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I- PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

A esta proposta pedagógica podemos denominá-la de mapas onde neste instante reportamos as 

idéias de educação integral e de educação de tempo integral, entendida como ampliação da jornada escolar, estão 

presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8069/1990), na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional - LDB (Lei 9394/1996) e no Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001). 

No texto do Estatuto da Criança e do Adolescente é explicitado o direito da criança e do adolescen-

te à proteção integral e a uma política de atendimento dos seus direitos e necessidades concretizado através de 

um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais.  

Nessa perspectiva, a educação tem como objetivo o desenvolvimento de crianças e adolescentes em 

todas as dimensões, ou seja, uma educação que não se atenha apenas a uma perspectiva, mas que considere a 

diversidade do sujeito e das experiências que ele vivenciará. Reforçando essa concepção, o ECA preconiza que a 

ampliação da formação de crianças e adolescentes seja possibilitada pela destinação de recursos e espaços para 

programações culturais, esportivas e de lazer. 

A LDB 9394/96 prevê uma jornada escolar mínima de quatro horas diárias e uma ampliação de 

tempo de permanência da escola. 

O Plano Nacional de Educação ressalta os resultados positivos possibilitados pela jornada escolar 

em tempo integral o atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no cumprimento dos deveres 

escolares, prática de esportes, desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação adequada, no mínimo em 

duas refeições, é um avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticamente as 

oportunidades de aprendizagem.” 

A construção do nosso projeto político pedagógico tem como  planejamento educativo a do nível 

central para o nível da escola, dando assim maior autonomia e abertura para a realização de experiências inova-

doras e desafiadoras. 

Em virtude das discussões desenvolvidas na Escola Estadual José Belúcio, verificou-se a necessida-

de de se retomar um projeto global para que norteasse as ações do coletivo. Portanto, a integração desses proje-

tos através de um eixo de ligação é um propósito e um desafio do coletivo da escola. 

 Após vários momentos de discussões pedagógicas/administrativos, ficou definido que o eixo do 

projeto político pedagógico será o pautado nos princípios para o século XXI: Aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a conviver e aprender a ser e as metas estabelecidas para a concretização desses princípios 

seriam: “Melhoria da qualidade de ensino, atingir o Conceito de Cidadania no sentido mais amplo da palavra e 

alcançar a Interdisciplinaridade” esse eixo passará a nortear toda prática pedagógica, e levará à reestruturação dos 

projetos já existentes e projetos especiais, integrados aos objetivos da escola. 

Atrelados a estes quatro pilares  para o Ensino Fundamental e Médio, reforçam que a organização 

da escola deverá ser sempre coerente com os princípios: 
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Estéticos – sensibilidade (reconhece nuances e variações no comportamento humano), criatividade 

(estimula a curiosidade, o espírito inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro de experiências e descober-

tas), diversidade de manifestações artísticas e culturais (reconhecendo a imensa riqueza da nação brasileira em 

seus modos próprios de ser, agir e expressar-se.). 

Princípios Políticos – direitos e deveres de cidadania (introduzirão o aluno na vida em sociedade, 

que busca a justiça, a igualdade/equidade e a felicidade para o indivíduo e para todos), do exercício da criticidade 

e do respeito à ordem democrática; (criticidade estimulará a dúvida construtiva, análise de padrões em que direi-

tos e deveres devam ser considerados, na formulação de julgamentos)  

Princípios Éticos – autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito aos bens comuns (so-

mente assim a Ética fará parte da vida cidadã dos alunos). 

Para o fortalecimento e a realização dessa proposta  pedagógica, há a necessidade de trabalharmos 

com cinco diferentes dimensões da gestão escolar, que deverão ser consideradas a partir de alguns indicadores 

sugeridos. Estas dimensões são:  

Gestão de Pessoas – Avalia o trabalho de gestão tendo por referência o compromisso das pessoas 

— professores, funcionários, pais e alunos, com o projeto pedagógico, levando em conta as formas de incentivo 

a essa participação, o desenvolvimento de equipes e lideranças, e a valorização e motivação das pessoas, a forma-

ção continuada e a avaliação de seu desempenho.  

Gestão Participativa – Avalia o nível de envolvimento do conjunto da escola na tomada de deci-

sões, a real participação nos Conselhos de Escola, APM, Grêmios Estudantis; o grau de socialização das infor-

mações.  

Gestão Pedagógica – Avalia o trabalho pedagógico realizado na escola: atualização e enriqueci-

mento do seu currículo, pela adoção de processos criativos e inovadores, implementação de medidas pedagógicas 

que levem em conta os resultados de avaliação dos alunos e a atuação dos professores articulada o projeto peda-

gógico e com as necessidades de melhoria do rendimento escolar.  

Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros – Avalia os serviços prestados 

pela escola em relação ao atendimento ao público, à manutenção do prédio, dos equipamentos, bem como a 

utilização e aplicação dos recursos financeiros.  

Gestão de Resultados Educacionais – Avalia os resultados obtidos pela escola em sua função de 

propiciar a formação integral de seus alunos e assegurar o acesso, a permanência e o sucesso escolar da sua 

aprendizagem. Considera a qualidade do ambiente escolar e a adoção de mecanismos de monitoramento e avalia-

ção desses resultados, com o objetivo de melhorá-los, em compatibilidade com o projeto pedagógico escolar.  

Esperamos que a escola possa resgatar o papel que dela se espera: ao invés de meramente instruti-

va, seja também formadora e socializadora. Que ela ofereça um espaço de construção e crie situações de apren-

dizagem que partem da problematização do que o aluno sabe e o ajudem a desenvolver capacidades, habilida-

des, atitudes, valores e vivência de um currículo com ideais de ética, justiça, respeito, amor, etc. Um currículo de 

lutas pelo direito a uma vida digna em que todos possam questionar e superar  a exclusão social e toda forma de 
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preconceito. Uma escola onde educadores e educandos possam construir a esperança num projeto de vida em 

que a alegria seja a tônica do viver. 

Pretendemos que esse projeto estabeleça, com clareza, as diretrizes filosóficas que nortearão o pro-

cesso ensino-aprendizagem na escola, isto é o “aprender a aprender” de acordo com as orientações globais da 

política educacional proposta pelos governos federal e estadual. 

A educação em nossa escola constituirá em uma ajuda intencional, sistemática, planejada, contínua e 

permanente para crianças, adolescentes e jovens durante um período contínuo e extensivo de tempo, diferindo 

de processos educativos que ocorrem em outras instâncias, como na família, no trabalho, na mídia, no lazer e nos 

demais espaços de construção de conhecimentos e valores para o convívio social. Assim sendo, deve ser evitada 

a abordagem simplista de encarar a educação escolar como o fator preponderante para as transformações sociais, 

mesmo reconhecendo-se sua importância na construção da democracia. Esta é a escola de sucesso; a que garante 

a todos os alunos uma trajetória escolar bem sucedida, sem obstáculos, sem tropeços e sem voltas.  

A permanência dos alunos na escola é hoje um dos grandes problemas a serem enfrentados por to-

dos da comunidade e equipe escolar. Embora as causas da não permanência sejam múltiplas, cabe enfatizar entre 

elas a falta de acolhimento dos alunos pela escola, uma vez que, de certo modo, esse fator condiciona os demais. 

A falta de acolhimento é originada muitas vezes pelo fato da escola não reconhecer a diversidade da 

população a ser atendida, com a conseqüente diferenciação na demanda. O não reconhecimento da diversidade 

faz com que toda e qualquer situação que não esteja dentro de um padrão previsto seja tratada como problema 

do aluno e não como desafio para a equipe escolar. Reconhecer a diversidade e buscar formas de acolhimento 

requer, por parte da equipe escolar, disponibilidade, informações, discussões, reflexões e algumas vezes ajudas 

externas. 

Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos não é tarefa simples, pois envolve lidar com 

emoções, motivações, valores e atitudes do sujeito em relação ao outro, suas responsabilidades e compromissos. 

A realização do acolhimento e da socialização dos alunos pressupõe o enraizamento da escola na 

comunidade. A interação entre equipe escolar, alunos, pais e outros agentes educativos possibilita a construção 

de projetos (sociais, culturais e esportivos), que visam a melhor e mais completa formação do aluno. A separação 

entre escola e comunidade fica demarcada pelas atribuições e responsabilidades e não pela realização de um pro-

jeto comum. 

A ampla gama de conhecimentos construídos no ambiente escolar ganham sentido quando há inte-

ração contínua e permanente entre o saber escolar e os demais saberes, entre o que o aluno aprende na escola e o 

que ele traz para a escola. O relacionamento contínuo e flexível com a comunidade favorecerá a compreensão 

dos fatores políticos, sociais, culturais e psicológicos que se expressam no ambiente escolar. 

O relacionamento entre a escola e a comunidade pode ainda ser intensificado, constantemente com 

a colaboração dos colegiados e instituições auxiliares da escola, canais legais e legítimos de comunicação entre os 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

elementos da comunidade, objetivando um constante processo de ajuste dos serviços prestados pela escola, 

aproveitando dos diversos espaços educacionais que existem na sociedade, tendo como objetivo criar ambientes 

culturais diversificados que contribuam para o conhecimento e para a aprendizagem do convívio social. 

Assim podemos afirmar em relação aos órgãos representativos dos diferentes segmentos escola-

res que dentre as formas de participação da comunidade nos processos decisórios das instituições de 

ensino, destacamos a que se dá através dos órgãos representativos existentes, especificamente a 

Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho de Escola (CE), principalmente por contarem em 

seu quadro com representantes dos diferentes segmentos escolares”. 

Os membros de nossos colegiados/instituições estão ativamente nos ajudando na formação de no-

vas gerações, a escola da cidadania, o universo educativo vai além dos muros da escola. Ele envolve alunos e 

professores, pais famílias, amigos, parentes, vizinhança. Todos estão direta ou indiretamente ligados ao processo 

e, por isso, vão de alguma forma influenciar na formação das novas gerações”  

O Programa Escola da Família está também contribuindo na promoção da integração da comuni-

dade escolar, de ex-alunos, incentivando o voluntariado e expandindo os horizontes e limites do espaço formati-

vo, despertando nas pessoas a preocupação para os problemas sociais, oferecendo-lhes espaços para a ação dire-

tamente interligados à “Cultura da Paz”, cultura esta tão debatida e defendida por todos nós. 

O compromisso da comunidade necessitará deixar de ser somente participativo e interado, passan-

do realmente envolver no processo de gestão. Pois nos dias atuais deixam a desejar, não por serem omissos, mas 

por se sentirem inferiores intelectualmente para estarem interferindo nas decisões escolares. 

Este perfil de não participação efetiva vem ao encontro ao que ocorre na qual geralmente há uma 

omissão o “sentimento de medo” que os pais das camadas populares experimentam frente à instituição escolar. 

Além da postura de “fechamento” que a própria escola adota em relação à participação efetiva, destacam-se ou-

tras razões: os pais das camadas populares geralmente se sentem constrangidos em relacionar-se com pessoas de 

escolaridade, nível econômico e status social acima dos seus, bem como possuem um certo “medo ao desconhe-

cido”, por conta da “ignorância” dos usuários sobre as questões pedagógicas e das relações formais que se dão 

no interior da escola, sendo tais questões e relações vistas como assunto cujo acesso deve ser  e “entendidos” aos 

leigos que apenas utilizam seus serviços”.  

Assim, vemos que a participação é um processo em construção, dependendo sempre da vontade 

pessoal e do real envolvimento de todos os profissionais e comunidade com o processo educacional. 

A função da escola em proporcionar um conjunto de práticas preestabelecidas tem o propósito de 

contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e culturais de maneira crítica e construtiva. A 

escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na socie-

dade, buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que 

marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são  consideradas essenciais para que os alu-

nos possam exercer seus direitos e deveres. 
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Além de manter a organização do currículo básico, estaremos preocupados em enriquecê-los com 

procedimentos metodológicos inovadores dentro de cada Oficina Curricular, proporcionando assim oportunida-

des de uma educação integral, favorecedora de formação global de nossas novas gerações, visando:- 

� Educação preocupada com a construção da imagem positiva dos educandos; 

� Atendimento integral as diferentes necessidades de aprendizagem de cada integrante da Uni-

dade Escolar; 

� Promoção constante do sentimento de pertinência, bem como o desenvolvimento de atitu-

des de compromisso e responsabilidade para com a escola e com a comunidade, instrumen-

talizando-o com as competências e habilidades necessárias ao desempenho do protagonismo 

juvenil e à participação social; 

� Exercitar e promover mecanismos voltados a cultura da paz, desenvolvimento de atitudes de 

auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo entre todos os envolvidos intra 

e extra escolar; 

Esta é a nossa realidade e, é com essa comunidade que estamos trabalhando para encaminhá-los e 

incluí-los entre os protagonistas, portadores do conceito de Resiliência.  

É fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu próprio grupo e, ao mesmo 

tempo, busque ultrapassar seus limites, propiciando às crianças e aos jovens pertencentes aos diferentes grupos 

sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da cultura brasilei-

ra no âmbito nacional e regional como no que faz parte do patrimônio universal da humanidade. 

É igualmente importante que ela favoreça a produção e a utilização das múltiplas linguagens, das 

expressões e dos conhecimentos históricos, sociais, científicos e tecnológicos, sem perder de vista a autonomia 

intelectual e moral do aluno, como finalidade básica da educação. 

O conhecimento é apontado por especialistas como recurso controlador e fator de produção deci-

sivo de inserção social. Esse fato tende a mudar fundamentalmente a estrutura da sociedade, criar novas dinâmi-

cas sociais e econômicas, como também novas políticas. 

Hoje em dia não basta visar a capacitação dos estudantes para futuras habilitações nas especializa-

ções tradicionais. Trata-se de ter em vista a formação dos estudantes para o desenvolvimento de suas capacida-

des, em função de novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo de profissional. 

Essas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e, mais do 

que nunca, a máxima “aprender a aprender” parece se impor à máxima “aprender determinados conteúdos”. 

Isso significa novas demandas para a educação básica, em que se destacam os conteúdos que façam 

sentido para o momento de vida presente e que ao mesmo tempo favoreçam o aprendizado de que o processo 

de aprender é permanente. Para tanto, é necessária a utilização de metodologias capazes de priorizar a construção 

de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção de ar-

gumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o desenvolvimento do espírito crítico capaz de 

favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações propostas. 
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Metodologias que favoreçam essas capacidades favorecem também o desenvolvimento da auto-

nomia do sujeito, o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo 

orgânico e integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais 

complexos e diferenciados. 

A avaliação na escola será de caráter formativo, tudo porque a avaliação formativa serve a um pro-

jeto de sociedade pautado pela cooperação e pela inclusão, em lugar da competição e da exclusão. Uma sociedade 

em que todos tenham o direito de aprender. 

Para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial conhecer cada aluno e suas necessidades. As-

sim o professor poderá pensar em caminhos para que todos alcancem os objetivos. 

Pensar na organização de ambientes escolares e entornos aprendentes, reflete, portanto, uma mu-

dança de concepção do processo de ensino aprendizagem, que resulta das discussões mais recentes sobre como 

se dá este processo. Essas discussões apoiam-se em uma outra forma de olhar para a construção do conhecimen-

to humano,  que se impõe no mundo atual, em acelerada transformação.  

Na Escola Estadual José Belúcio  os ambientes aprendentes integram o projeto pedagógico da esco-

la e é uma proposta de interação, que inclui trocas afetivas, formação de hábitos e respeito mútuo. 

O processo de aprendizagem nas diferenças áreas do conhecimento será respaldado no desenvol-

vimento de habilidades básicas e para a superação das dificuldades encontradas, para a consolidação de aprendi-

zagens efetivas e bem sucedidas para todos os alunos, será necessário o real envolvimento de todos os integran-

tes da equipe escolar no sentido de garantir momentos e oportunidades constantes em nosso dia-a-dia. 

Em resumo, busca-se um ensino de qualidade capaz de formar cidadãos que interfiram criticamente 

na realidade para transformá-la e não apenas para que se integrem ao mercado de trabalho. 

Finalmente, para que possamos construir uma escola de sucesso há necessidade de que todos os 

envolvidos invistam em capacitações e treinamentos, contribuindo ativamente para que a educação possa ocorrer 

nas salas de aula, nos corredores, no pátio, na entrada e saída de alunos e nos demais ambientes da escola, enfim, 

visando obter sucesso nos resultados em direção à melhoria da qualidade educacional com implantação que irá 

requerer inovação. E o talento se obtém através da criatividade, do conhecimento, do compromisso e da visão 

empreendedora das pessoas envolvidas no processo educativo”.  
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II - HISTORICIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

Criação:-  

O Poder Executivo Municipal na pessoa do 

Sr. Newton Camargo Freitas, Prefeito Municipal de 

Fernandópolis no período de 1983 a 1988, preocu-

pado com a qualidade educacional da população do 

Bairro Santo Antonio, inicia um processo políti-

co/administrativo para criação de uma escola no 

bairro. 

Assim em 1987, através do Decreto n.º 2662  

de 26 de janeiro de 1987, publicado em 27 de janeiro 

de 1987. O governador Franco Montoro decreta a 

criação da EEPG  do Bairro Santo Antonio, agru-

pada a Escola Estadual Ivonete Amaral da Silva 

Rosa. 

 

Instalação:- Resolução n. º 55/87. 

O Secretário de Educação com fundamento 

no Decreto 7.500/75 de acordo com a publicação 

do Diário Oficial de 26/01/87, adota a medida de 

instalação a partir de 28/01/87 da E.E.P.G (Agru-

pada) do Bairro Santo Antonio, criada pelo Decreto 

n. º 26.662 de 26/01/87 para funcionar na Rua A, nº 

39 -  Bairro Santo Antonio, com 4 classes de 1ª à 4ª 

série (foto do primeiro prédio escolar). 

 

Funcionamento:- 

Após todos procedimentos da instalação em 16 de fevereiro de 1987, primeiro dia letivo, a escola 

começa a funcionar com:- 

Direção:- 

� Diná Maria Belúcio – Professora Nomeada Assistente Diretor de Escola, respondendo pela Di-

reção da Escola. 

Professores:- 

� Diná Maria Belúcio – Efetivo – Afastada respondendo pela Direção da Escola 

� Gildéia Fontes Argenti - Efetivo 

� Jane Aydar de Brito - Efetivo 
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� Lucinda Maria Florindo Ferrari – Efetivo 

Funcionária Municipal:- 

� Conceição Flausino Leite 

� Judith Maria Pietrobon Boni; 

Classes:- 

� 01 – Classe de 1ª série do Ciclo Básico com 032 alunos; 

� 01 – Classe de 2ª série do Ciclo Básico co m016 alunos; 

� 01 – Classe de 3ª série do Ciclo Básico com 011 alunos; 

� 01 – Classe de 4ª série do Ciclo Básico com 006 alunos; 

A inauguração inicial ocorreu aos 23 dias do mês de setembro do ano 1987,  momento em que o Sr. 

Governador do Estado no mesmo dia procedeu à inauguração de Escola da cidade de Guarulhos, que seria aquela 

uma inauguração simbolizando-as 358 novas escolas do Estado incluindo a nossa unidade escolar. Presidiu os 

trabalhos a Diretora da Escola, professora  Diná Maria Belúcio.  

 

Denominação. 

Com integral apoio do Sr. Newton 

Camargo Freitas, Prefeito Municipal da época e por 

iniciativa do Sr. Deputado Estadual Edinho Araújo, 

foi proposto através do  Projeto de Lei nº 102, de 03 

de abril 1987 que, “Artigo 1º - Passa a denominar-se 

“José Belúcio” a Escola Estadual de 1º Grau  do 

Bairro Santo Antônio, em Fernandópolis”. 

 Em 29 de Outubro de 1987, o Sr. 

Orestes Quércia, Governador do Estado de São 

Paulo promulgava a Lei n.º 5.876, publicado no 

Diário Oficial de 30 de outubro de 1987, que em seu 

artigo 1º Artigo 1º - “Passa a denominar-se “José 

Belúcio” a Escola Estadual de 1º Grau do Bairro 

Santo Antônio, em Fernandópolis”. 

 

 

 

Mudança de Endereço: 

 

Com o crescimento significativo da cli-

entela escolar houve a necessidade de mudança de 
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endereço. A partir de 01/04/1991, nos termos da 

Resolução SE-92, de 17-05-91, a escola passou a 

funcionar na Av. Perimetral Projetada A s/nº Jardim 

Residencial Benez (Atual Centro Municipal de Trei-

namento de Mão de Obra). 

Transformação:- 

Em 1993 o Secretário de Estado da Educação, considerando o que lhe foi apresentado pela Coor-

denadoria de Ensino do Interior conforme a legislação vigente, e nos termos do  Artigo 2º da Resolução S.E. 

13, de 29/01/93, resolve – Transformar a EEPG(A) José Belúcio em EEPG José Belúcio. 

Integração ao CAIC. 

No dia 06 de junho de 1996 a E.E.P.G. José Belúcio foi transferida para o prédio do CAIC Centro 

de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente situado na Rua Benedita Cruz, nº 777. Bairro Albino Mininel 

construído com Recursos Federais e inaugurado no prédio do CAIC. Quanto às diretrizes normativas e pedagó-

gicas a Escola Estadual José Belúcio faz parte do sistema de Ensino da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 28/01/1999, publicada em 

29/01/1999, a Unidade Escolar passa denominar – “Escola Estadual José Belúcio”. 
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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR:- 

 

� Escola Estadual “José Belúcio” – Criada em 26/01/1987 – Decreto 26.662 

Rua Benedita Cruz – 777 – Bairro Albino Mininele 

Telefones/Fax:- 

(017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

CEP. 15.600-000 – Fernandópolis – SP 

Código:- CIE – 908137 

Código FDE – 08.67.204 

Convênio FDE – 5374 

 

� Organização da Escola:- 

 

 

Ensino Fundamental – Ciclo – II 

Integral 07:00 – 15:50 

08 Classes 

 

 

Ensino Médio Diurno – Manhã Ensino Médio – Noturno 

07:00 – 12:20 19:00 – 23:00 

04 Classes 02 Classes 
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� Equipe de Gestão 

 

 

 

 

FUNÇÕES 

SERVIDOR  / 

FUNCIONÁRIO 

 

OBS. 

Dirigente Regional de Ensino Adélia Menezes da Silva   

Supervisor de Ensino Deise Cristina Siqueli   

Diretor Isabel AparecidaGarcia 

Cervantes 

Afastada na EE.Onélia 

Faggioni Moreira-Jales 

 

Diretor - Designado Jefferson Quintanilha  

Coutinho 

Designado nos termos 

da Resolução SE. 

57/08 

 

Vice-Diretor Sonia Aparecida Lucas   

Professor Coordenador  

Pedagógico Ens. Fund. – 

Ciclo II - ETI 

Rosangela Justi Godoy   

Professor Coordenador  

Pedagógico Ens. Médio 

Aparecido Claudemir  

da Silva 

Gestor do Programa 

Escola da Família 

Coordenador de 

Estágio do Acessa 

Escola 

Professor Mediador Escolar  

e Comunitário  

Vera Marcia Rocca  

Bortolozzo 

  

Educador Profissional do 

Programa Escola da Família 

Eredice Brandão   
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III – HISTÓRICO DO PATRONO:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Belúcio nasceu em 16/12/1926 e faleceu em 19/07/1982, acolhido por um enfarto fulminan-

te, filho de João Belúcio e Jesuína Maria Belúcio. 

Veio para Fernandópolis em 1948, com promessa de terra fértil e progressiva, comprou uma boiada 

e terras para o cultivo e criação desse gado. Foi agropecuarista e criador de gado a vida toda. 

Em 30/04/1950, casou-se com D. Delvina Raglio Belúcio e mudou para cá no mesmo dia, passan-

do sua lua de mel, na nova cidade onde morariam até o fim de seus dias. 

De 1948 a 1960, permaneceu em Fernandópolis, mas em meados de 1960, teve problemas financei-

ros e perdeu gado e produção de grãos, restando a terra que vendeu e foi para Carneirinho (MG) onde comprou 

outra fazenda e reconstituiu com terras novas, plantação de milho e arroz, e claro, criação de gado. Mas continu-

ava residindo em Fernandópolis, de onde cuidava da fazenda. 

Aventureiro nato possuiu dois aviões, cujo pilotava sem brevê, que por falta de estudos não conse-

guia tirá-lo, ia e voltava para a fazenda freqüentemente e quando precisava mudar de rota, contratava um piloto. 

Possuía muitos amigos, era carismático, porém nunca se envolveu diretamente na política, apoiava 

seus candidatos a uma certa distância. Tinha uma personalidade caridosa, gostava de ajudar os necessitados, os 

abrigava e levava para trabalhar na fazenda. 

Foi pioneiro na montagem da 1ª Expô de Fernandópolis, porém nunca presidiu. Sua filha Miriam 

foi a 1ª Rainha de Rodeio. A partir daí, tornou-se expositor das exposições agropecuárias nos anos seguintes em 

Fernandópolis e cidades da região, após sua morte, seus filhos mantiveram essa tradição. 

Apesar de pouco estudo conseguia tomar conta dos negócios e fazer suas contas de cabeça (estu-

dou apenas quatro meses à noite). Era religioso e freqüentava a Igreja Católica. 

Em 26/11/1972 sofreu um derrame e passou a andar de muletas, foi operado no Rio de Janeiro, 

uma cirurgia no cérebro, no qual ficou impedido de pilotar e dirigir, devido a perca de alguns movimentos, ven-
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dendo assim, seu avião. Passou a depender de motoristas e de sua esposa para leva-lo aos lugares. Após certo 

tempo, comprou um jipe para ficar na fazenda e fiscalizá-la, pois não podia cavalgar devida uma prótese no fê-

mur, lentamente voltou a dirigir e do jipe passou a caminhonete, por cinco anos. 

No dia de seu enfarto passou mal na fazenda, veio embora, antes percorreu toda propriedade como 

se estivesse se despedindo, chegou a Fernandópolis, com o auxílio de um caminhoneiro, foi ao barbeiro, passou 

mal e quando chegou a Santa Casa já havia falecido. 

Quando faleceu, deixou três filhos, Diná Maria Belúcio, Aladim Antonio Belúcio e Mirim Belúcio, e 

se vivo, teria hoje, cinco netos e quatro bisnetos. 

 

IV – HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR:- 

 

Localizada na cidade de Fernandópolis a Escola Estadual “José Belúcio”, município distante a 555 

km da capital, ao Noroeste do Estado de São Paulo, com uma área de 545 Km2 (já definida quando da instalação 

do município) e uma população de 65.326 habitantes, distribuindo-se em maioria absoluta na zona urbana.  

Em 1987, o então Governador do Estado de São Paulo, senhor André Franco Montoro, criava a 

Unidade Escolar, que recebeu o nome de Escola Estadual de Primeiro Grau (Agrupada) do Bairro Santo Antô-

nio, pois, até então, pertencia a Escola Estadual Profª Ivonete Amaral da Silva Rosa. 

Atualmente (Q.E. atribuição 2011), a Escola Estadual “José Belúcio”, conta com 371 alunos, sendo, 

212 alunos no Ensino Fundamental regular em tempo integral, ciclo – II, matriculados e freqüentes. 

E no Ensino Médio, que conta com 159 alunos matriculados, sendo no diurno 93 alunos e no no-

turno 66 aluno.  

Desde o início do ano letivo de 2006, estamos integrados ao Programa Escola de Tempo Integral, 

conforme deliberação do Conselho de Escola que votou favoravelmente à implantação e consolidação desta 

nova política educacional proposta pelo Governo do Estado de São Paulo, em 2005. Esta aprovação ocorreu em 

virtude à característica de nossa comunidade, principalmente pela permanência dos alunos no mesmo ambiente, 

no período integral, pois, na sua maioria, os pais são trabalhadores diaristas. Tornando-se o ambiente educativo, 

aconchegante e de confiança na opinião dos pais.  
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V – HISTÓRICO DA COMUNIDADE ONDE ESTÁ INSERIDA A UNIDADE ESCOLAR  

Perfil do município 

 

Distante da capital 555 km, Fernandópolis localiza-se a Noroeste do Estado, com uma área de 545 

km2 (já definida quando da instalação do município) e uma população de 64.696 habitantes, sendo 31518 homens 

e 33.178 mulheres, distribuindo-se 62.714 urbanos e 1.982 rural, dos habitantes. (fonte censo 2010).  

Emancipada em 1944, Fernandópolis localiza-se no planalto ocidental paulista, estando a uma alti-

tude de 535m; tem clima tropical quente úmido, com estações bem definidas; topografia plana, levemente ondu-

lada; solo de formação Bauru, latossolo vermelho escuro, fase arenosa. 

Tem como vias de acesso à capital do Estado a rodovia Euclides da Cunha (SP 320) / Washington 

Luís (SP 310) / Anhanguera ou Bandeirantes. É servida por linhas regulares de ônibus tanto para a Capital, quan-

to para cidades, como São José do Rio Preto, Americana, Campinas, além da conexão com municípios vizinhos 

ou do interior do Estado, também com Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. 

Fernandópolis acha-se ligada a Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, pelas pontes rodoviária sobre o 

Rio Grande, e Rodo-ferroviária sobre o Rio Paraná respectivamente, próximo a Santa Fé do Sul. Distante 100 

Km do Estado de Mato Grosso do Sul e 80 Km do Estado de Minas Gerais. (Fonte: Fundação Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística/Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE – Prefeitura Municipal 

de Fernandópolis). 

Cidade de médio porte, cuja comunidade tem características típicas agro-rural, predominando a 

mão de obra não especializada, destacando atividades do setor primária e pequena parcela no setor terciário. 

Nossa região tem predominância da cultura e tradição italiana, passando por uma fase de grande 

transformação com a instalação de cursos universitários com grande migração de jovens, e com o termino da 

construção da ponte Rodo - Ferroviária, sobre o Rio Paraná, ligando o nosso estado à região centro-oeste, pas-

samos a ser o corredor do mercosul. 

 

Perfil do entorno escolar 

A Unidade Escolar está inserida no CAIC – Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, 

localizado em bairros residenciais de entorno compostos por:- Residencial Benez, Cohab Cris, Albino Minineli, 

Ana Luiza, Bernanrdo Pessuto, Palma Mininel, Bº Santo Antônio, bairros com moradores com extremas neces-

sidades financeiras, prejudicados em todas as instâncias nas políticas públicas sociais. 

A aglomeração dos conjuntos habitacionais não parou de crescer. No mês de fevereiro, foi dado 

início a construção em sistema de mutirão do conjunto habitacional “Dr. Jayme Baptista Leone”.  Terreno, situ-

ado nos fundos da escola, para a construção de mais 300 casas, entregue a população em maio de 2011. 
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Nesse cenário, observamos, também, que nossa comunidade é formada, totalmente por conjuntos 

habitacionais que são ocupados por grande parte com ex-moradores da zona rural, que com a desvalorização da 

agricultura e pecuária, migraram-se, para a cidade, a procura de melhor qualidade de vida, o que, muitas vezes, 

pioraram a situação de empregabilidade; e, conseqüentemente, financeiramente. 

Tal situação levou esta nova população urbana a aglomerar-se nas periferias da cidade. No início da 

década de 1980, com a falta de políticas públicas no setor habitacional, formou-se, nos arredores da escola, uma 

favela com grande contingente de pessoas. Isso sensibilizou as autoridades educacionais a se empenhar na cria-

ção da Unidade Escolar, o que ocorreu no final do mandato do Governador Franco Montoro1. 

A partir da década de 1990, a política habitacional impôs um grande ritmo nas construções de con-

juntos habitacionais em nossa cidade, justamente na região da escola, extinguindo com as antigas moradias de 

madeiras ou similares e construindo novas casas em alvenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 
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No entanto, nos dias atuais, mesmo com  a desigualdade e um grau de pobreza subjetiva é notória 

em nossos alunos encontram, na escola, um mundo diferente do vivido em suas casas (observamos que muitas 

estão com várias omissões dos responsáveis ). 

Nesse contexto sócio-econômico, mostram que a maioria dos jovens ocupados não consegue con-

ciliar a formação escolar e a profissional.  

Mostram e fortalecendo bem a falta de expectativas, o desemprego por desalento, o trabalho tem-

porário, as novas formas de vinculação com o emprego, a própria perda de interesse e motivação, segundo os 

níveis de remuneração, e segundo novas exigências com a qualidade do trabalho. Assim, para o melhor sucesso 

dos alunos com os estudos, é urgente e necessário a implantação de políticas sociais voltadas à juventude, media-

tizada por uma didática fundamental. 

Com isso, ocorrem os conflitos sociais que se articulam e movimentam o cotidiano escolar. Soma-

se a essa realidade, com a mudança no sistema de trabalho. 

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor, há o grande nó, no acompanhamento 

dos responsáveis à frequência escolar de seus filhos bem como a do desempenho escolar, com a implantação do 

programa Escola de Tempo Integral, da inclusão do Professor Mediador Comunitário esta sendo possível co-

nhecermos mais e melhor esta comunidade bem como as suas dificuldades e aflições no acompanhamento da 

vida escolar de seus filhos.  

Mesmo assim, de maneira suplementar, algumas crianças ajudam nos afazeres domésticos, inclusive 

das mães que chefiam as famílias, cujo índice gira em torno, de 55% de nossa clientela. 

Além disso, sentimos que as famílias de nossos alunos estão sempre muito distantes da Escola e se 

preocupando muito vezes com seus interesses particulares e trabalhistas. 
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Perfil dos discentes 

Quantos e quem são nossos discentes: 

 

Série 

Números – 30/06/2011 Períodos 

Classes Alunos Manhã Integral Noturno 

5ª - EF 02 56  02  

6ª - EF 02 55  02  

7ª - EF 02 45  02  

8ª - EF 02 56  02  

1ª - EM 02 52 02   

2ª - EM 01 25 01   

2ª - EM 01 32   01 

3ª - EM 01 16 01   

3ª - EM 01 34   01 

Total 371 04 08 02 
 

Horários 

Manhã – Ensino Médio Integral – Ensino Fundamental Ciclo II Noturno – Ensino Médio 

07:00 – 12:20 07:00 – 16:10 19:00 – 23:00 

04 Classes 8 Classes 02 Classes 
 

Em momentos de análise, através de interrogações, observações, conversas informais, em reuniões 

de pais e mestres, verificamos que os alunos que permanecem matriculados em nossa Unidade Escolar, são aque-

les que acreditam no potencial educativo da escola, por terem seus filhos que permanecerem mais tempo na es-

cola.  E alguns apostam que a escola será a grande responsável pelo futuro dos mesmos. 

Ainda perdemos uma grande parcela de crianças e adolescentes, para outras instituições escolares da 

cidade, pois estes estudantes acreditam que escolas centrais, podem oferecer ensino de melhor qualidade. Tam-

bém o que é muito normal é recebermos de volta alguns dos alunos que na busca de melhor qualidade retorna ao 

nosso convívio, pois algumas vezes a tentativa é frustrada. 

Assim como alguns alunos não adaptaram ao período integral da ETI e solicitaram transferências.  

Para os nossos alunos é através da escola que os mesmos podem estar em contato com as diferen-

tes tecnologias atuais, proporcionando inclusive a opção do contato com o mundo virtual, pois é a escola o único 

local nos bairros adjacentes que possui um universo de 15 computadores, bem como tantos outros equipamentos 

(citados no item recursos físicos), a disposição no Programa Acessa Escola e aos finais de semana do Programa 

Escola da Família. 
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Ao que determina a legislação vigente em relação ao acesso e permanência dos alunos na escola po-

de afirmar que em nossa Unidade Escolar, estamos trabalhando para que todos alunos possam entrar, permane-

cer e ao final saírem bem diferente do que no momento de acesso, pois a aprendizagem com qualidade e equida-

de é algo perseguido pelos atuais gestores, principalmente após passarmos por um processo de capacitação em 

serviço.  

 

VI - RECURSOS HUMANOS 

 

Com uma política educacional focada na melhoria da qualidade de ensino público, os últimos go-

vernos paulistas adotaram a realização de concurso público para o exercício dos cargos de diretores e professo-

res, garantido em nossa escola maior número de docentes e diretor efetivos. No entanto, ainda, sentimos a ne-

cessidade de uma reestruturação, pois muitos professores para comporem suas jornadas de trabalho precisam 

estar em mais de uma escola, prejudicando, assim, suas atividades e envolvimento coletivo nas Unidades Escola-

res, principalmente  nesta escola. 

A estabilidade dos profissionais do magistério aliada a outras políticas de valorização, também é fa-

tor fundamental para a consolidação da escola que sonhamos. Nesse aspecto a Unidade Escolar  está constituída 

com:  

 

 

Núcleo de Direção – Função:- 

Centro executivo de planejamento, organização, coordenação, avaliação e integração das diferentes 

atividades da Unidade Escolar:- 

 

Diretor:-  

• Jefferson Quintanilha Coutinho – Diretor de Escola Efetivo – Designado nos termos da Reso-

lução SE. 73/2003, para substituir Isabel Aparecida Garcia Cervantes - Afastada na EE.Onélia Faggioni Moreira-

Jales. 

 

      Vice – Diretor:- 

• Sonia Aparecida Lucas – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Escola Es-

tadual “Joaquim Antonio Pereira”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designada vice-diretora, nos 

termos da legislação vigente. 

Coordenadores:- 

•   Rosangela Justi Godoy – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Escola 

Estadual “Jose Belucio”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designada Professor Coordenador Pe-

dagógico - Ensino Fundamental – Ciclo II - ETI, nos termos da legislação vigente. 
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• Aparecido Claudemir da Silva – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Es-

cola Estadual “José Belúcio”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designado, Professor Coordenador 

Pedagógico – Ensino Médio nos termos da legislação vigente. Exerce também as funções de:- Gestor do Pro-

grama Escola da Família e de Coordenador de Estágio do Acessa Escola 

 

Professor Mediador Escolar e Comunitário 

� Vera Marcia Rocca Bortolozzo - – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da 

Escola Estadual “José Belúcio”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designado, Professor Media-

dor Comunitário Escolar,  nos termos da legislação vigente.  

 

Educador Profissional do Programa Escola da Família 

� Eredice Brandão Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Escola Estadual 

“José Belúcio”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designado, Professor Educador Profissional 

do Programa Escola da Família,  nos termos da legislação vigente. 

 

 

Núcleo Administrativo e operacional – Função:- 

 

Apoio Administrativo ao processo educacional e à direção da escola. Apoio ao conjunto de 

ações complementares da escola, tais como:- 

� Escrituração; 

� Limpeza; 

� Vigilância; 

�  Manutenção; 

� Conservação;  

� Disciplina. 

 

 

Funcionários Estaduais 

Nº Nome Cargo/Função Sit. Func. Escolaridade 

01 Rodrigo Nerry Valini Secretário Efetivo Superior Completo 

02 Catarino Aparecido Vilela Ag. Org. Escolar Efetivo E. Médio Completo 

03 Elisangela Gimenes Ramos de Souza Ag. Serv. Escolar Efetivo Superior Incompleto 

04 Helena Ferreira Rodrigues Ag. Serv. Escolar Efetivo 1º Grau Incompleto 
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05 Ivone Barbosa Soares de Queiroz Ag. Serv. Escolar Efetivo 2º Grau Incompleto 

06 Luiz Carlos Silvério de Souza Ag. Org. Escolar Efetivo E. Médio Completo 

07 Natalia Monteiro Del Vecchio Ag. Serv. Escolar Efetivo Superior Incompleto 

08 Priscila Mara de Souza  Ag. Serv. Escolar Efetivo Superior Incompleto 

09 Rosa Lourdes Leonardo Ag. Serv. Escolar Efetivo 1º Grau Incompleto 

 

Funcionários Municipais 

Nº Nome Cargo/Função Sit. Func. Escolaridade 

01 Alice Almeida de Melo Serv. Diversos Municipal 1º Grau Incompleto 

02 Ana Paula Dionísio Merendeira Municipal Superior Incompleto 

03 Luzia Cristina Satoo Pascutti Merendeira Municipal 1º Grau Completo 

04 Terezinha de Oliveira Souza Merendeira Municipal 1º Grau Completo 

 

Expectativas com relação ao trabalho dos funcionários e à proposta educacional da escola 

A participação de todos no processo educacional é de grande relevância, desempenhando suas fun-

ções específicas, sempre engajados num trabalho coletivo no processo de socialização da Escola. 

O relacionamento com direção, professores, coordenadores, alunos e pais, entre si é de respeito, 

cooperação e cordialidade entre todos os membros da comunidade escolar. Em relação aos integrantes da comu-

nidade é comum observarmos um atendimento sempre voltado pela qualidade dos serviços prestados.  

Quanto ao quadro de funcionários são pessoas que apresentam condições suficientes para progredi-

rem muito em nível de escolaridade, no entanto, há uma certa acomodação por parte deles e preferiram perma-

necerem no cargo que atualmente ocupam. Por incentivos e políticas sociais que favorecem, três integrantes com 

curso superior incompleto, estão cursando os referidos cursos. E um já concluiu o ensino superior. Assim todos 

como vem participando de cursos de pequena duração destinados a melhoria da qualidade de prestações de ser-

viços, realizados pelas entidades AFUSE e pela Secretaria de Estado da Educação. 

A Administração e modernização dos serviços da Unidade Escolar nos últimos anos houve grande 

evolução, pois estão praticamente todos informatizados os serviços administrativos da Escola, as administrações 

passadas e atuais, sempre prezam pela agilidade e qualidade do processo de informatização administrativa da 

U.E. 

Os pequenos problemas na administração e modernização são os poucos recursos financeiros des-

tinados a este setor, que muitas vezes são serviços que ficam pendentes na sua realização pela demanda da tecno-

logia e globalização atualmente existente na Secretaria da Educação. 

Neste núcleo temos integrantes que compõem o Conselho de Escola, bem como dois suplentes. 

Também temos representantes destes nas diferentes diretorias da Associação de Pais e Mestres da escola. 
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Núcleo Docente – Função:- 

 

O desenvolvimento das atividades relacionadas ao processo ensino/aprendizagem dos alunos, con-

forme o estabelecido na legislação vigente e principalmente no Artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional – LDB – 9.394/96, quando afirma e estabelece que,  

Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

 

Mesmo com muitos cursos, HTPCs, capacitação, etc, alguns profissionais ainda apresentam dificul-

dades para desempenhar suas funções de tal maneira que possam oportunizar aos alunos adquirirem competên-

cias e habilidades, necessárias para enfrentar as dificuldades vivida na sociedade tecnológica e globalizada em que 

vivemos. 

Em relação ao trabalho coletivo, avaliamos que os HTPCs, são momentos impares para este traba-

lho, o que acontece com freqüência, favorecendo cada vez mais o trabalho pedagógico, inclusive de forma inter-

disciplinar. Os professores do Currículo Básicos, principalmente os que são sede na Unidade Escolar, toda se-

mana estão em permanente contato com os professores das Oficinas Curriculares, proporcionando oportunida-

des de entrosamento produtivo nas atividades em sala de aula. 

Por não ser possível, por força da legislação e outros por apenas completar aulas em nossa Unidade 

Escolar, alguns professores não freqüentam os Horários de Trabalho Pedagógico – Coletivos. Nesta análise de-

tectamos que justamente os que mais precisam de momentos para integração, são estes citados, pois muitas vezes 

comparecem apenas no momento de sua aula. 
 

Professores Titulares de Cargo na Unidade Escolar 
 

Nº Nome Escolaridade 
Componente 

Curricular 

Licenciatura 

LP LC NH 

01 
Adir Rodrigues 

Superior Matemática X   

02 
Aparecido Claudemir da Silva 

Superior Ed. Física X   

03 
Claudia Jacomine Francisco Munhoz 

Superior Português X   

04 
Edgar de Almeida Dutra 

Superior Matemática X   
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05 
Ellen Claudia Cardoso Martinez Doretto 

Superior História X   

06 
Elica Simoni Vazarim Vigil Pereira 

Superior Biologia X   

07 
Fabiola Renata Tavares Luz 

Superior Português X   

08 
Gelva Eli da Costa Scarin 

Superior Inglês X   

09 
Gilson Benedito da Silva 

Superior Geografia X   

10 
José Braz Sartin 

Superior Ciências  X   

11 
Luiz Prodóssimo Rissato 

Superior Geografia X   

12 
Maria Inez Varanda de Souza 

Superior Matemática X   

13 
Marisa Zampeiri Montilha de Freitas 

Superior Ciências X   

14 
Mary Angela Verissimo Segura Joaquim 

Superior Português X   

15 
Neiva Aparecida Cavalari Arosti 

Superior Português X   

16 
Rosangela Justi Godói 

Superior Matemática X   

17 
Sandra Regina Chimelli Neves 

Superior Ed. Art. X   

18 
Sandra Regina Vieira Nardi Cavaloti 

Superior Ed. Física X   

 

Professores Titulares de Cargo em outra escola com Carga Suplementar na Unidade Escolar 
 

Nº Nome Escolaridade 
Componente 

Curricular 

Licenciatura 

LP LC NH 

01 
Elica Simoni Vazarim Vigil Pereira 

Superior Biologia X   

02 
Marisa Zampeiri Montilha de Freitas 

Superior Ciencias X   

03 
Sandra Regina Chimelli Neves 

Superior Ed. Art. X   

Professores Titulares de Cargo Afastados das Atividades. 
 

Nº Nome Escolaridade 
Componente 

Curricular 

Afastamento 

Total Tipo 

01 
Aparecido Claudemir da Silva 

Superior Ed. Física  PCP-EM 

02 
Edgar de Almeida Dutra 

Superior Matemática X L.S. 

03 
Ellen Claudia Cardoso Martinez Doretto 

Superior História X PCOP 

04 
Fabiola Renata Tavares Luz 

Superior Português X Readaptado 

05 
Gelva Eli da Costa Scarin 

Superior Inglês X L.S. 

06 
José Braz Sartin 

Superior Ciê/Bio X L.S. 

07 
Luiz Prodóssimo Rissato 

Superior Geografia X Readaptado 

08 
Rosangela Justi Godói 

Superior Matemática X PCP-EF 

09 
Sandra Regina Vieira Nardi Cavaloti 

Superior Ed. Física X Readaptado 
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Professores Titulares de Cargo na Unidade Escolar - Readaptados. 
 

Nº Nome Escolaridade 
Componente 

Curricular 
Situação Atual 

01 
Edgar de Almeida Dutra 

Superior Matemática Licença Saúde  

02 
Fabiola Renata Tavares Luz 

Superior Português Em exercício 

03 
Luiz Prodóssimo Rissato 

Superior Geografia Em exercício 

04 
Sandra Regina Vieira Nardi Cavaloti 

Superior Ed. Física Em exercício 

 

Professores que prestam relevantes serviços pedagógicos/administrativos, Readaptados,  sempre vi-

sando a aprendizagem de nossos alunos, tais como:- 

� Atendimento Biblioteca; 

� Atendimento aos Alunos 

� Atendimento ao Público; 

� Prestação de serviços administrativos na secretaria da Unidade Escolar; 

� Prestação de serviços pedagógicos no Laboratório de Informática; 

� Acompanhamento das necessidades de intervenção do Conselho Tutelar; 

� Visitação em residências de alunos; 

� Suporte técnico pedagógico na utilização de recursos tecnológicos; 

� Participação no Conselho de Escola; 

� Participação na Diretoria da Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar; 

� Organização dos diferentes tipos de evento; 

� Participação em HTPCs, etc. 

 

             Expectativas com relação ao trabalho dos docentes e à proposta educacional da escola. 

Em relação aos professores titulares de cargo, podemos afirmar que os mesmos são profissionais 

compromissados e responsáveis para com os objetivos educacionais do momento, realizam um trabalho, com o 

objetivo de tornar seus alunos críticos, participativos, conscientes dos direitos e deveres, das normas estabeleci-

das pela escola, proporcionando oportunidade para que os referidos alunos tenham conhecimentos científicos 

que possam servir para o exercício pleno da cidadania. 

Existe um clima de respeito, cordialidade, cooperação e responsabilidade, no relacionamento alu-

nos, direção, coordenação, pais de alunos, professores e funcionários. 
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A - Pontos positivos 

Os professores apresentam:- 

� Domínio no conteúdo  

� Responsabilidade; 

� Compromisso; 

� Experiência; 

� Assiduidade; 

� Boa formação profissional. 

 

 

B - Pontos negativos 

Os professores apresentam:- 

� Insegurança profissional; 

� Inexperiência em trabalhar com as Oficinas da E.T.I.; 

� Não conhecimento da Proposta Curricular e do Currículo para o preparo no ministrar 

das aulas; 

� Baixa estima e insatisfação salarial; 

� Acomodação. 

 

No entanto essa qualidade nos trabalhos muitas vezes é prejudicada, pois com a necessidade de al-

guns afastamentos (Vice-Diretor – Coordenação – Artigo 22 – Readaptações –  Licença Saúde e Outros), nem 

sempre os substitutos por vários motivos conseguem estabelecer o mesmo nível de qualidade. 

Todos muitos receptivos com os cursos de capacitação em serviço e ou fora de seus horários de 

trabalho, o que garante sempre a atualização pedagógica. Em relação ao domínio do uso das tecnologias, ainda 

podemos caracterizá-los, como medianos, pois muitos não apresentam domínio para o uso de todos os equipa-

mentos tecnológicos existentes na Unidade Escolar. 
 

Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs 

Exercício nos componentes da Base Nacional Comum 
 

Nº Nome Escolaridade 
Componente 

Curricular 

Licenciatura 

LP LC NH 

01 
Alda Aparecida Reis Superior História X   

02 
Alessandra Azeitona Superior Português X   

05 
Aline Cestari de Oliveira Superior Matemática X   

06 
Ana Donizeti da Silva Superior Ed. Fisica X   

07 
Andre Luiz dos Santos Superior Historia X   
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08 
Camila Alves Pereira Superior História X   

09 
Carlos Eduardo da Silva 

Superior Geografia X   

10 
Celia Maria Feltrim Superior Português X   

11 
Edinea David dos Santos Superior Português  X   

12 
Eredice Brandão Superior Ed. Física X   

13 
Fabia Alessandra Ximenez dos Santos Superior Portugues X   

14 
Gilberto de Paula Cruz 

Superior Ed. Física X   

15 
Ivete Regina Simensato 

Superior Matemática X   

16 
Ligia Alessandra Arroio Panice Superior História  X   

17 
Maria das Graças Reis Superior Português X   

18 
Maria Soeli dos Reis de Campos Superior Pedagogia X   

19 
Suellen Gonçalves Pereira da Silva Superior História X   

20 
Uelton João Adami  Juste Superior Fisica X   

 

Professor OFA – Estável - Readaptado. 

Nº Nome Escolaridade 
Componente 

Curricular 

Licenciatura 

LP LC NH 

01 
Aparecida Donizeti Teixeira Garcia 

Superior PEB-I – Mat. X   

 

Expectativas com relação ao trabalho dos docentes e à proposta educacional da escola. 

Em relação aos professores titulares de cargo, podemos afirmar que os mesmos são profissionais 

compromissados e responsáveis para com os objetivos educacionais do momento, realizam um trabalho, com o 

objetivo de tornar seus alunos críticos, participativos, conscientes dos direitos e deveres, das normas estabeleci-

das pela escola, proporcionando oportunidade para que os referidos alunos tenham conhecimentos científicos 

que possam servir para o exercício pleno da cidadania. 

Existe um clima de respeito, cordialidade, cooperação e responsabilidade, no relacionamento alu-

nos, direção, coordenação, pais de alunos, professores e funcionários. 

 

A - Pontos positivos 

Os professores apresentam:- 

� Domínio no conteúdo  

� Responsabilidade; 

� Compromisso; 

� Experiência; 

� Boa formação profissional. 
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B - Pontos negativos 

Os dos professores apresentam em relação a aprendizagem dos alunos:- 

� Insegurança profissional; 

� Inexperiência em trabalhar com as Oficinas da E.T.I.; 

� Não conhecimento da Proposta Curricular e do Currículo para o preparo no ministrar 

das aulas; 

� Baixa estima e insatisfação salarial; 

� Acomodação. 

 

Em relação aos professores ocupantes de função atividade, podemos afirmar que todos também 

são muitos receptivos com os cursos de capacitação em serviço e ou fora de seus horários de trabalho, o que 

garante sempre a atualização pedagógica. Em relação ao domínio do uso das tecnologias, ainda podemos caracte-

rizá-los, como prejudicado, mesmo com diferentes cursos de capacitação existentes, não apresentam domínio 

para o uso de todos os equipamentos tecnológicos existentes na Unidade Escolar. 

 
Professores Ocupantes de Função Atividade – OFAs 

Exercício Oficinas Curriculares 

 
 

Nº Nome Escolaridade 
Componente 

Curricular 

Licenciatura 

LP LC NH 

01 
Carlos Alberto Basílio 

Superior Exper. Matem X   

02 
Célia Maria Feltrin 

Superior Informática X   

 

03 
Edinea David dos Santos 

 
 

Superior 

Hora Leitura / 

OEP 

 
X   

 
Fabia Alessandra Ximenez dos Santos Superior Hora Leitura X   

04 
Gilberto de Paula Cruz Superior Ativid. Esport X   

05 
Leandro Renato Vieira Avellar Superior Ativid. Esport X   

06 
Luciana Antunes Biondi da Costa 

Superior  Ativid. Artist. X   

07 
Maria Inez Varanda de Souza 

Superior Exper. Matem X   

 

08 
Neiva Aparecida Cavalari Arosti 

 

Superior 

Informática / 

Hora Leitura 
X   

09 
Ronaldo Nunes Ferreira 

Superior Exper. Matem X   

10 
Sandra Regina Chimelli Neves 

Superior Ativid. Artist. X   
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Expectativas com relação ao trabalho dos docentes e à proposta educacional da escola. 

 

Em relação aos professores admitidos como ocupantes de função atividade, para desempenhar as 

funções nas Oficinas Curriculares, podemos afirmar que com o processo de seleção de profissionais por perfil, 

nossa equipe mostra que realmente fez jus a seleção. Onde contamos com professores que apesar do pouco 

tempo apresentam conhecimento, destreza e habilidades para lidar com os diferentes mecanismos necessários. 

Em relação aos professores titulares de cargo, podemos afirmar que os mesmos são profissionais 

compromissados e responsáveis para com os objetivos educacionais do momento, realizam um trabalho, com o 

objetivo de tornar seus alunos críticos, participativos, conscientes dos direitos e deveres, das normas estabeleci-

das pela escola, proporcionando oportunidade para que os referidos alunos tenham conhecimentos científicos 

que possam servir para o exercício pleno da cidadania. 

Existe um clima de respeito, cordialidade, cooperação e responsabilidade, no relacionamento alu-

nos, direção, coordenação, pais de alunos, professores e funcionários. 

Além dos diferentes segmentos e profissionais acima, contamos sempre com apoios técnicos peda-

gógicos/administrativos dos profissionais da Diretoria de Ensino. Esses profissionais retromencionados são, 

também, nossos pilares de sustentação, para que possamos realmente implantar uma política de capacitação em 

serviço, com a cultura da formação docente, visando à melhoria de qualidade do ensino oferecido aos nossos 

alunos, bem como a constante melhoria em nossos resultados nos diferentes tipos de avaliação. 
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VII - RECURSOS FÍSICOS 

 
Quanto ao prédio escolar, apesar de contar com 13 anos de ocupação, a conservação do mesmo 

não é boa, apresentando deterioração no sistema hidráulico, o que levou a comprometer a estrutura de diversas 

paredes. O sistema de combate a incêndios, também está totalmente desativado. A rede elétrica interna não é 

adequada a demanda de uso de equipamentos atualmente em uso, no qual nos meses de verão há oscilação no 

fornecimento interno de energia elétrica.  A estrutura física em conta com blocos e o piso de concreto da passa-

rela estão necessitando de reformas e reparos, o que, neste momento, mesmo com as intervenções dos órgãos 

regional e central através de reformas emergências e adequações, não fazem parte do scope das reformas.  

Outras intervenções se fazem necessárias tais como:- 

� Iluminação parcial do pátio externo, proporcionando condições adequadas para os alunos do 

curso noturno; 

� Substituição total das tabelas de basquetebol que estavam totalmente danificadas, causando 

constantes perigos aos usuários do Programa Escola da Família, bem como aos alunos; 

� Traves do gol de FUTSAL; 

� Reparo e reforma total na quadra esportiva da tela de alambrado, é de grande importância para 

garantirmos este espaço aos usuários, sem interferência de outros membros não participantes de cada evento ali 

realizado; 

� Reforma total dos antigos vestiários da quadra poliesportiva, tornando duas salas de multiuso; 

� Reforma geral nos sanitários de alunos; 

� Serviços de jardinagem no entorno da Unidade Escolar; 

� Adequações em espaços ociosos, transformando em ambientes para depósitos de materiais de 

consumo (almoxarifados); 

� Sala de Informática – Modificação e adequação geral nas instalações elétricas e logísticas, trans-

formando todo o espaço de acordo com normas exigidas para o referido ambiente, para a instalação de mais 

micros computadores ou mesmo reparo nos mesmos existentes; 

� Adequação de um local para uso dos equipamentos tecnológicos; 

 

Como espaços e ou recursos físicos aprendentes em nosso entorno, podemos contar com: 

� a) EMEI/EMEF – José Zantedesch – anexada à Escola Estadual José Belúcio;  

� b) Unidade Básica de Saúde – Em nosso entorno escolar contamos com 02 Unidades Básica de 

Saúde, denominadas Dr. Paulo Sano e Antônio Milton Zambon, que garantem juntamente com Psicólogos, Enfermei-

ros, Fisioterapeutas, Terapeutas, Médicos, Dentistas e Fonoaudiólogos, e 04 Agentes comunitários;  

� c) CMTMO – Centro Municipal de Treinamento de Mão de Obra – Hoje oferece 08 cursos 

gratuitos (Torneiro Mecânico, Instalação Elétrica, Panificação, Serigrafia, Marcenaria, Informática, Pintor de 

Obras, Costura Industrial), com aproximadamente 120 alunos, monitorados por técnicos;  
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� d) Centro Comunitário dos Bairros Unidos , cujos presidentes de bairros são os representantes 

deste Centro Comunitário. Nestes ambientes, são desenvolvidas atividades recreativas e desportivas, culturais 

(festas típicas: mães; namorados; pais; crianças; natal; gincanas; campanhas);  

� e) Ronda Escolar, nada diferente do PROERD, e, em parceria com o Conselho Tutelar, Pro-

motoria Pública, e Juiz de Direito, Sr. Doutor Evandro Pelarin;   

� f)  Conselho Tutelar - localizado em um bairro próximo ao entorno da escola (Jardim Coester);   

� g)   Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis – Entidade sem fins lucrativos) Comércios – 

(Supermercados, Casa de materiais para construções, Farmácias, Posto de Combustível, que fornece-nos, na 

medida do possível, seus diferentes tipos de recursos, inclusive suas dependências para realizarmos pesquisas 

(preços, validades, qualidades);  

� h) Área de Lazer – Administrada pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, sob a responsabi-

lidade do Sr. João do Bairro, que cuida das quadras de Voleibol, Futebol, Campo de Bocha, Campo de Malha, 

bem como o Parque Infantil;  

� i) Igrejas:- Colocando à disposição suas dependências e seus integrantes, visando sempre à for-

mação integral da criança e do adolescente. Como, no bairro, tem representantes de várias denominações religio-

sas, grande parte des nossos alunos e seus familiares são integrantes/membros de algumas dessas denominações. 

Por esse modo, o trabalho é sempre enfatizado para que todos possam ser incluídos em uma religião, com res-

peito a sua escolha e decisão, sempre que solicitada a escola disponibiliza seus espaços. A seguir, reportamos as 

várias denominações religiosas:  Igreja Brasil para Cristo; Igreja Congregação Cristã no Brasil; Igreja Deus é 

Amor; Assembléia de Deus; Igreja Católica Carismática; Igreja Católica Apostólica Romana.  

 

Há a Estação Ferroviária que se encontra desativada para transporte de passageiros, está totalmente 

abandonada,  inclusive sendo um local que sobre com  vandalismos. Cuja linha férrea é utilizada atualmente para 

o transporte de grãos (produção graneleira atual da região sul mato-grossense); numa interligação entre os esta-

dos de Mato Grosso do Sul e São Paulo, possibilitando, também, a ligação de Cuiabá (MT) com o Porto de San-

tos (SP), na rota mais curta, e os sistemas da Fepasa e Ferronorte. 
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A seguir dispomos de nosso croqui, com todos ambientes escolares:-  

 

QUADRO 1   -   SALA  DE  AULA 

Nº Sala 
/ Dep. 

Descrição 
Área  
(M2) 

Capacidade Física Tipo de Construção 

1  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
2  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
3  Sala de Aula 20 20 CONCRETO 
4  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
5  Sala de Aula 31 26 CONCRETO 
6  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
7  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
8  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
9  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
10  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
11  Sala de Aula 41 34 CONCRETO 
12  Sala de Aula 25 20 CONCRETO 
13  Sala de Aula 31 26 CONCRETO 

 
TIPOS DE DEPENDÊNCIAS 

Nº    
Dep. 

Tipo  de  Dependência 
Capaci-
dade 
física 

M3 
 

Nº    
Dep. 

Tipo  de  Dependência 
Capaci-
dade 
física 

M2 

37 Almoxarifado    15 18  24 Sala Coord. / Pedagógico 8 15 
42 Anfiteatro   80 66  27 Sala de Leitura  31 26 
 Arquivo        Sala de Recurso / Ed. Especial    
 Auditório        Sala do Grêmio    
 Berçário        Sala Orientador Educacional   
 Biblioteca       Sala p/ TV / Vídeo   

23A Câmara fria 9 11   Sala p/ Ed. Artística   
 Cantina       40 Sala p/ Ed. Física e Artes 34 28 
 Consultório Médico       30 Sala p/ Professores 20 25 
17 Cozinha    50 60   Sala p/ Diretor e Vice Diretor 8 14 

 
Dep. Adequada a Defici-

ente       
 Sala de Aula p/ Ed. Especial 

  
21 Depósito Utensíl. Cozin.    12 15   Sala de Aula p/ Ed. Infantil   
38 Despensa    12 16  28 Sanitário Adq. A Port Deficiência 4 6 
 Diretoria        Sanitário Adq. A Pré Escola   
 Dormitório        Sanitário Adm. Feminino   
 Fraldário        Sanitário Adm. Masculino   
 Gabinete Dentário      33 Sanitário Aluno Feminino 36 44 
 Ginásio de Esportes     32 Sanitário Aluno Masculino 36 45 
 Lab de Biologia      26 Secretária  25 30 
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 Lab de C.F. Biológicas      Solário    
 Lab de Física       Teatro    
29 Lab de Informática  36 43,44   Vestiário Feminino   
 Lab de Línguas       Vestiário Masculino   
23 Lab de Multi Uso   41 34   Videoteca    
 Lab de Química       Zeladoria    
 Laboratório / Oficina      Sala de Informática (adaptada)   
 Lactário       31 Sanitário p/ Professor 2 4 
 Lavanderia       19 Vestiário Func. Feminino 12 15 
 Parque Infantil       20 Vestiário Func. Masculino 12 15 
34 Pátio Coberto   115 138  15 Depósito Interno Material Pedagógico 4 6 
 Pátio Descoberto      16 Depósito Interno Alimentos 4 6 
 Piscina       36 Almoxarifado diversos 15 8 

35 
Quadra de Esportes Co-

berta 826 992  
43  Campo de Futebol 

 120 100 

 
Quadra de Esportes Des-

coberta         
18 Refeitório   104 125       

 

VIII - RECURSOS MATERIAIS 

Além dos ambientes físicos citados no item anterior (item VII - quadro 1   -   sala  de  aula e 

tipos de dependências), e outros espaços apreendentes contamos também, no espaço escolar, com os seguintes 

recursos materiais, contribuindo com o nosso processo educacional tais como:-  

 

� 15 computadores para uso pedagógico na Sala do Acessa Escola; 

� 05 Micros computadores na parte administrativa (secretaria, coordenação e direção); 

� 01 Micro computador na Biblioteca Escolar; 

� TVs de 29’ e 20’ polegadas; 

� DVDs; 

� Vídeos; 

� Jornais; 

� Revistas;  

� Livros didáticos e paradidáticos, junto à biblioteca da Unidade Escolar; 

� Retroprojetores; 

� Episcópio; 

� Tela para projeção; 

� Câmera fotográfica digital; 

� Filmadora; 

� Duplicadores; 

� Balcão térmico, para as refeições de nossos alunos; 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

� Rádios; 

�  Mesa de Som . 

 

Além de favorecerem na construção de conhecimentos, contribuem de maneira significativa para 

construção dos valores sociais de nossos educandos. 

Enriquecendo o espaço pedagógico, temos o entorno de nossa escola que apresenta grandes poten-

ciais educativos que contribuem positivamente no desenvolvimento da Proposta Pedagógica. Através e com estes 

potenciais, é que pretendemos, impulsionar nossa proposta, sempre focada na capacitação docente, em serviço, 

bem como a constante melhoria de qualidade de ensino 

Com essa visão, estamos mostrando que a comunidade precisa ser nossa aliada, é necessário fazer-

mos que todos os seguimentos sejam atores e pertencentes aos nossos espaços. 

 
 

O Programa Escola da Família 

Na escola, temos parceria, nos finais de semana, com o Programa Escola da Família – Educador 

profissional, educadores universitários, voluntários, bem como integrantes da equipe regional.  

O redimensionamento gerou a revisão das pessoas envolvidas na equipe regional, no caso da escola 

passamos a contar além dos universitários com: 

Educador Profissional, admitido no programa, por força de resolução em vigor e atendendo às ex-

pectativas do quadro do magistério, garantindo um vínculo maior entre este profissional e a escola que atuará, 

este profissional é um professor admitido nos termos da Lei 500/74, com 24 aulas atribuídas no processo inicial 

de atribuição de classes e aulas.  

Os universitários são alunos, matriculados em instituições de ensino superior, que prestam seus ser-

viços nos finais de semana e em contrapartida tem seus estudos custeados por bolsa de estudos. 

O Programa Escola da Família com o redimensionamento do programa, atentando às necessidades 

locais, de acordo com os dados de vulnerabilidade social e juvenil, nossa Unidade Escolar, continuou sendo 

premiada com este Programa que contribuiu muito para o fortalecimento do vinculo comunidade x escola. 

O índice de vulnerabilidade juvenil, em nosso entorno escolar, apontou a necessidade de continui-

dade do Programa, bem como de políticas públicas eficientes que contribuam para que a juventude e a adoles-

cência possa, minimizar as possibilidades as transgressões. 

Nas atuais crises de conflitos em que vivemos e com o objetivo do desenvolvimento e construção 

da “Cultura da Paz”, nos bairros adjacentes a nossa escola, podemos afirmar que esta construção apesar de estar 

nos pilares, está sendo construída com compromisso participativo e voltado para o saneamento de atitudes até 

então presentes em nosso entorno. 

O compromisso da comunidade educativa, é participativo e interado, enquanto o envolvimento da 

comunidade no processo gestão deixa a desejar, não por serem omissos, mas por se sentirem inferiores intelectu-
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almente para estarem interferindo nas decisões escolares, o que confirma as pontuações citadas anteriormente na 

caracterização da clientela, mas participam de todas as reuniões, atividades festivas, datas comemorativas ...., isso 

implica na confiança que depositam na equipe escolar, o que é comprovado pela permanência de seus filhos na 

escola. 

Assim, vemos que a participação é um processo em construção, dependendo sempre da vontade 

pessoal e do real envolvimento de todos os profissionais e comunidade com o processo educacional, o que vem 

sendo cada vez mais positivo em nossa Unidade Escolar, que por vários anos esteve muito distante.  

O Programa Escola da Família estimula a criação de uma cultura de paz ensejando a participação 

das comunidades intra e extra-escolares em atividades nos espaços das escolas públicas estaduais e que continua  

despertando potencialidades e desenvolvendo hábitos saudáveis junto aos membros de nossa comunidade, utili-

zando-se de uma cultura participativa e o fortalecimento dos vínculos da escola com a comunidade. 

IX - RECURSOS FINANCEIROS 

 
Os Recursos financeiros vêm de repasses, doações, campanhas promovidas pela APM/Escola, e 

também através de contribuições facultativas dos sócios, conforme segue:- 

 
Origem do Recurso Tipo do Recurso 

QESE  –  Diretoria de Ensino Manutenção da Escola  -  Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento 

É uma contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal, que serve como fonte adicional de 

recursos do Ensino Fundamental público, permitindo às três instâncias do Governo investirem em programas, 

projetos e ações que qualifiquem profissionais da educação e estimulem alunos a permanecerem em sala de aula. 

O valor arrecadado diretamente pelo FNDE e o valor arrecadado pelo INSS são somados, constituindo a Arre-

cadação Bruta. Deste total, 1/3 constitui a Cota Federal, fonte de recursos para diversos programas, projetos e 

ações educacionais do Ensino Fundamental público, implementado pelo FNDE, segundo diretrizes traçadas pelo 

Ministério da Educação. A Cota Estadual, correspondente a 2/3 da Arrecadação Bruta, é repassada mensalmente 

às Secretarias de Educação Estaduais e do Distrito Federal, na mesma proporção da sua arrecadação, constituin-

do-se na principal das fontes de financiamento do Ensino Fundamental público nas redes estaduais e municipais 

de educação. Que se destina ao pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Convênio FDE/APM Manutenção Preventiva do Prédio 

Os recursos destinados à conservação e manutenção do prédio e equipamentos escolares são estabelecidos no Plano Anual e aprovados 

pelo Conselho Estadual de Educação com base no número de alunos informado no censo escolar, sendo constantes ao longo do ano 

e ocorrendo  repasses trimestrais; daí o nome “verba trimestral de manutenção”. Atualmente, devido ao repasse da verba FNDE/MEC, 

só estão ocorrendo três repasses desse recurso, conforme cronograma fornecido pela SEE; são depositados na conta corrente da APM 

no Banco do Brasil, para o atendimento das finalidades abaixo:- 

1 Prédio Escolar; 

2 Higienização Sanitária; 

3 Limpeza do prédio; 

4 Manutenção e Recuperação de Equipamentos 

5 Despesas com Institucionalização 

 
 
 
 
 
 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Convênio FDE/APM Prestação de Serviços 

Tem a finalidade DE prestação de serviços para a escola, ocorrendo repasses mensais, que são depositados exclusivamente 

na conta corrente da APM no Banco do Brasil. A contratação de serviços pode se dar por meio das seguintes modalidades:- 

A) Contratação de mão-de-obra por meio de empresas de terceirização de serviços, de serviços temporários ou de cessão de mão 

de obra; 

B) contratação de serviços por meio de cooperativas de trabalho; 

C) contratação de trabalhadores por tempo determinado ou indeterminado, dentro da legislação vigente; 

Esse recurso é destinado ao pagamento dos prestadores de serviços e ao recolhimento dos encargos sociais e tributários inerentes aos 

serviços. Portanto deve-se incluir na prestação de contas tantos os comprovantes de pagamentos da contratação dos serviços quando a 

obrigação dos comprovantes dos recolhimentos de tributos efetuados. 
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Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Programa Dinheiro Direto na Escola FNDE/MEC 

Implantado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola é uma ação do Ministério da Educação, executada 

pelo FNDE, que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas estaduais, do Distrito Federal e municipais 

do Ensino Fundamental, com mais de 20 alunos matriculados, além de escolas de Educação Especial mantidas por 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS. 

A descentralização dos recursos assegura autonomia às escolas, dando-lhes agilidade. A eliminação da burocracia 

garante o funcionamento de suas decisões e favorece o exercício da cidadania, uma vez que mobiliza a comunida-

de e promove o seu envolvimento nas atividades escolares. 

O recurso do FNDE/MEC, restritos à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, destinam-se às despesas em benefí-

cio do aluno e deverão ser utilizados prioritariamente nas seguintes finalidades:- 

A) aquisição de material permanente;  

B) manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar;  

C) aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola;  

D) capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;  

E) avaliação de aprendizagem;  

F) implementação de projeto pedagógico; e  

G) desenvolvimento de atividades educacionais. 

O recurso financeiro repassado pelo FNDE e depositado na conta corrente da U.E., que os utilizará de acordo 

com as decisões da comunidade.  

O recurso é repassado diretamente para a escola, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do atendi-

mento, prevendo-se os montantes específicos referentes ao material de consumo e permanente, seguindo os per-

centuais definidos pela escola.  
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X – DESCRIÇAÕ ANÁLITICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, SEUS DESAFIOS 

EM RELAÇÃO ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS:- 
 
 

Gestão de Resultados Educacionais - Esta gestão nos mostra o quão importante é estabelecer-

mos critérios para que possamos avaliar, pois visa sempre apresentar os resultados escolares.  

Avaliação dos resultados obtidos pela escola, ou seja, o quanto ela consegue assegurar o 

acesso, a permanência e o sucesso escolar. 

Para uma melhor análise dos indicadores de êxito deste item é necessário reportarmos aos resulta-

dos apresentados no final de 2010 (quadro abaixo), momento em que a equipe escolar encerrou o presente ano 

letivo através de:- 

� Avaliações internas – Avaliações dos Professores / Disciplinas / Séries e o SIRENE; 

� Avaliações externas nos moldes do SARESP-2010; 

� Reunião de professores; 

� Reuniões de pais, e 

� Conselho de Classe/Série. 

 

Os números expressos neste quadro, referem-se aos alunos matriculados e freqüentes em dezembro 

de 2010 – Data Base:- 31/12/2010. 

 

Diurno:- Período Integral – Ensino Fundamental 

 

Série Classes Matrículas Evadidos Retidos Promovidos Total 

5ª – EF 02 55    55 55 

6ª – EF 02 38    38 38 

7ª – EF 02 46    46 46 

8ª – EF 02 48   3 45 48 

Total 08 187 0 3 184 187 

% Geral 100% 0% 1,60 98,40 100% 
 

 

Índices de Evasão e Retenção:- 

Apesar dos nossos índices de evasão neste segmento estar zerado, podemos detectar que nossas re-

tenções foram todas contribuídas com o excesso de ausências dos referidos alunos, ultrapassando os limites esta-

belecidos na legislação vigente. 

Apesar de 1,60% de alunos retidos, os dados revelam uma realidade bastante preocupante e que 

atinge desde o nível da escola. Nesta visão a partir implantação de medidas na tentativa de erradicar a eva-
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são/retenção escolar, tendo com ponto primordial a Progressão Continuada e o Projeto Escola de Tempo Inte-

gral, não têm sido suficientes para garantir a permanência com qualidade e sucesso de todos os alunos matricula-

dos, proporcionando assim a promoção integral com qualidade dos mesmos. 

Preocupados não somente em garantir a estabelecido nas normas legais em relação aos alunos falto-

sos, sempre que extrapolava ou sentíamos que não havia compromisso para com o acompanhamento escolar,, 

conforme estabelecido na Lei 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre procuramos o Conse-

lho Tutelar, quando estavam esgotados os recursos escolares. 

Os membros dos referidos órgãos sempre interferiram em nossas solicitações no sentido de garan-

tir a permanente freqüência dos alunos na escola. 

 Citamos a seguir alguns dos entraves que afetam o desempenho escolar dos nossos alunos:- 

� Falta de apoio familiar; 

� Novas estruturas familiares conjunturais ; 

� Não valorização e incentivo para com os estudos e a vida escolar; 

� Ausência de expectativas por familiares e ou alunos que se isolam em suas poucas esperanças 

de obtenção sucesso em um futuro bem próximo. 

A retenção escolar  não é um problema restrito em si, mas sim as questões da Progressão Continu-

ada e da Escola em Tempo Integral, da não valorização dos educando para com trabalho dos profissionais da 

educação bem como para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula e as condições de trabalho. Devido a 

isto, nós educadores, cada vez mais, nos preocupamos com as crianças que chegam à escola, mas, e as que nela 

não aprendem mesmo permanecendo. 
 

 

Diurno:- Período Manhã – Ensino Médio 

 

Números – 31/12/2010 - Ensino Médio - Diurno  

Série Classes Matrículas Evadidos Retidos Promovidos Total 

1ª - EM 02 46   2 44 46 

2ª - EM 02 32  1 31 32 

3ª - EM 01 13   13 13 

Total 05 91 0 3 88 88 

% Geral 100% 0% 3,30 96,70 100% 
                               

 

 

Índices de Evasão e Retenção:- 

Em relação à retenção neste segmento de ensino foram caracterizadas nas seguintes situações:- 

� Alunos com idades defasadas em relação a atual série; 
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� Não ter grandes aspirações futuras em relação à educação; 

� Alunos que chegaram até este nível de ensino com algumas dificuldades de aprendizagem, que 

acentuou no transcorrer de 2010; 

� Familiares com dificuldades de relacionamento com os referidos alunos. Não conseguindo nem 

mesmo fazer com que os alunos passassem freqüentar regularmente as aulas, contribuindo assim para a amplia-

ção das dificuldades de cada um dos retidos. 
 

 

Considerações gerais em relação aos cursos oferecidos no diurno:- 

Com a análise, podemos afirmar, com convicção que as famílias e os alunos abraçaram plenamente 

o Projeto Escola de Tempo Integral, implantado pelo Governo do Estadual, o Ensino Médio, que veem ao en-

contro dos anseios das mesmas, que além de terem os filhos matriculados e freqüentes no período regular, os 

alunos freqüentemente participam também de outras atividades nos diversos espaços apreendentes existente no 

contexto escolar, bem como em seu entorno, podendo de forma prática e lúdica desenvolver as diversas habili-

dades, ocupando também de atividades que para inserção e preparo para o primeiro emprego, Projetos tais co-

mo:- Jovem Aprendiz, ACREDITE e CEAD. 
 

 

Noturno – Ensino Médio 
 

Números – 31/12/2006 - Ensino Médio - Noturno 

Série Classes Matrículas Evadidos Retidos Promovidos Total 

2ª - EM 01 32   4 28 32 

3ª - EM 01 29   4 25 29 

Total 02 61 0 8 53 61 

% Geral 100% 0% 13,12 86,88 100% 
 

 

Índices de Evasão e Retenção:- 

Além dos horários rotativos, muitos sem carteira assinada tornando assim difícil conciliar horário 

escola/trabalho; e a escola ainda para parte destes alunos e família não é vista como um meio de alcançar um 

futuro melhor; apesar de todo trabalho realizado pela equipe escolar na tentativa de provar que só através da 

“Educação” nos tornaremos verdadeiros cidadãos. 

Abaixo diagnosticamos e listamos além das acima citadas algumas causas da retenção deste segmen-

to:-  

� Dificuldade de assimilação (falta hábito de estudo);  

� Freqüência insatisfatória (aluno descompromissado). 

� Desvalorização da Educação; 

� Descompromisso e desinteresse pelos estudos em função do trabalho;  

� Freqüência insatisfatória; 
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� Não oportunidades concretas para continuidade de estudos; 

� Jornada de trabalho em muito compromete e desempenho, o rendimento escolar dos alunos; 

� Alunos com envolvimento com o uso de drogas 

Este problema que enfrentamos na Unidade Escolar é muito e com grande dificuldade de resolu-

ção, pois a falta de compromisso para com os estudos por parte dos alunos do curso noturno, acaba  também 

desmotivando alguns profissionais e especial frequência irregular as aulas de sextas-feiras prejudicando assim o 

ensino oferecido. 

 

Procedimentos passíveis de melhoria na organização da escola:- 
 

Mesmo com a implementação da Escola de Tempo Integral e o atendimento do Ensino Médio,  há 

uma  necessidade de uma reorganização e utilização dos ambientes e equipamentos escolares, garantindo assim a 

uma integração entre o Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como a apropriação da Proposta da Escola 

de Tempo Integral..  

Tornar o ambiente mais lúdico e prazeroso utilização do kit tecnológico (Televisão, vídeo-cassete e 

DVD), e de informática que fica  disponibilizado a equipe escolar e alunos que diariamente, inclusive nos finais 

de semana é utilizados pelos freqüentadores do Programa Escola da Família. 

O trabalho das Oficinas Curriculares mesmo sabendo da importância da prática de leitura, a escola 

terá que procurar viabilizar horários compatíveis para pesquisa e leitura na biblioteca escolar, colaborando para 

maior desenvolvimento cognitivo e conhecimentos de nossos alunos. Tal ambiente tem acesso livre durante todo 

o período integral, sempre sob a responsabilidade e coordenação de professores. 

 

Implementação de medidas organizacionais e pedagógicas a partir de resultados educaci-

onais   

O cumprimento da função social da escola é a alavanca a um processo que visa a formação de pes-

soas aptas a exercerem sua plena cidadania. 

Organizacionalmente a escola deve prover-se de parâmetros que norteiam os avanços e possíveis 

intervenções para que a prática pedagógica seja um sucesso escolar. Assim atender-se-ão diferentes necessidades 

de aprendizagem, a direção, em reuniões com a equipe de professores, elaborou fichas propícias para fornecer 

novas diretrizes, sendo elas:- 

� Ficha de análise dos resultados;  

� Ficha individual aluno/acompanhamento; 

� Ficha de acompanhamento pedagógico; 

� Ficha descritiva de controle de frequência. 
 

Fichas estas, que são referenciais/indicadores, para as reuniões de pais e mestres, onde são apresen-

tadas e discutidas, com posterior ciência dos responsáveis. 
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A escola cumpre uma de suas mais significativas funções ao propiciar aos seus alunos qualidade no 

ambiente escolar. 

Com a implementação da escola de período integral fez-se necessário a adaptação de ambientes 

propícios, para que as oficinas pudessem contemplar com eficiência os programas pedagógicos. 

O princípio norteador “Hora da Leitura” é a formação de leitores e a escola é a grande responsável 

pelo fortalecimento desse vínculo, e para que o aluno pudesse se apropriar desse vasto repertório cultural e de-

senvolver a competência leitora, o professor buscou ambientes do trivial. Como:- teatro de arena, biblioteca, em 

baixo de árvores, visitas condizentes aos temas em locais apropriados e enriquecedores dos conteúdos trabalha-

dos. 

Sabedores que somos sobre a importância dos avanços tecnológicos, temos que organizar uma am-

pla sala ( laboratório de ciências integrado à sala de multimídias), o laboratório de Informática Educacional, além 

dos equipamentos (computadores, TV de 29’ polegadas, ar condicionado, DVD, Vídeo, quadro branco, ...),          

equipamos um ambiente com mesas para estudos e discussões, para uso  do interesse do aluno em propiciar com 

êxito das atividades propostas pelos educadores.  

Em nossa biblioteca foi disponibilizado em seu espaço, grandes mesas com cadeiras e bancos, para 

que o professor possa freqüentar com seus alunos para leituras orientadas e dirigidas. 

Todo aluno terá seu desempenho avaliado em todo o currículo proposto pela escola, e nos atenta-

mos para duas questões:- que estratégias e formas de registros adotar, sempre considerando os objetivos que se 

pretende alcançar. Utilizamos as estratégias de:- observação do professor, ficha individual do aluno para acom-

panhamento pedagógico, auto-avaliação do aluno e atividades em grupos. 

As informações advindas das diferentes formas de registros se cruzam e se completam, a partir daí, 

surgem as sínteses avaliativas de cada aluno, inclusive nas Oficinas Curriculares. 
 

 

Satisfação dos pais, alunos, professores e funcionários. 

 

A tarefa da escola em promover a satisfação dos pais, alunos, professores e funcionários é desen-

volver atitudes de auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo. É uma interiorização de valores 

que se constrói nas relações humanas. Isso vem acontecendo através da freqüência e participação ativa em reuni-

ão de pais, recepções especiais, participações nos diferentes projetos propostos pelos integrantes da equipe esco-

lar. Quanto aos alunos, satisfatoriamente, passam pelo processo de adaptação na inserção de oficinas curriculares 

que propiciam atividades que fazem sentidos significativos, comprovados pela permanência, assiduidade e com-

promisso demonstrado para com a escola. 

Os educadores têm incorporado o objetivo de educar, zelar, velar  e cuidar da formação do aluno, 

em que a maioria é compromissada com uma aprendizagem integral, respeitando as individualidades, diversida-

des e os limites/capacidades  dos alunos, valorizando o trabalho coletivo e interdisciplinar, como pode ser com-
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provado através dos vários projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar, citados e evidenciados no transcorrer 

deste trabalho. 

Por ser um fator primordial no desenvolvimento da proposta pedagógica da escola a valorização 

por parte da equipe de gestores, comunidade circundante e dos alunos, investimos em um trabalho voltado para 

além dos conhecimentos básicos educacionais, partimos também para fornecermos elementos necessários para a 

construção de valores humanos, princípios e estruturas formais concretas. 

Por essa política de valorização humana, associada a possibilidades de aprendizagens dos diversos 

campos da ciência do conhecimento, priorizamos a política da escola de Tempo Integral, por acreditarmos ser 

ela, senão a saída, um dos caminhos capazes de atender as necessidades e especificidades dessa clientela menos 

favorecida e necessitada de melhores espaços aprendentes. 

Devido a estes avanços, a procura por vagas na Unidade Escolar, vem aumentando gradativamente, 

o que nos causa a sensação de acertos e ao mesmo tempo um certo transtorno por falta de espaços físicos. 

 

Gestão Participativa – Avalia o nível de envolvimento do conjunto da escola na tomada de deci-

sões, a real participação nos Conselhos de Escola, APM, Grêmios Estudantis; o grau de socialização das infor-

mações.  

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (Lei nº 9.394/96) os colegia-

dos escolares e demais órgãos equivalentes, ganharam novos, impulsos, quando é estabelecido como um dos 

princípios para a gestão democrática/participativa a participação das comunidades escolar e local em Conselhos 

Escolares ou equivalentes. 

Com este preceito fundamental e legal, passamos analisar a Gestão participativa em nossa escola. 

Dentre as formas de participação da comunidade nos processos decisórios das instituições de ensi-

no, destacamos a que se dá através dos órgãos representativos existentes, especificamente a Associação de Pais e 

Mestres (APM) e o Conselho de Escola (CE), principalmente por contarem em seu quadro com representantes 

dos diferentes segmentos escolares 

É de suma importância do envolvimento dos colegiados, instituições, professores, funcionários pais 

e alunos, há na Unidade Escolar, o envolvimento de todos, inclusive da supervisão responsável pela escola e os 

demais profissionais ligados à parte técnica e ou pedagógica da Diretoria de Ensino. No planejamento, momento 

que analisamos os resultados de 2010, ficou muito evidenciado,  este envolvimento no momento que a supervi-

sora, e representantes da equipe técnica pedagógica de alfabetização, participaram ativamente das atividades pro-

postas. 

Há nesta Unidade Escolar, alunos e professores coordenadores por sala que mantêm constante in-

tercâmbio entre os diversos segmentos escolares. 

Nos horários de trabalho pedagógico coletivos, sistematicamente, são retomados as metas traçadas, 

para que os educadores possam atingir os objetivos com qualidade na aprendizagem, tendo compromisso e res-
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ponsabilidade com foco na formação de cidadãos responsáveis, compromissados, críticos, respeitadores das 

diferenças para uma melhor qualidade de vida, tornando assim realidade o sonho de nossa comunidade.  

Visando a melhoria da gestão escolar participativa, estabelecemos parcerias com instituições e ou 

entidades como:- Fundação Educacional de Fernandópolis, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Policia Ambi-

ental, Conselho Tutelar, Promotoria Pública, Câmara Municipal de Fernandópolis, Diretoria de Ensino Região 

de Fernandópolis, Prefeitura Municipal de Fernandópolis através das Secretarias de Educação, de Meio Ambien-

te e de Cultural e com os diversos grupos e ou entidades existentes em nosso entorno escolar. 

Educar para a cidadania é, também despertar nas pessoas a preocupação para os problemas sociais, 

oferecendo-lhes espaços para a ação. Por isso a escola propicia estímulo e apoio à organização dos alunos para 

atuação em ações comunitárias e cooperativas. Para tanto, a direção designou sob a presidência da professora de 

história uma equipe para subsidiar e acompanhar o processo de eleição do Grêmio Estudantil, nos termos da 

legislação vigente. 

As chapas inscritas tiveram oportunidade de divulgar seus projetos e metas de ações, envolvendo a 

todos num exercício de cidadania que culminou com a eleição de uma equipe que atualmente além de suas ativi-

dades, contribuem com todas ações propostas na escola. 

O Conselho de Escola é constituído por pessoas que apresentam, apesar da simplicidade de alguns 

pais, muito compromisso para com a escola, haja vista que nas diversas reuniões, os mesmos estão presentes e 

acima de tudo expondo seus pensamentos, sendo inclusive também grandes formadores de opiniões. 

Após avaliações podemos notar que a Associação de Pais e Mestres – APM, da escola, passou a 

sentir-se com mais autonomia, quando a direção da escola solicitou da Diretoria Executiva, abertura de conta 

bancária para administrarmos nossos recursos próprios, o que foi prontamente atendida. Apesar de todas as 

carências de nossa comunidade já podemos realizar várias intervenções com os recursos arrecadados com contri-

buições dos mesmos. 

Os membros de nossos colegiados/instituições estão ativamente nos ajudando na formação de no-

vas gerações.  

Neste sentido o Programa Escola da Família, está também contribuindo na promoção da integração 

da comunidade escolar, de ex-alunos, incentivando o voluntariado e expandindo os horizontes e limites do espa-

ço formativo, despertando nas pessoas a preocupação para os problemas sociais, oferecendo-lhes espaços para a 

ação diretamente interligados à “Cultura da Paz”, cultura esta tão debatida e defendida por todos nós. 

Com a implantação da Escola de Tempo Integral, temíamos uma diminuição de alunos, devido ao 

cansaço, mas para nossa surpresa houve sim um aumento quantitativo no número de alunos  matriculados  o que 

pode ser verificado através dos dados estatísticos, abaixo:- 
 

Série Classes 2010  Matricula Inicial 
2010 

Matrícula Final  
2010 

Classes 2011 Matrículas 2011 

5ª - EF 02 62 55 02 56 

6ª - EF 02 44 38 02 55 
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7ª - EF 02 50 46 02 45 

8ª - EF 02 54 48 02 56 

Total 08 210 187 08 212 

   - 10,95 %  (queda)  +13,36%  (aumento) 
  

Gestão Pedagógica - Avalia o trabalho pedagógico realizado na escola: atualização e enriqueci-

mento do seu currículo, pela adoção de processos criativos e inovadores, implementação de medidas pedagógicas 

que levem em conta os resultados de avaliação dos alunos e a atuação dos professores articulada o projeto peda-

gógico e com as necessidades de melhoria do rendimento escolar.  

A construção de uma gestão pedagógica é a junção do planejamento educativo do nível central para 

o nível da escola, dando-lhe maior autonomia e abertura para a realização de experiências inovadoras e desafia-

doras. 

Em virtude das discussões desenvolvidas na Escola Estadual “José Belúcio”, verificou-se a ne-

cessidade de se retomar um projeto global para que norteasse as ações do coletivo. Portanto, a integração desses 

projetos através de um eixo de ligação é um propósito e um desafio do coletivo da escola, para garantirmos a 

verdadeira integração do Currículo Básico com as Oficinas Curriculares, bem como com o Ensino Médio. Assim 

passaremos analisar nossa Gestão Pedagógica, que também está em constante reformulação para proporcionar 

melhores resultados escolares. 

Assim, ser possível ensinar de modo sedutor, preparando para a vida, para o trabalho e para inúme-

ros desafios que compõem a trajetória humana, é preciso alçar o vôo, e para isso nada melhor que criar e recriar 

projetos criativos que possam atender as necessidades e expectativas de nossos alunos. Para tanto, os educadores 

da Base Nacional Comum da Unidade Escolar em constante articulação com os docentes das Oficinas Curricula-

res, desenvolvem vários projetos visando atingir e reforçando o preparo do aluno de forma integral. 

Nossa Proposta Pedagógica afirmarmos que a permanência dos alunos na escola é hoje, um dos 

grandes problemas a serem enfrentados por todos, comunidades e equipes escolares. Embora possam haver 

causas da não permanência, cabe enfatizar entre elas a falta de acolhimento dos alunos pela escola, uma vez que, 

de certo modo, esse fator condiciona os demais. 

A falta de acolhimento é originada muitas vezes pelo fato da escola não reconhecer a diversidade da 

população a ser atendida, com a conseqüente diferenciação na demanda. O não reconhecimento da diversidade 

faz com que toda e qualquer situação que não esteja dentro de um padrão previsto seja tratada como problema 

do aluno e não como desafio para a equipe escolar. Reconhecer a diversidade e buscar formas de acolhimento 

requer, por parte da equipe escolar, disponibilidade, informações, discussões, reflexões e algumas vezes ajudas 

externas 

Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos não é tarefa simples, pois envolve lidar com 

emoções, motivações, valores e atitudes do sujeito em relação ao outro, suas responsabilidades e compromissos. 
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A realização do acolhimento e da socialização dos alunos pressupõe o enraizamento da escola na 

comunidade. A interação entre equipe escolar, alunos, pais e outros agentes educativos possibilita a construção 

de projetos (sociais, culturais e esportivos), que visam a melhor e mais completa formação do aluno. A separação 

entre escola e comunidade fica demarcada pelas atribuições e responsabilidades e não pela realização de um pro-

jeto comum. 

Neste sentido, alguns projetos estão sendo desenvolvidos com prazo indeterminado podendo inclu-

sive ter continuidade em anos posteriores, sempre voltados para novas aquisições de conhecimentos e o real 

acolhimento de nossos alunos e seus familiares, o que já acontece com alguns projetos neste estabelecimento de 

ensino. 

 

Comentando projetos existentes:- 

 

 “Teatro na Escola” - projeto desenvolvido pelas séries do Ensino Fundamental e Médio. 

Projeto este, que vem tendo sucesso e além de valorizar os alunos talentos, vem mudando o com-

portamento, a postura e o interesse pelos diferentes componentes curriculares, conseqüentemente aumentando o 

compromisso para com os estudos.   

  

“Câmara Jovem” – Este projeto desenvolvido com alunos da Unidade Escolar, conforme defini-

ções estabelecidas pela Câmara Municipal de Fernandópolis, para que os mesmos adquiram conhecimentos sobre 

o funcionamento do legislativo para que possam desenvolver projetos de lei, que venha beneficiar a população 

fernandopolense.  
 

“Parlamento Jovem” Projeto desenvolvido com alunos da Unidade Escolar, conforme definições 

estabelecidas pela Assembléia Legislativa de São Paulo, com o intuito de fazê-los desenvolverem projetos de leis, 

que sejam do interesse de todos os cidadãos paulistanos. 
 

Além dos projetos elencados, participamos de cursos e de alguns projetos pela S.E.E., como ginca-

nas da cidadania, prevenção também se ensina, também contamos com parcerias:- TV-Tem, Sabesp, Polícia Mili-

tar, Policia Ambiental e Corpo de Bombeiros todos voltados para a educação e o pleno desenvolvimento de 

crianças e adolescentes.  

Para o embasamento e sucesso de tais projetos a equipe de gestão disponibiliza aos educadores as 

diretrizes educacionais, documentos enviados pela Diretoria de Ensino, documentos disponibilizados em diver-

sos sites, documentos adquiridos em capacitações, subsidiando, além do compromisso/responsabilidade e segu-

rança, uma constante articulação entre docentes das Oficinas Curriculares e Currículo Básico, refletindo nos 

educadores que se sentem estimulados e envolvidos com à aprendizagem, qualidade de ensino, compromisso, 

responsabilidade, respeito as diferenças existentes em nossa clientela, prestação de contas, processo de avaliação 
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a fim de retomadas dos aspectos didáticos pedagógicos, visando sempre a melhoria da qualidade do ensino ofe-

recido, disponibilidade, análise e interligação de recursos materiais, tecnológicos, didáticos....... 
 

Gestão de Pessoas - Avalia o trabalho de gestão tendo por referência o compromisso das pessoas 

— professores, funcionários, pais e alunos, com o projeto pedagógico, levando em conta as formas de incentivo 

a essa participação, o desenvolvimento de equipes e lideranças, e a valorização e motivação das pessoas, a forma-

ção continuada e a avaliação de seu desempenho.  

Representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar (direção, professores coordenado-

res, professores, funcionários, alunos, pais, mães e responsáveis) nos diferentes momentos específicos, partici-

pam das avaliações das pessoas que trabalham na escola. Pois somente através de um processo coerente e parti-

cipativo é que teremos a real situação do pessoal envolvidos na escola. 

Assim para que possamos realizar um trabalho coletivo com qualidade precisamos pensar na Ges-

tão de pessoas, inclusive valorizando todos os envolvidos neste processo, garantindo momentos diversos para 

aquisição de novas habilidades por parte de todos. Neste foco passamos a relatar alguns indicadores que conside-

ramos de extrema necessidade na contribuição de melhoria na gestão pessoal, o que garantirá novos avanços 

dentro desta gestão, que é realmente um processo intencional que necessita de início novas intervenções. Visan-

do sempre:-  

� Ações de formação continuada, voltadas para a melhoria das ações escolares. 

� Ações para articulações e integração entre alunos, pais e profissionais da escola. 

� Práticas de valorização e reconhecimento do trabalho de professores e funcionários. 

A missão do docente é instigar a curiosidade, levar ao questionamento, a duvidas, à reflexão, para 

isso o professor tem que tecer correlações entre as disciplinas e a realidade vivida pelos alunos. Diante dessa 

visão, o educador tem que ir a busca de ações de formação continuada, voltada para a melhoria das ações escola-

res, mas para conscientizar a importância deste processo de formação, a equipe de gestores instiga e incentiva a 

participação em cursos, concursos, palestras, simpósios, reuniões de HTPCs, reuniões de (re)planejamentos, 

troca de experiências entre os professores... 

Para que acontecesse ação articulada e integrada entre os alunos, pais e profissionais da escola, a 

equipe pedagógica, promove atividade que tenham sentido para os alunos, abriu-se espaços para que eles exer-

çam suas capacidade e desenvolvam sua autonomia, assim nas oficinas artísticas e esportivas, os discentes pro-

movem uma interação intensa entre eles, as famílias e a comunidade. Através de apresentações de músicas, dan-

ças, teatro em reuniões de pais e mestres. Coletivamente, participam de  campeonato inter-classe de do qual con-

vidaram os pais e a comunidade para participar, prestigiando-os. Temos ainda, a gincana cultural solidária, com 

objetivo principal integrar as pessoas intra e extra escolar, ampliando assim, as oportunidades de socialização e 

uma aquisição de hábitos saudáveis, participativo e colaborativo. 

Quanto às suas práticas de valorização e reconhecimento do trabalho de professores e funcionários, 

a equipe de gestão é ativa e dinâmica, pois procura estimular e manter acesa às chamas necessárias para iluminar 
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o compromisso e a satisfação de toda equipe escolar. Dessa maneira sempre solicitamos aos integrantes de nossa 

equipe, que cada um possa estar dispostos constantemente a  querer “aprender a aprender”. 

A equipe de gestão escolar se preocupa em esclarecer os profissionais da escola, sobre a vida funci-

onal, envolvendo capacitações em vários aspectos, inclusive na gestão de atendimento ao público, demonstrando 

grande preocupação especialmente na primazia de atendimento com qualidade de equidade a todos.  

 

Gestão de serviços de apoio, recursos físicos e financeiros - Avalia os serviços prestados pela 

escola em relação ao atendimento ao público, à manutenção do prédio, dos equipamentos, bem como a utiliza-

ção e aplicação dos recursos financeiros.  

A missão da escola é de resgatar com valores morais – dignidade, honestidade e fraternidade – tão 

necessários à vida social, portanto há necessidade de adotar algumas medidas para a manutenção dos equipamen-

tos, materiais pedagógicos e suas instalações. Após alguns incidentes envolvendo pessoas estranhas no ambiente 

escolar, praticando atos de vandalismos e indisciplinares, tivemos inclusive que solicitar algumas vezes a atuação 

da Polícia Militar, Conselho Tutelar e Promotoria Pública. No entanto percebemos que com essas medidas terí-

amos maiores problemas em futuro bem próximo. 

Após análise mais profunda com nossa equipe escolar, passamos a nos aproximar destes jovens, 

principalmente nos finais de semana, dentro do Programa Escola da Família, pois todos são freqüentadores do 

programa e não apresentam os atos surgidos nos dias de aula semanais. 

Passamos conhecer um pouco mais estes jovens e até participar de atividades coletivas com os 

mesmos tais como: tênis de mesa, damas, xadrez, futsal, voleibol..., momentos que percebemos que poderíamos 

ter ali alguns aliados, foi quando designamos alguns deles para cuidar de alguns espaços, mesmo durante a sema-

na após o período de aula, ou seja deixamos para eles o compromisso de cuidar das novas dependências da qua-

dra que acabaram de passar por reformas. Com essa atitude e com a construção dos muros de arrimos, estes 

jovens passaram a diminuir estadas no ambiente escolar no período de aulas, no entanto após o encerramento do 

período integral, eles aparecem com suas “turmas”, o que realmente nos chama atenção é o cuidado que estão 

tendo até o presente momento, pois não há a necessidade de estarem invadindo a quadra esportiva, porque os 

portões estão abertos e são eles os responsáveis pela manutenção do local. 

Quanto à conservação, higiene, limpeza e preservação do patrimônio escolar estamos trabalhando 

constantemente dentro de cada componente curricular, assim cabe à equipe escolar a proposição, a conscientiza-

ção e a realização de atividades diversificadas, que estimule a todos, a estabelecer relações entre o seu cotidiano, o 

conhecimento construído, de modo a favorecer, o desenvolvimento de atitudes adequadas para a promoção da 

qualidade de vida em um ambiente preservado constantemente. 

Os recursos financeiros recebidos pela Unidade Escolar, através de convênios com os órgãos go-

vernamentais, bem como os advindos de contribuições diversas (recursos próprios), primeiramente os professo-

res relacionam seus materiais necessários para o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, e em seguida 

em reunião do Conselho de Escola são priorizados os materiais que uma equipe integrada pela vice-diretora  e 
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membros APM, executam pesquisas prévias e as compras, bem como a prestação de contas, que são levadas ao 

conhecimento de todos professores e funcionários em reuniões. Os professores coordenadores de cada sala se 

encarregam de transmitir aos alunos a prestação de contas. Os pais, nas reuniões de pais tem conhecimento e 

conseqüentemente em assembléia geral especifica para este fim analisam os referidos gastos. 

Todos os momentos de aprendizagem são decorrentes de uma proposta pedagógica, portanto são 

medidas adotadas para a otimização das dimensões de espaço, tempo e dinâmica das atividades. 

Com o avanço no desenvolvimento tecnológico, não podemos mais pensar em entrar em uma fila 

de banco para irmos até o “caixa” sacar um dinheiro ou até mesmo usar uma máquina de datilografia, e na edu-

cação não dá mais para imaginar o trabalho sem a contribuição dos diversos equipamentos tecnológicos, que 

deverão fazer parte do nosso dia-a-dia e são indispensáveis para a melhoria da qualidade ensino. 

Assim como uma aula hoje não pode mais ser restrita a uma lousa e giz, a escola, também, deixou 

de ser um espaço limitado, entre muros. A realização dos avanços registrados são resultados de ações cooperati-

vas, integradas e desenvolvidas coletivamente, com os mesmos objetivos. 

Nesta visão, a equipe técnica pedagógica da Escola Estadual “José Belúcio”, se propôs a executar o 

trabalho com uma visão de educação integral, onde todos recursos são primordiais na concretização desta educa-

ção. 
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XI – OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR – LDB(EN) 

 
O Ensino Fundamental compõe, juntamente com a Educação Infantil e o Ensino Médio, o que a 

Lei Federal nº 9.394, de 1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , nomeia como Educação Bási-

ca e que tem por finalidade, conforme estabelecido que é desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos poste-

riores. 

A LDB determina, ainda, que a educação dos alunos que apresentam necessidades especiais deva 

ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. Assim sendo, os serviços de educação especial se inserem 

nos diferentes níveis de formação escolar e na interatividade com as demais modalidades da educação escolar, 

favorecendo alunos e professores, dentro dos princípios da escola inclusiva, entendida como aquela que, além de 

acolher todas as crianças, garante uma dinâmica curricular que contemple mudar o caráter discriminatório do 

fazer pedagógico, a partir das necessidades dos alunos. 

A lei destaca o papel importante que a escola desempenha no processo educacional e lhe confere 

uma grande autonomia de organização. Também incentiva os sistemas de ensino a desenvolverem projetos que 

possibilitem a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

Os deveres constitucionais legais em relação a Educação escolar Pública está definido na LDB, 

quando nos mostra que:-  

O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na ida-

de própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-

dade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 

acesso e permanência na escola; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suple-

mentares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, 

por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 
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Na intenção de podermos garantir aos nossos educando o previsto nas normas legais é que estamos 

coletivamente propondo através deste plano nossas intenções para o quadriênio de 2011 a 2014. 
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XII – OBJETIVOS DA ESCOLA:-  

 
���� Encorajar os alunos a pensarem ativa, crítica e autonomamente; 

���� Propiciar atividades que levem o aluno a compreender o trabalho como instrumento de eman-

cipação dos homens e da sociedade, ressaltando o valor das profissões e das relações de trabalho dentro e fora 

da escola; 

���� Conscientizar o aluno, de que o trabalho humaniza e ao mesmo tempo aliena o homem, e que 

essa superação só será possível através da apropriação do conhecimento; 

���� Estimular o dialogo como fator importante no desenvolvimento dos princípios da igualdade, 

justiça e fraternidade; 

���� Garantir a apropriação de conteúdos científicos que tenham ressonância na vida dos alunos; 

���� Propiciar aos alunos o domínio de competências que permitam sua participação, enquanto ci-

dadão, nas múltiplas e complexas atividades exigidas pela vida moderna, nas três dimensões: cultural política e 

formação para o trabalho; 

���� Vivenciar situações de exercício de cidadania através da formação de relações interpessoais den-

tro e fora da escola e dos conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas; 

���� Promover situações, tendo em vista o desenvolvimento físico, afetivo e emocional próprio de 

cada aluno, em situações de convivências com as diferenças individuais de turmas, de idades, de papéis, de fun-

ções, de idéias e de respeito mútuo; 

���� Organizar HTPCs de forma que sejam momentos de estudo, reflexão da prática educativa cole-

tiva; 

���� Oferecer condições para que os professores, direção e funcionários se atualizem através de cur-

sos de capacitação; 

���� Propiciar a participação da comunidade durante o processo, desde as opções para uso dos re-

cursos financeiros, até a avaliação e reformulação do projeto político pedagógico. 

���� Valorizar o conselho de escola, APM e grêmio; 

���� Propiciar integração de conteúdos curriculares, caminhando para uma postura interdisciplinar; 

���� Propor a utilização adequada dos recursos materiais, físicos e financeiros; 

���� Propor ações que venham sanar os problemas e obstáculos surgidos antes e durante o curso, re-

ferentes à freqüência, adaptação dos alunos e desvio de aprendizagem; 

���� Dar assistência escolar, higiênica e alimentar aos alunos; 

���� Promover campanhas educativas e de prevenção de doenças; 

� Formar leitores, desenvolver o hábito e gosto pela leitura, assim como hábitos de estudos e 

normas de comportamento; 
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���� Propor ações de desenvolvimento curricular de aprofundamento de turmas disciplinares ou 

interdisciplinares. Nesta perspectiva, a concorrência das diversas áreas do conhecimento, deverá garantir ao alu-

no: 

���� O domínio da língua, com ênfase no caráter social da linguagem verbal, com predominância 

de atividades de leitura, interpretação, produção de textos e de trabalho com textos sobre a descrição gramatical; 

���� A utilização dos conhecimentos matemáticos e a compreensão dos processos pelos quais os 

conceitos matemáticos se formam e se desenvolvem, fornecendo o quadro das características da própria ativida-

de matemática; 

���� A compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos e tecnológicos em relação aos 

fenômenos naturais, físicos, químicos, biológicos e geológicos bem como o estabelecimento de relações entre o 

desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento econômico social; 

���� Compreensão do espaço geográfico em sua totalidade, envolvendo sociedade e natureza de 

sua dinâmica própria enquanto recurso do qual a sociedade se apropria por meio do trabalho; 

���� A compreensão da realidade histórico-social, do espaço a fim de poder intervir nessa socie-

dade, tendo objetivo central a formação do cidadão crítico consciente de sua cidadania; 

���� O processo ensino-aprendizagem em arte, contemplando as linguagens, visual, musical e cê-

nica; 

���� Estabelecimento não só de objetivos a nível motor, mas também daqueles relativos ao domí-

nio cognitivo e domínio sócio-afetivo, reconhecendo a interdependência desses aspectos no desenvolvimento 

humano; 

���� Tornar o aluno trabalhador, um cidadão cônsio da realidade histórica da sociedade, para ele 

se tornar agente da mesma; 

���� Incentivar a freqüência e a permanência do aluno trabalhador na escola. 

 

DEFINIÇÃO DAS METAS 
 

Metas Estabelecidas   
 

Realizada a avaliação do que deu certo e o que não deu certo nos anos anteriores ficaram estabele-

cidas as seguintes metas: 

 

� Alcançar a interdisciplinaridade entre o grupo; 

� Melhoria da qualidade de ensino; 

� Desenvolvimento do conceito de cidadania. 
 

Ações a serem desencadeadas no cumprimento das metas estabelecidas: 
 

I) Interdisciplinaridade: 
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1. Levantamento junto aos professores dos conteúdos por bimestre que serão desenvolvidos  com 

acompanhamento e discussão entre professores nas HTPCs com apoio da coordenação visando a pertinência e 

integração entre áreas afins. 

2. Estudo nas HTPCs sobre o referido assunto no intuito de ampliar o conhecimento e cessar as 

dúvidas; 

3. Detectada nas discussões o correlacionamento dos conteúdos, serão elaborados projetos entre 

os componentes afins.  
 

 

II) Melhoria da qualidade de ensino: 
  

1. Diagnosticar os alunos com defasagem de aprendizagem e trabalhar o processo de recuperação 

contínua; 

2. Manter nas HTPCS estudo com os professores do Currículo Básico e com o professor das Ofi-

cinas Curriculares; 

3. Implantação da recuperação continua e em processo, contando sempre com auxilio do profes-

sor coordenador; 

4. Acompanhamento da equipe de gestão em todo o processo educacional pedagógico; 

5. Utilização das HTPCs na criação de estratégias de aulas bem preparadas com começo, meio e 

fim; 

6. Estudo e discussão entre professores e coordenadores, sobre “Competências e Habilidades” , 

visando o desenvolvimento nos alunos; 

7. Por meio de conteúdos significativos para os alunos e da aproximação desses conteúdos com 

suas vivências; 

8. Diálogo constante com os alunos, principalmente com os mais rebeldes, na tentativa de valori-

zar suas realizações de trabalhos em equipe que poderão ser  monitorados por alunos com mais facilidade no 

assunto em pauta; 

9. Implantação de projetos interdisciplinares, demonstrando a integração entre as áreas, projetos de 

integração família - escola e projetos disciplinares onde cada componente trabalhará de acordo com as habilida-

des necessárias; 

10. Realizações de avaliações unificadas no decorrer de cada bimestre, visando a integração entre as 

áreas e mesmo entre séries. 

11. Implantação de avaliações formativas, que  quando aplicadas, se transformem em material de 

análise com a classe, com a finalidade de conscientização e retomada de conteúdos para a superação do erro. 
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Conceito de Cidadania: 

 

1. Estabelecimento das normas de “Boa convivência” junto a alunos, professores e pais constan-

do no regimento da escola; 

2. Discussão das normas estabelecidas entre professores e alunos, visando a propagação das 

mesmas e a necessidade de sua implantação; 

3. Implantação de projetos de caráter formativos, nos quais os alunos desenvolverão os conceitos 

de: cidadania, solidariedade, responsabilidade, direitos/deveres e respeito ao Patrimônio Público. 

4. Projetos que envolvem as famílias, principalmente aquelas menos favorecidas, contando com a 

ajuda de outros pais que por ventura são mais beneficiados. 
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XIII – MATRIZ CURRICULAR  

ENSINO FUNDAMENTAL – REGULAR – CURRÍCULO BÁSICO 

Curso: Ensino Fundamental – Ciclo II - Ano de Exercício: 2011 - Integral 

Módulo Diurno: 40 semanas/ano 

Carga Horária: 1.800 horas anuais; 45 horas semanais; 09 horas diárias. 

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II 

Componentes Curriculares Séries/aulas 

5ª 6ª 7ª 8ª 

C
u
rr
íc
u
lo
 

B
ás
ic
o 

 B
as
e 
N
ac
io
n
al
 C
om
um
 e
 P
ar
te
 D
iv
er
-

si
fi
ca
d
a 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês 2 2 2 2 

Educação Artística 2 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 2 

História 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 

Matemática 5 5 5 5 

Ciências Físicas e Biológicas 3 3 3 3 

Leitura e Produção de Textos 2 2 2 2 

Ensino Religioso - - - 1 

TOTAL 27 27 27 28 

 

O
fi
ci
n
as
 C
u
rr
ic
ul
ar
es
 

Orientação para estudo e pesquisa 3 3 3 2 

Atividades de Lin-

guagem e de Ma-

temática 

Hora da Leitura 2 2 2 2 

Experiências Matemáticas 3 3 4 4 

Informática Educacional 2 2 2 2 

 

Atividades 

Artísticas 

Teatro - - - 2 

Artes Visuais - - 2 - 

Música - 2 - - 

Dança 2 - - - 

Atividades 

Esportivas 

e Motoras 

Esporte - - 2 2 

Ginástica - 3 - - 

Jogo 3 - - - 

TOTAL 15 15 15 14 

TOTAL GERAL 42 42 42 42 
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Quadros Curriculares elaborados nos termos da Resolução SE 93/2008 - que dispõe sobre o funci-

onamento, a reorganização curricular e o processo de atribuição de classes e aulas das Escolas de Tempo Inte-

gral, e dá providências correlatas.  

Os objetivos deste nível de ensino estão preconizados em documentos legais e referenciais, o que 

começamos expor conforme o estabelecido no Artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB(EN) “O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública a 

partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante”:- 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domí-

nio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de co-

nhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tole-

rância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

Também fortalecendo o estabelecido na LDB(EN), reportaremos ao Regimento Interno da Unida-

de Escolar, estabelece como objetivos da Escola, no Ensino Fundamental o que segue:- 

a) destina-se a formação da criança e do pré-adolescente, visando ao desenvolvimento de suas 

potencialidades, como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo pa-

ra o exercício consciente da cidadania; 

b) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo; 

c) a compreensão do ambiente cultural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamentam as sociedades; 

d) o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca; 

e) tornar, o aluno crítico através de reflexão, para melhor exercer a cidadania de forma cons-

ciente e participativa. 

 

Fornecendo subsídios teóricos e metodológicos que devem ser analisados e interpretados, os Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCN) são as orientações e referências do MEC para cada etapa do ensino fun-

damental. Os PCN de 5ª a 8ª, em 1998, e os do ensino médio em 1999.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alu-

nos sejam capazes de: 
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• compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injus-

tiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utili-

zando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como 

meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 

país; 

• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio-cultural brasileiro, bem como aspectos só-

cio-culturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais; 

• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus ele-

mentos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capaci-

dades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseve-

rança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

• conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos 

aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

• utilizar as diferentes linguagens — verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal, como 

meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contex-

tos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir co-

nhecimentos; 

• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verifi-

cando sua adequação. 
 

Para que se efetive um trabalho no qual professores e alunos tenham autonomia, possam pensar e 

refletir sobre o seu próprio processo de construção de conhecimentos e tenham acesso a novas informações 

deve-se observar questões fundamentais e específicas desta fase em que os alunos passam gradativamente do 

estágio operatório-concreto para o pensamento formal. Com isso cabe aos professores propiciar questões, ativi-

dades, etc. Em que os agentes do processo ensino-aprendizagem possam: dialogar, duvidar, discutir, questionar, 

compartilhar informações, e que se haja espaço para transformações, para as diferenças, para o erro, para as con-

tradições, para a colaboração mútua e para a criatividade. 

A qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de promoção de avanços no de-

senvolvimento do aluno, destacando-se a importância do papel do professor no processo ensino-aprendizagem, 

assim como a relevância da proposta pedagógica adotada pela escola. 
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Com isso é importante que tenha em conta que, qualquer que seja o conteúdo, ele nunca é um fim 

em si mesmo, e, sim, apenas um pretexto para se aprender a pensar e questionar o próprio conhecimento, para se 

compreender que aprender não é reproduzir verdades alheias, mas sim, aprender a olhar para o mundo colhendo 

dados, interpretando-os, transformando-os e tirando conclusões. 

Só assim é possível formar cidadãos críticos, competitivos e capacitados o bastante para serem 

agentes transformadores de sua própria vida e da realidade que os cerca. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – REGULAR – OFICINAS CURRICULARES 
 

Os objetivos das Oficinas Curriculares estão expressos nas Diretrizes Curriculares da Escola de 

Tempo Integral, estabelecendo e visando sempre a vivência de atividades de natureza prática, inovadora, integra-

das às temáticas, conhecimentos e saberes já interiorizados ou não pelos alunos. Serão oficinas articuladas aos 

planos de ensino dos diferentes professores, cujas prioridades estarão asseguradas na proposta pedagógica elabo-

rada pela equipe escolar, em que o cumprimento da função social da escola é a alavanca de um processo que visa 

à formação de pessoas aptas a exercerem sua plena cidadania.  

Serão oficinas que se viabilizarão em tempos complementares dos objetivos a seguir. 

1. Educar e cuidar da construção da imagem positiva do aluno:- 

• desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma sadia, em condições de li-

berdade e dignidade; 

• crescer em ambiente de afeto e segurança, moral e material, propiciado pelos pais e pela sociedade; 

• receber educação gratuita, em condições de igualdade de oportunidades; 

• ser protegido contra abandono, violência, tráfico ou exploração pelo trabalho; 

• ser protegido contra toda e qualquer forma de discriminação, crescendo em ambiente de tolerância 

e amizade. 

2. Atender às diferentes necessidades de aprendizagem; 

3. Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de  compromisso e res-

ponsabilidade para com a escola e com a comunidade, instrumentalizando-o com as competências e 

habilidades necessárias ao desempenho do protagonismo juvenil e à participação social; 

4. Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de auto-respeito, respeito mútuo, 

solidariedade, justiça e diálogo. 
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SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CURRÍCULO BÁSICO 

LINGUAGENS E CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
5ª SÉRIE/6° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Traços característicos de textos narrativos 
• Enredo, personagem, foco narrativo, tempo, espaço 
• Estudos de gêneros textuais 
• Gêneros textuais narrativos e suas situações de comunicação 
• Estudos linguísticos 
• Noção de tempo verbal, modo subjuntivo na narrativa, subjuntivo e os verbos regulares, articuladores tempo-
rais e espaciais 
• Substantivo, adjetivo, pronomes pessoais, formas de tratamento, verbo, advérbio 
• Sinônimos e antônimos 
• Uso dos “porquês” 
• Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de textos narrativos em diferentes situações de comunicação 
• Interpretação de texto literário e não literário 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Coerência 
• Coesão 
• A importância do enunciado 
• Produção de síntese 
• Produção de ilustração 
Roda de leitura oral 
Roda de conversa 
 
2° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Estudo da narratividade em diferentes gêneros 
Gênero textual crônica narrativa 
Gênero textual letra de música 
Estudos linguísticos 
• 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 
Variedades lingüísticas 
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Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de crônica narrativa, letra de música e outros gêneros em diferentes situações de co-
municação 
• Formulação de hipóteses 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
Roda de leitura oral 
Roda de conversa 
 
3° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Discurso artístico: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos 
Construção de projeto artístico 
Estudos linguísticos 
• Substantivo, adjetivo, artigo, numeral 
• Pontuação 
• Tempos e modos verbais 
• Discursos direto e indireto 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros narrativos articulados por projeto 
artístico 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
 
4° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Discurso artístico: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos 
Construção de projeto artístico 
Estudos linguísticos 
• Questões ortográficas 
• Acentuação 
• Pronomes 
• Tempos e modos verbais 
• Discursos direto e indireto 
• Figuras de linguagem 
• Pontuação 
• Adjetivos e locuções adjetivas 
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• Advérbio e locuções adverbiais 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros narrativos articulados por projeto 
artístico 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
 
6ª SÉRIE/7° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Traços característicos da tipologia relatar nos gêneros relato oral e relato autobiográfico 
Estudos de gêneros narrativos 
Estudos de gêneros do agrupamento tipológico relatar 
Narrar e relatar: semelhanças e diferenças 
Traços característicos de textos jornalísticos 
Estudos linguísticos 
• Conectivos: preposição, conjunção 
• Frase, oração, período 
• Tempos e modos verbais 
• Locução verbal 
• Formas nominais 
• Advérbio e locução adverbial 
• Pontuação 
• Interjeição 
• Oralidade escrita: registros diferentes 
• Linguagens conotativa e denotativa 
• Questões ortográficas 
• Acentuação 
• Artigo 
• Numeral 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdos de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de textos organizados nas tipologias narrar e relatar em diferentes situações de comu-
nicação 
• InferênciaguaPortuguesa 
• Formulação de hipótese 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Leitura em voz alta 
• Etapas de elaboração da escrita 
• Paragrafação 
Roda de leitura oral 
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Roda de conversa 
 
2° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Estudo de gêneros do agrupamento tipológico relatar 
Gênero textual notícia 
Gênero textual relato de experiência 
Estudos linguísticos 
• Frase, oração, período 
• Advérbio 
• Adjetivo 
• Figuras de linguagem 
• Função conotativa 
• Questões ortográficas 
• Pronomes pessoais, possessivos, de tratamento 
• Discursos direto e indireto 
• Tempos e modos verbais 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de notícia, relato de experiência e outros gêneros em diferentes situações de comuni-
cação 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Intertextualidade 
• Etapas de elaboração da escrita 
• Importância do enunciado 
• Coesão 
• Coerência 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
Roda de leitura oral 
Roda de conversa 
 
3° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Discurso da esfera do jornalismo: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros do agrupamento tipológico relatar articulados por projetos 
Construção de projeto jornalístico 
Estudos linguísticos 
• Verbo (ênfase nos verbos do dizer) 
• Funções da linguagem 
• Pontuação 
• Discursos direto e indireto 
• Tempos e modos verbais 
• Pontuação 
• Conectivos 
• Questões ortográficas 
• Concordâncias nominal e verbal 
• Sujeito e predicado 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
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Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros do agrupamento tipológico relatar articulados 
por projeto jornalístico 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade57Portuguesa 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
 
4° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Discurso jornalístico: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros do agrupamento tipológico relatar articulados por projetos 
Construção de projeto jornalístico 
Estudos linguísticos 
• Figuras de linguagem 
• Preposição 
• Uso dos “porquês” 
• Forma e grafia de algumas palavras e expressões 
• Discursos direto e indireto 
• Marcadores de tempo e lugar 
• Pontuação 
• Elementos coesivos 
• Pronome: pessoal, possessivo 
• Verbos do dizer 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros do agrupamento tipológico 
relatar articulados por projeto jornalístico 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão59Portuguesa 
• Informatividade 
• Leitura oral : ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
 
7ª SÉRIE/8° ANO 
 
CONTEÚDOS 
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1° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Traços característicos de textos prescritivos 
Gênero textual anúncio publicitário 
Estudos de gêneros prescritivos 
Textos prescritivos e situações de comunicação 
Estudos linguísticos 
• Conceito de verbo 
• Modo imperativo nas variedades padrão e coloquial 
• Como e por que usar a gramática normativa 
• Imperativo negativo 
• Pesquisa no dicionário 
• Modo indicativo (verbos regulares) 
• “Tu”, “vós” e variedades linguísticas 
• Irregularidades do indicativo 
• Discurso citado 
• Frase e oração 
 
Conteúdos de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de textos prescritivos em diferentes situações de comunicação 
• Fruição 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Intertextualidade 
• Coerência 
• Coesão 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade de voz, elocução e pausa 
Leitura dramática 
Roda de conversa 
 
2° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Estudo de gêneros textuais prescritivos 
Traços característicos de textos prescritivos 
Gênero textual anúncio publicitário 
Gênero textual regra de jogos 
Estudos linguísticos 
• Período simples 
• Verbo (termo essencial da oração) 
• Sujeito e predicado 
• Vozes verbais 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de anúncios publicitários, regras de jogos e outros gêneros em diferentes situações de 
comunicação 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Fruição 
• Inferência 
• Coerência 
• Coesão 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

• Intencionalidade 
• Informatividade 
Roda de conversa 
 
3° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Discurso da esfera da publicidade: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros prescritivos articulados por projetos 
Construção de projeto publicitário 
Estudos linguísticos 
• Complementos da oração (objetos direto e indireto, agente da passiva, 
complemento nominal) 
• Figuras de linguagem 
• Questões ortográficas 
• Discurso citado 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros prescritivos articulados por 
projeto publicitário 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
 
 
 
4° BIMESTRE 
 

Conteúdos gerais 
Discurso da esfera da publicidade: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros prescritivos articulados por projetos 
Construção de projeto publicitário 
Estudos linguísticos 
• Funções complementares: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e 
complemento nominal 
• Funções acessórias: adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial, vocativo 
• Pontuação 
• Concordâncias verbal e nominal 
• Regências verbal e nominal 
Variedades lingüísticas 
 

Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros prescritivos articulados por projeto publicitário 
• Interpretação de textos literário e não literário 
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• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
 
8ª SÉRIE/9° ANO 
 

CONTEÚDOS 
 

1° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Traços característicos de textos argumentativos 
Traços característicos de textos expositivos 
Estudos de gêneros da tipologia argumentativa 
Estudos de gêneros da tipologia expositiva 
Argumentar e expor: semelhanças e diferenças 
Estudos linguísticos 
• Marcas dêiticas (pronomes pessoais) 
• Pontuação 
• Elementos coesivos (preposição e conectivos) 
• Concordâncias nominal e verbal 
• Questões ortográficas 
• Pronome relativo 
• Adequação vocabular 
• Período simples 
• Crase 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdos de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de textos argu mentativos e expositivos em diferentes situações de comunicação 
Interpretação de textos literário e não literário 
• Leitura em voz alta 
• Inferência 
• Coerência 
• Paragrafação 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Elaboração de fichas 
Apresentação oral 
Roda de conversa 
 
2° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Estudo de gêneros textuais da tipologia argumentativa 
Estudo de gêneros textuais da tipologia expositiva 
Gênero textual artigo de opinião 
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Gênero textual carta do leitor 
Estudos linguísticos 
• Pontuação 
• Figuras de linguagem 
• Colocação pronominal 
• Regências verbal e nominal 
• Funções da linguagem 
• Período composto por coordenação 
• Articuladores sintáticos argumentativos 
Variedades lingüísticas 
 
Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, produção e escuta de artigo de opinião, carta do leitor e outros gêneros em diferentes situações de co-
municação 
• Formulação de hipótese 
• Inferência 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Informatividade 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
Roda de conversa 
 
3° BIMESTRE 
 
Conteúdos gerais 
Discurso político: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros argumentativos articulados por projetos 
Construção de projeto político 
Estudos linguísticos 
• Regências verbal e nominal 
• Período composto por subordinação 
• Conjunção 
• Preposição 
• Anafóricos 
• Pontuação 
• Período composto 
Variedades lingüísticas 
 

Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros argumentativos e expositivos articulados por 
projeto político 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
 

4° BIMESTRE 
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Conteúdos gerais 
Discurso político: diferentes formas de representação 
Estudo de tipologia e gêneros argumentativos articulados por projetos 
Construção de projeto político 
Estudos linguísticos 
• Pontuação 
• Período composto por subordinação 
• Conjunção 
• Crase 
• Regências verbal e nominal 
• Concordâncias verbal e nominal 
Variedades lingüísticas 
 

Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros argumentativos e expositivos articulados por 
projeto político 
• Interpretação de textos literário e não literário 
• Inferência 
• Fruição 
• Situacionalidade 
• Leitura dramática 
• Leitura em voz alta 
• Coerência 
• Coesão 
• Informatividade 
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 
• Etapas de elaboração e revisão da escrita 
• Paragrafação 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

CONTEÚDOS 
 

1° BIMESTRE 
 

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 
 

Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Projeto de texto 
• Construção do texto 
• Revisão 
Textos prescritivos (foco: escrita) 
Projeto de atividade midiática (reportagem fotográfica, propaganda, documentário em vídeo, entre outros) 
Texto lírico (foco: leitura) 
Poema: diferenças entre verso e prosa 
Texto narrativo (foco: leitura) 
Conto tradicional 
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Texto argumentativo (foco: escrita) 
• Opiniões pessoais 
Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 
• Tomada de notas 
• Resumo de texto audiovisual (novela televisiva, filme, documentário, entre outros) 
• Legenda 
Relato (foco: leitura e escrita) 
• Notícia 
Informação, exposição de ideias e mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos contextos de leitura 
 

Funcionamento da língua  
Análise estilística: verbo, adjetivo e substantivo 
Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero 
Construção da textualidade 
Identificação das palavras, sinonímia e ideias-chave em um texto 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
Visão crítica do estudo da gramática  
 

Compreensão e discussão oral 
A oralidade nos textos escritos 
Discussão de pontos de vista: Literatura e Arte 
Expressão oral e tomada de turno 
 
2° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
A exposição artística e o uso da palavra 
Comunicação e relações sociais 
Discurso e valores pessoais e sociais 
Literatura e Arte como instituições sociais 
Variedade linguística: preconceito lingüístico 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Conhecimento sobre o gênero do texto e a antecipação de sentidos a partir de 
diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Projeto de texto 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto prescritivo (foco: escrita) 
• Projeto de atividade extracurricular 
Texto narrativo (foco: leitura) 
• Crônica 
Texto teatral (foco: leitura) 
Diferenças entre texto teatral e texto espetacular 
• Fábula 
Texto lírico (foco: leitura) 
• Poema 
Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 
• Folheto 
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• Resumo 
O texto literário e a mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura8Língua 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
 
Funcionamento da língua 
Análise estilística: verbo 
Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero 
Construção da textualidade 
Identificação das palavras, sinonímia e ideias-chave em um texto 
Intertextualidade: interdiscursiva, inter genérica e referencial, temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
O conceito de gênero textual 
Polissemia 
 
Compreensão e discussão oral 
Discussão de pontos de vista em textos literários 
Expressão de opiniões pessoais 
Situação comunicativa: contexto e interlocutores 
 
 
3° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
A literatura como sistema intersemiótico 
O eu e o outro: a construção do diálogo e do conhecimento 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Conhecimento sobre o gênero do texto e a antecipação de sentidos a partir de 
diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Projeto de texto 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto prescritivo (foco: escrita) 
• Projeto de texto 
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 
• Estrutura tipológica 
Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 
• Fôlder 
• Entrevista 
Texto lírico (foco: leitura) 
• O poema e o contexto histórico 
Texto narrativo (foco: leitura) 
• O conto 
• Comédia e tragédia (semelhanças e diferenças) 
As entrevistas e a mídia impressa 
Relações entre literatura e outras expressões da Arte 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
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Funcionamento da língua 
Análise estilística: verbo, adjetivo, substantivo 
Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero 
Construção da textualidade 
Construção linguística da superfície textual: coesão 
Identificação das palavras, sinonímia e ideias-chave em um texto 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática 
Intersemioticidade 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
Relações entre os estudos de literatura e linguagem 
 
Compreensão e discussão oral 
Discussão de pontos de vista em textos literários 
Expressão de opiniões pessoais 
Hetero e autoavaliação 
 
 
 
 
4° BIMESTRE 
 

Esferas de atividades sociais da linguagem 
A construção do caráter dos enunciadores 
A palavra: profissões e campo de trabalho 
O texto literário e o tempo 
 

Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Conhecimento sobre o gênero do texto e a antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Projeto de texto 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto narrativo (foco: leitura) 
• Prosa literária: comparação entre diferentes gêneros de ficção 
• Cordel 
• Epopeia 
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 
Ethos e produção escrita 
A opinião crítica e a mídia impressa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
Intencionalidade comunicativa 
 

Funcionamento da língua 
Análise estilística: pronomes, artigos e numerais 
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual 
Construção da textualidade 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
Relações entre os estudos de literatura e linguagem 
 

Compreensão e discussão oral 
Discussão de pontos de vista em textos literários 
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Expressão de opiniões pessoais 
Estratégias de escuta 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 

Esferas de atividades sociais da linguagem 
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 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de 
diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Projeto de texto 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto narrativo (foco: leitura) 
• Textos em prosa: romance 
• Comédia 
Textos prescritivos (foco: escrita) 
• Projeto de texto 
Texto lírico (foco: leitura) 
Poema: visão temática 
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 
• Artigo de opinião 
• Anúncio publicitário 
Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
 
Funcionamento da língua 
Análise estilística: conectivos 
Aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade 
Construção linguística da superfície textual: uso de conectores 
Coordenação e subordinação 
Formação do gênero 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
Períodos simples e composto 
Valor expressivo do período simples 
 
Compreensão e discussão oral 
Discussão de pontos de vista em textos criativos (publicitário) 
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2° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
Literatura e seu estatuto 
O escritor no contexto social-político-econômico do século XIX 
O indivíduo e os pontos de vista e valores sociais 
Romantismo e Ultrarromantismo 
Valores e atitudes culturais no texto literário 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Planejamento 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto prescritivo (foco: escrita) 
• Projeto de texto 
Texto narrativo (foco: leitura e escrita) 
• Romance 
• Conto fantástico 
Texto lírico (foco: leitura) 
• Poema: a denúncia social 
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 
• Artigo de opinião 
Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
 
Funcionamento da língua 
• Análise estilística: advérbio e metonímia 
• Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero 
• Coesão e coerência com vistas à construção da textualidade 
Identificação das palavras e ideias-chave em um texto 
Interação entre elementos literários e linguísticos 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial, temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
Processos interpretativos inferenciais: metáfora 
 
Compreensão e discussão oral 
Concatenação de ideias 
Discussão de pontos de vista em textos opinativos 
Expressão de opiniões pessoais 
 
3° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
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 
Leitura e expressão escrita 
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Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de 
diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Planejamento 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto prescritivo (foco: escrita) 
• Projeto de texto 
 
Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 
• Reportagem 
• Correspondência 
Texto narrativo (foco: leitura) 
• O símbolo e a moral 
Texto lírico (foco: leitura) 
• O símbolo e a moral 
• Poema: a ruptura e o diálogo com a tradição 
Relato (foco: escrita) 
• Ensaio ou perfil biográfico 
A expressão de ideias e conhecimentos e a mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
 
Funcionamento da língua 
A sequencialização dos parágrafos 
Análise estilística: preposição 
Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero 
Coesão e coerência com vistas à construção da textualidade 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial, temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 
Compreensão e discussão oral 
Concatenação de ideias 
Intencionalidade comunicativa 
Discussão de pontos de vista em textos opinativos 
Hetero e autoavaliação 
 
4° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
Literatura e realidade social 
Comunicação, sociedade e poder 
Ruptura e diálogo entre linguagem e tradição 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Planejamento 
• Construção do texto 
• Revisão 
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Texto literário (foco: leitura) 
• Conto: a ruptura com a tradição 
• Poema: subjetividade e objetividade 
Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 
• Entrevista 
Relato (foco: leitura e escrita) 
• Reportagem 
Texto informativo (foco: leitura e escrita) 
• Fôlder ou prospecto 
A expressão de opiniões pela instituição jornalística 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
 
Funcionamento da língua 
Análise estilística: orações coordenadas e subordinadas 
A sequencialização dos parágrafos 
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual 
Coesão e coerência com vistas à construção da textualidade 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 
Compreensão e discussão oral 
Concatenação de ideias 
Discussão de pontos de vista em textos opinativos 
Estratégias de escuta 
 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
A literatura e a construção da modernidade e do moderno 
Linguagem e o desenvolvimento do olhar crítico 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Planejamento 
• Construção do texto 
• Revisão 
Textos prescritivos (foco: escrita) 
• Projeto de texto 
Texto narrativo (foco: leitura e escrita) 
• A narrativa moderna 
• Cartum ou HQ 
Texto lírico (foco: leitura) 
• A lírica moderna 
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 
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• Resenha crítica 
Argumentação, crítica e mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura  
 
Funcionamento da língua 
A Língua Portuguesa e os exames de acesso ao Ensino Superior 
Aspectos formais do uso da língua: ortografia e concordância 
Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero: uso do numeral 
Categorias da narrativa: personagem, espaço e enredo 
Construção da textualidade 
Identificação das palavras e ideias-chave em um texto 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática 
Linguagem e adequação vocabular 
Valor expressivo do vocativo 
O problema do eco em textos escritos 
Resolução de problemas de oralidade na produção do texto escrito 
 
Compreensão e discussão oral 
A oralidade nos textos escritos 
Discussão de pontos de vista em textos literários 
A importância da tomada de turno 
 
2° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
A crítica de valores sociais no texto literário 
Adequação linguística e ambiente de trabalho 
A literatura e a construção da modernidade e do Modernismo 
A língua portuguesa e o mundo do trabalho 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Planejamento 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto prescritivo (foco: escrita) 
• Projeto de texto 
Texto narrativo (foco: leitura) 
• Romance de tese 
Texto lírico (foco: leitura) 
• Poesia e crítica social 
Texto argumentativo (foco: escrita) 
• Dissertação escolar 
Mundo do trabalho e mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
Funcionamento da língua  
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Adequação linguística e trabalho 
Análise estilística: nível sintático 
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual 
Construção da textualidade 
Construção linguística da superfície textual: paralelismos, coordenação e subordinação 
Estrutura sintática e construção da tese 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 
Compreensão e discussão oral 
Expressão de opiniões pessoais 
Identificação de estruturas e funções 
 
 
3° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
África e Brasil: relações hipersistêmicas (cultura, língua e sociedade) 
Diversidade e linguagem 
Trabalho, linguagem e realidade brasileira 
Literatura modernista e tendências do pós-modernismo 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Planejamento 
• Construção do texto 
• Revisão 
• Texto prescritivo (foco: escrita) 
• Projeto de texto 
Texto argumentativo (foco: escrita) 
• Dissertação escolar 
Texto literário narrativo e lírico (foco: leitura e escrita) 
• Análise crítica de texto literário 
• A prosa, a poesia, a paródia, a modernidade e o mundo atual 
Texto prescritivo (foco: leitura e escrita) 
• Exames de acesso ao Ensino Superior ou de seleção profissional 
Mundo do trabalho e mídia impressa 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
 
Funcionamento da língua 
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual 
Construção da textualidade 
Construção linguística da superfície textual: reformulação, paráfrase e estilização 
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática 
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
O clichê e o chavão 
 
Compreensão e discussão oral 
Expressão de opiniões pessoais 
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Hetero e autoavaliação 
 
4° BIMESTRE 
 
Esferas de atividades sociais da linguagem 
Linguagem e projeto de vida 
 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 
• Planejamento 
• Construção do texto 
• Revisão 
Texto literário (foco: leitura e escrita) 
• Análise crítica 
Texto argumentativo (foco: escrita) 
• Dissertação escolar 
Texto prescritivo (foco: leitura e escrita) 
• Exames de acesso ao Ensino Superior ou de seleção profissional 
Texto expositivo (foco: oral e escrita) 
• Discurso 
Intencionalidade comunicativa 
Estratégias de pós-leitura 
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 
contextos de leitura 
 
Conhecimentos da linguagem 
Revisão dos principais conteúdos 
 
Compreensão e discussão oral 
Estratégias de fala e escuta 
Expressão de opiniões pessoais 
 
 
LÍNGUA INGLESA 
5ª SÉRIE/6° ANO 
 
1° BIMESTRE 
 
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) 
 
2° BIMESTRE 
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Repertório lexical em Língua Inglesa 
As línguas estrangeiras em nosso entorno 
• Reconhecimento de palavras estrangeiras em nomes de lugares, marcas de produtos, equipamentos, jogos, in-
ternet etc. 
• Análise de palavras estrangeiras presentes no cotidiano, sua origem e adaptação em 
língua materna 
Textos para leitura e escrita 
• Portadores de textos impressos que tenham palavras estrangeiras (camisetas, embalagens, manuais, cartões de 
jogos) 
Produção 
• Pôsteres sobre a presença da língua inglesa no cotidiano 
 
3° BIMESTRE 
 
Repertório lexical em Língua Inglesa 
A escola 
• Denominação de objetos (caneta, lápis, mochila) e móveis escolares (carteira, cadeira, lousa) 
• Denominação dos espaços da escola (sala dos professores, sala de aula, biblioteca) e dos profissionais que nela 
atuam (inspetor, secretária, diretor, professor) 
• Preposições de lugar 
Textos para leitura e escrita 
• Descrições de espaços escolares, de plantas baixas 
Produção 
• Cartaz com ilustrações e legendas: proposta de reorganização do espaço 
 
4° BIMESTRE 
 
Repertório lexical em Língua Inglesa 
Moradias 
• Denominação de diferentes tipos de moradia 
• Relação entre ilustração e descrição de diferentes tipos de moradia 
• Denominação de espaços de uma casa e dos itens de mobília mais comuns 
• Adjetivos usados para descrever casas e seus espaços 
• Preposições de lugar 
Textos para leitura e escrita 
• Depoimentos contendo descrições de diferentes moradias, plantas baixas de 
empreendimentos imobiliários 
Produção 
• Planta baixa de uma casa contendo itens de mobília, com os cômodos e móveis 
identificados 
 
 
 
 
 
 
6ª SÉRIE/7° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa 
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O bairro 
• Denominação em língua inglesa dos diferentes espaços comerciais e comunitários que estão nos arredores da 
escola (banco, padaria, supermercado, farmácia) 
• Relação entre espaços comerciais, sua função e as ações que neles ocorrem tipicamente 
• Verbos de ação 
• Tempo verbal: presente 
• There is/there are 
Textos para leitura e escrita 
• Mapas, placas, tabelas de horário de funcionamento de estabelecimentos 
Produção 
• Descrição de diferentes espaços comerciais e comunitários do bairro, sua função e as ações que neles ocorrem 
 
2° BIMESTRE 
 
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa 
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, loca-
lização, 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  
 
4° BIMESTRE 
 
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da Língua 
Inglesa 
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) 
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Produção 
• Perfil individual com informações pessoais e preferências 
 
7ª SÉRIE/8° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Rotinas de jovens 
• Verbos de ação (retomada) 
• Tempo verbal: presente (retomada) 
• Conectivos (and, but, so) 
• Advérbios de tempo, frequência, lugar e modo 
Textos para leitura e escrita 
• Páginas da internet, formulários, gráficos, cartas pessoais e emails 
Produção 
• Email ou carta para correspondência com epals ou penpals 
 
3° BIMESTRE 
 
Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Alimentação 
• Denominação das diferentes refeições, alimentos e bebidas 
• Relação entre alimentos e bebidas e refeições 
• Identificação dos hábitos alimentares em diferentes culturas 
• Distinção entre alimentos e bebidas saudáveis não saudáveis (junk food healthy food) 
• 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 
 
4° BIMESTRE 
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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 
 
8ª SÉRIE/9° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
• Biografias, entrevistas, perfis 
Produção 
• Perfil e biografia de uma personalidade marcante 
 
 
2° BIMESTRE 
 
Conhecimento gramatical e lexical em língua inglesa em uso 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
Conhecimento gramatical e lexical em língua inglesa em uso 
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 
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• 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, rotei-
ros 
Produção 
• Roteiro para dramatização, em língua inglesa, de uma cena (episódio na vida dos alunos) 
 
4° BIMESTRE 
 
Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 
Planos e expectativas para o futuro 
• Previsões para o futuro pessoal e coletivo 
• Relação entre mudanças e aspectos da vida pessoal e social 
• Advérbios e expressões adverbiais de tempo 
• Estudo dos adjetivos (formas comparativas) 
• Tempo verbal: futuro (will, there will be) 
• Estruturas verbais: hope to; wish to, would like to 
Textos para leitura e escrita 
• Citações, entrevistas, reportagens de revista/jornal 
Produção 
• Relato autobiográfico organizado em três partes: apresentação pessoal, fatos marcantes e expectativas para o 
futuro 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Informação no mundo globalizado 
Anglofonia 
• Mapeamento dos países que usam a língua inglesa como língua materna 
• A influência internacional dos usos da língua inglesa como língua estrangeira 
• Reconhecimento das variantes linguísticas da língua inglesa 
• Conectivos: consequently, when, before 
• Expressões com preposições (verbo + preposição, adjetivo + preposição) 
Textos para leitura e escrita em língua inglesa 
• Páginas da internet, depoimentos, emails 
Produção 
• Página da internet com programa de intercâmbio para alunos estrangeiros que desejam estudar no Brasil 
 
2° BIMESTRE 
 
Informação no mundo globalizado 
O jornal 
• Reconhecimento da estrutura geral de um jornal (seções e seus objetivos) 
• A primeira página de um jornal e suas manchetes 
• Opinião do leitor (localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 
• Abreviações em classificados 
• Voz passiva, presente e passado 
• Pronomes relativos (who, that, which, where) 
Textos para leitura e escrita em língua inglesa 
• Opinião do leitor, primeira página, classificados, notas de correção 
Produção 
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• Manchetes para notícias de um jornal de classe ou da escola 
 
3° BIMESTRE 
 
Informação no mundo globalizado 
Caderno de entretenimento 
• Sinonímia, antonímia e definições em palavras cruzadas 
• Tempos verbais (futuro e presente) 
• Pronomes interrogativos (o quê, quando, onde, como) 
Textos para leitura e escrita 
• Horóscopos, cruzadinhas e informes de lazer e cultura 
Produção 
• Caderno de entretenimento para um jornal de classe ou de escola (horóscopos, 
cruzadinhas e informes de lazer e cultura) 
 
4° BIMESTRE 
 
Informação no mundo globalizado 
Notícias e leads 
A organização de um lead (lead paragraphs) 
• Localização de informações em leads: o quê, quem, quando, onde, por quê 
• Notícias (reconhecimento do tema) 
• Voz passiva, passado, passado contínuo e presente 
Textos para leitura e escrita 
• Notícias e leads 
Produção 
• Leads para notícias e montagem de jornal com os textos produzidos durante o ano 
 
 
 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Intertextualidade e cinema 
Filmes e programas de TV 
• Profissionais do cinema e da televisão 
• Etapas na produção de um filme 
• Formação de palavras por sufixação e prefixação 
• O uso de diferentes tempos verbais 
• O uso das conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e dos 
marcadores sequenciais 
Textos para leitura e escrita 
• Sinopses e resenhas críticas 
Produção 
• Resenha crítica de filme 
 
2° BIMESTRE 
 
Intertextualidade e cinema 
Propaganda e consumo 
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• Relações entre cultura e consumo 
• Mensagens implícitas em anúncios ou propagandas (linguagens verbal e não verbal) 
• Identificação de propagandas de produtos implícitas em filmes 
• Inferência de informações, ponto de vista e intenções do autor 
• O uso dos graus dos adjetivos nas propagandas 
• O uso do imperativo 
Textos para leitura e escrita 
• Propagandas publicitárias, roteiros e entrevistas 
Produção 
• Roteiro de anúncio publicitário e/ou propaganda 
 
3° BIMESTRE 
 
Intertextualidade e cinema 
Cinema e preconceito 
• Estereótipos sociais e preconceitos 
• Construção de opinião 
• Verbos modais para dar conselhos: should, must, might 
• Orações condicionais: tipo 1 e tipo 2 
Textos para leitura e escrita 
• Entrevistas, seção de revistas para jovens (“Pergunte ao especialista”), legendas de filmes 
Produção 
• Carta para seção de revista juvenil (“Pergunte ao especialista”) 
 
4° BIMESTRE 
 
Intertextualidade e cinema 
Cinema e literatura 
• Cinema, literatura e identidade cultural 
• O enredo no texto literário e sua adaptação para o cinema 
• Organização do texto narrativo 
• Identificação e descrição de personagens 
• O uso de diferentes tempos verbais 
• Discursos direto e indireto 
• O uso de linking words (palavras de ligação) 
Textos para leitura e escrita 
• Paródias e contos literários 
Produção 
• Roteiro e dramatização de esquete com base em um filme ou livro 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
O mundo do trabalho 
Trabalho voluntário 
• Características do trabalho voluntário 
• Trabalho voluntário emprego 
• Habilidades e oportunidades de aprendizagem no trabalho voluntário 
• Construção de opinião 
• O uso dos tempos verbais: presente e presente perfeito 
Textos para leitura e escrita 
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• Relatos de experiência, páginas de internet, boletins informativos 
Produção 
• Depoimento de experiência de trabalho voluntário (testimonial) 
 
 
2° BIMESTRE 
 
O mundo do trabalho 
Primeiro emprego 
• As características e a organização de um anúncio 
• Identificação das diferentes habilidades solicitadas de um candidato em um anúncio de emprego 
• A importância da qualificação profissional 
• O uso e o significado das abreviações 
• Verbos que indicam diferentes habilidades 
Textos para leitura e escrita 
• Anúncios de empregos e textos informativos 
Produção 
• Anúncio pessoal (fictício ou real) para candidatar-se a um emprego 
 
3° BIMESTRE 
 
O mundo do trabalho 
Profissões do século XXI 
• Descrição de diferentes profissões e campos de atuação profissional 
• A escolha de uma carreira: experiências pessoais e perspectivas 
• O uso dos tempos verbais: futuro (will, going to) 
• O uso dos verbos modais: may, might 
• O uso dos marcadores textuais que indicam opções: either ... or, neither ... nor 
• Orações condicionais (tipo 1), passado simples e presente perfeito (retomada) 
Textos para leitura e escrita 
• Depoimentos e livretos de apresentação de cursos universitários 
Produção 
• Depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro 
 
4° BIMESTRE 
 
O mundo do trabalho 
Construção do curriculum vitae 
• Tipos de currículo 
• Características e organização de um currículo 
• Etapas no processo de colocação profissional (do anúncio à entrevista) 
• Edição de currículo (informações pessoais, formação, habilidades e objetivos) 
• O uso e significado das abreviações 
Textos para leitura e escrita 
• Currículo e boletins informativos 
Produção 
• Currículo contendo informações pessoais, formação, habilidades e objetivos 
 
 
ARTE 
5ª SÉRIE/6° ANO 
 
1° BIMESTRE 
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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) 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
Habilidades 
3° BIMESTRE 
 
Luz: suporte, ferramenta e matéria pulsante na Arte 
• O claro e o escuro, a sombra e a luz, o foco, a atmosfera e a luz na construção de sentido 
• A luz e a contraluz na dança, no teatro e nas artes visuais 
• A luz e a sombra no teatro de sombras 
• O som em diferentes espaços, estereofonia e gravação bináurea 
• As relações entre luz e cor; a dimensão simbólica da luz e da cor 
• A materialidade da luz nas linguagens artísticas 
 
 
4° BIMESTRE 
 
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; apro-
priações; combinações; processo colaborativo 
• O corpo e a voz como suporte e matéria da arte 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 
 
 
6ª SÉRIE/7° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas 
• Desenho de observação, de memória, de imaginação; o desenho como esboço, o desenho como obra 
• Desenho de cenário; planta baixa como desenho do espaço cênico; desenho como croqui de figurino 
• Desenho coreográfico que o olho vê 
• Partituras não convencionais 
• A linha e a forma como elemento e registro nas linguagens artísticas 
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2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
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, apro-
priações, combinações, processo coletivo e colaborativo 
• Linguagens da Arte e procedimentos criativos de experimentação 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano letivo. 
 
 
7ª SÉRIE/8° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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; com-
putador; grandes formatos; corpo 
Habilidades 
 
2° BIMESTRE 
 
 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 performance; 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 
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• 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, imagina-
ção criadora, poética pessoal. 
 
3° BIMESTRE 
 
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, religio-
sas, de natureza; o ser humano, sua identidade, seu anonimato; a visão feminina; o corpo; a complexidade formal 
etc. 
• Temáticas contemporâneas: arte e vida; histórias de vida; cenas de rua 
 
4° BIMESTRE 
 
“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 
 
8ª SÉRIE/9° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 experimen-
tação; 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 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
Fusão, mistura, contaminação de linguagens 
• Design, moda, mobiliário, desenho industrial 
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• 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 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
 Arte, cidade e patrimônio cultural 
• Heranças culturais; patrimônio cultural imaterial e material; estética do cotidiano; tradição e ruptura; ligação arte 
e vida; arte contemporânea 
• Preservação e restauro; políticas culturais; educação patrimonial 
• Arte pública; intervenções urbanas; grafite; pichação; monumentos históricos 
• Paisagem sonora; músicos da rua; videoclipe; música contemporânea 
• Escola de samba; tambor de crioula; jongo; roda de samba; frevo; forró; dança 
contemporânea; dança popular 
• Artes circenses; circo tradicional; famílias circenses; circo contemporâneo; escolas de circo; palhaço clown e a 
tradição cômica; folia de reis; palhaços de hospital 
 
 
2° BIMESTRE 
 
In[ter]venção em arte: projetos poéticos na escola 
• Intervenção em Arte 
• Modos de intervenção artística e seus processos de criação em artes visuais, música, teatro e dança 
• Ações de intervenção e mediação cultural por meio de projetos poéticos individuais ou colaborativos 
 
3° BIMESTRE 
 
In[ter]venção na escola: arte e ação 
• Suportes, ferramentas e procedimentos técnicos e inventivos 
• O corpo como suporte físico na dança e no teatro 
• O corpo do teatro; o corpo do ator/atriz em expressão cênica 
• Matéria sonora e significação; o som da palavra; música coral; o som dos textos e das bandas na escola; parâme-
tros sonoros, timbre 
• Corpo espetacular; intervenção em espaços não convencionais; texto/escritura/temas de intervenção cênica 
• Visualidade da forma-conteúdo em conexão com a materialidade e os processos 
de criação 
 
4° BIMESTRE 
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In[ter]venção: instantâneos poéticos na escola 
• A intervenção e seu registro como documentação 
• Modos de documentação em Arte 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
O encontro entre a arte e o público 
• Espaços expositivos, modos de expor, salões de arte, bienais e feiras de arte 
• Festivais de teatro, espaços promotores de leitura dramática, mostra universitária 
• Festivais de dança, mostra universitária, espaços alternativos de dança 
• Festivais de música, espaços para concerto, espaços alternativos de música: coretos, as ruas 
 
2° BIMESTRE 
 
Poéticas pessoais e processos colaborativos em arte 
• A potencialidade e a singularidade poética nas linguagens artísticas 
• As linguagens das linguagens da Arte 
• A operação poética de levantamento de hipóteses, escolha e testes de elementos da 
gramática das linguagens artísticas 
• O revelar das temáticas 
• Projetos de poética pessoal ou colaborativa 
 
3° BIMESTRE 
 
Tempo de fazer, gestando o mostrar 
• A construção de jingles 
• O desenho de animação 
• A improvisação teatral 
• A dança e suas modalidades 
• O festival e o salão como modo de mostrar a produção 
 
 
4° BIMESTRE 
 
O mostrar anunciado: a produção poética na escola 
• Amostra poética: festival, salão 
• Modos de divulgação em Arte: cartaz, fôlder, programa 
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados em Arte durante o ano 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
5ª SÉRIE/6° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Jogo e esporte: competição e cooperação 
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Jogos populares, cooperativos e pré-desportivos 
Esporte coletivo: princípios gerais 
• Ataque 
• Defesa 
• Circulação da bola 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: noções gerais 
• Agilidade, velocidade e flexibilidade 
• Alongamento e aquecimento 
 
 
2° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: futebol ou handebol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: noções gerais 
• Resistência e força 
• Postura 
 
3° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR) 
• Principais gestos técnicos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Sistema locomotor 
 
4º BIMESTRE 
 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: handebol ou futebol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Atividade rítmica 
Noções gerais sobre ritmo 
Jogos rítmicos 
 
6ª SÉRIE/7° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual: atletismo (corridas e saltos) 
• Princípios técnicos e táticos 
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• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Atividade rítmica 
Manifestações e representações da cultura rítmica nacional 
• Danças folclóricas/regionais 
• Processo histórico 
• A questão do gênero 
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na atividade rítmica 
 
2º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: aplicações em esportes coletivos 
 
3º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR) 
(modalidade não contemplada no 3o bimestre da 5a série/6o ano) 
• Principais gestos técnicos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Ginástica 
Ginástica geral 
• Fundamentos e gestos 
• Processo histórico: dos métodos ginásticos clássicos à ginástica contemporânea 
 
 4º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Luta 
Princípios de confronto e oposição 
Classificação e organização 
A questão da violência 
 
7ª SÉRIE/8° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Atletismo (corridas, arremessos e lançamentos) 
Princípios • técnicos e táticos, principais regras, processo histórico 
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Tema 2 – Luta 
Judô, caratê, tae kwon do, boxe ou outra 
• Princípios técnicos e táticos, principais regras, processo histórico 
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde 
Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na luta 
 
 2º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: a escolher 
• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo 
• Noções de arbitragem 
Tema 2 – Ginástica 
Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, ginástica localizada e/ou outras 
• Princípios orientadores 
• Técnicas e exercícios 
 
3º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Atividade rítmica 
Manifestações e representações da cultura rítmica de outros países: o zouk 
• Danças folclóricas 
• Processo histórico 
• A questão do gênero 
Tema 2 – Ginástica 
Práticas contemporâneas: ginásticas de academia 
Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde 
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde 
Princípios e efeitos do treinamento físico 
 
4º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual ou coletiva (ainda não contemplada) 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde 
• Atividade física/exercício físico 
• Implicações na obesidade e no emagrecimento 
Substâncias proibidas 
• Doping e anabolizantes 
8ª SÉRIE/9° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Luta 
Modalidade: capoeira 
• Capoeira como luta, jogo e esporte 
• Princípios técnicos e táticos 
• Processo histórico 
Tema 2 – Atividade rítmica 
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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 
 
2º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade coletiva: a escolher 
• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo 
• Noções de arbitragem 
O esporte na comunidade escolar e em seu entorno 
Espaços, tempos e interesses 
Espetacularização do esporte e o esporte profissional 
• O esporte na mídia 
• Os grandes eventos esportivos 
Tema 2 – Atividade rítmica 
Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop e street dance 
• Coreografias 
 
3º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Jogo e esporte 
• Diferenças conceituais e na experiência dos jogadores 
Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: rugby, beisebol, badminton, frisbee 
ou outra 
• Princípios técnicos e táticos 
• Principais regras 
• Processo histórico 
 
4º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Atividade rítmica 
Organização de festivais de dança 
Tema 2 – Esporte 
Organização de campeonatos 
 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade coletiva já conhecida dos alunos 
• A importância dos sistemas de jogo e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do 
esporte como espetáculo 
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 
Padrões e estereótipos de beleza corporal 
Indicadores que levam à construção de representações sobre corpo e beleza 
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• Medidas e avaliação da composicão corporal 
• Índice de massa corpórea (IMC) 
• Alimentação, exercício físico e obesidade 
 
2º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Atividade rítmica 
Ritmo vital e ritmo como organização expressiva do movimento 
Tempo e acento rítmico 
O ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança 
Tema 2 – Esporte 
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR) 
Tema 3 – Corpo, saúde e beleza 
Corpo e beleza em diferentes períodos históricos 
• Padrões de beleza e suas relações com contextos históricos 
 
 3º BIMESTRE 
 
 
Tema 1 – Esporte 
Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade coletiva ainda não conhecida dos alunos 
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 
Conceitos: atividade física, exercício físico e saúde 
 
4º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Ginástica 
Práticas contemporâneas: ginásticas aeróbica, localizada e/ou outras 
• Princípios orientadores 
• Técnicas e exercícios 
Tema 2 – Luta 
Princípios orientadores, regras e técnicas de uma luta ainda não conhecida dos alunos 
 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Tema 1 – Ginástica 
Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, localizada e/ou outras 
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 
Capacidades físicas: conceitos e avaliação 
Tema 3 – Mídias 
Significados/sentidos no discurso das mídias sobre a ginástica e o exercício físico 
O papel das mídias na definição de modelos hegemônicos de beleza corporal 
 
2º BIMESTRE 
 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade individual ainda não conhecida dos alunos 
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 
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Efeitos do treinamento físico: fisiológicos, morfológicos e psicossociais 
• Repercussões na conservação e promoção da saúde nas várias faixas etárias 
Exercícios resistidos (musculação) 
• Benefícios e riscos à saúde nas várias faixas etárias 
Tema 3 – Contemporaneidade 
Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 
 
3º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte 
Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: beisebol, badminton, frisbee 
ou outra 
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 
Fatores de risco à saúde: sedentarismo, alimentação, dietas e suplementos alimentares, 
fumo, álcool, drogas, doping e anabolizantes, estresse e repouso 
Doenças hipocinéticas e relação com a atividade física e o exercício físico: obesidade, hipertensão 
e outras 
Tema 3 – Mídias 
A transformação do esporte em espetáculo televisivo 
 
4º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Ginástica 
Ginástica alternativa: alongamento, relaxamento ou outra 
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 
Atividade física/exercício físico e prática esportiva em níveis e condições adequados 
Tema 3 – Contemporaneidade 
Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
 
Tema 1 – Luta 
Modalidade de luta já conhecida dos alunos: capoeira, caratê, judô, tae kwon do, boxe 
ou outra 
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 
Princípios do treinamento físico 
• Individualidade biológica, sobrecarga e reversibilidade 
Tema 3 – Contemporaneidade 
Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 
 
2º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Atividade rítmica 
Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, street dance e/ou outras 
Tema 2 – Lazer e trabalho 
Saúde e trabalho 
Tema 3 – Contemporaneidade 
Esporte e cultura de movimento na contemporaneidade 
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3º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Atividade rítmica 
Manifestações e representações da cultura rítmica nacional 
• O samba 
Tema 2 – Lazer e trabalho 
O lazer como direito do cidadão e dever do Estado 
Tema 3 – Contemporaneidade 
Esporte e cultura de movimento na contemporaneidade 
A virtualização do corpo na contemporaneidade 
 
4º BIMESTRE 
 
Tema 1 – Esporte, ginástica, luta e atividade rítmica 
Organização de eventos esportivos e/ou festivais (apresentações) de ginástica, luta e/ou dança 
Tema 2 – Lazer e trabalho 
Espaços, equipamentos e políticas públicas de lazer 
O lazer na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos, interesses e estratégias de intervenção 
Tema 3 – Corpo, saúde e beleza 
Estratégias de intervenção para promoção da atividade física e do exercício físico na comunidade escolar 
 
 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
 
HISTÓRIA 
5ª SÉRIE/6° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
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4° BIMESTRE 
 
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 
 
6ª SÉRIE/7° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
 
3° BIMESTRE 
 
As sociedades maia, asteca e inca 
Conquista espanhola na América 
Sociedades indígenas no território brasileiro 
O encontro dos portugueses com os povos indígenas 
 
 
4° BIMESTRE 
 
Tráfico negreiro e escravismo africano no Brasil 
Ocupação holandesa no Brasil 
Mineração e vida urbana 
Crise do Sistema Colonial 
 
7ª SÉRIE/8° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
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2° BIMESTRE 
 
Revolução Francesa e expansão napoleônica 
A família real no Brasil 
A independência do Brasil 
Primeiro Reinado no Brasil 
 
3° BIMESTRE 
 
Período Regencial no Brasil 
Movimentos sociais e políticos na Europa no século XIX 
• 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 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
8ª SÉRIE/9° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Imperialismo e Neocolonialismo no século XIX 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
Revolução Russa e stalinismo 
A República no Brasil 
 
2° BIMESTRE 
 
Nazifascismo 
Crise de 1929 
Segunda Guerra Mundial 
O Período Vargas 
 
3° BIMESTRE 
 
Os nacionalismos na África e na Ásia e as lutas pela independência 
Guerra Fria 
• Contextualização e consequências para o Brasil 
Populismo e ditadura militar no Brasil 
 
4° BIMESTRE 
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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 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
3° BIMESTRE 
 
A civilização romana e as migrações bárbaras 
Império Bizantino e o mundo árabe 
Os Francos e o Império de Carlos Magno 
Sociedade Feudal 
• Características sociais, econômicas, políticas e culturais 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Renascimento 
Reforma e Contrarreforma 
Formação dos Estados Absolutistas Europeus 
Encontros entre europeus e as civilizações da África, da Ásia e da América 
 
 
2° BIMESTRE 
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Sistemas coloniais europeus 
• A América Colonial 
Revolução Inglesa 
Iluminismo 
Independência dos Estados Unidos da América 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
 
 
 
 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Imperialismos, Gobineau e o racismo 
Primeira Guerra Mundial 
Revolução Russa 
Nazismo e racismo 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
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• Tortura e direitos humanos 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
 
GEOGRAFIA 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
Os ciclos da natureza e a sociedade 
A história da Terra e os recursos minerais 
A água e os assentamentos humanos 
Natureza e sociedade na modelagem do relevo 
O clima, o tempo e a vida humana 
 
4° BIMESTRE 
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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 
 
6ª SÉRIE/7° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
O território brasileiro 
A formação territorial do Brasil 
Limites e fronteiras 
A federação brasileira 
• Organização política e administrativa 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
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) 
 
4° BIMESTRE 
 
Brasil: população e economia 
A população e os fluxos migratórios 
A revolução da informação e a rede de cidades 
O espaço industrial 
• Concentração e descentralização 
O espaço agrário e a questão da terra 
 
7ª SÉRIE/8° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
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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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
 
4° BIMESTRE 
 
Geografia comparada da América 
Peru e México 
• A herança pré-colombiana 
Brasil e Argentina 
• As correntes de povoamento 
Colômbia e Venezuela 
• Entre os Andes e o Caribe 
Haiti e Cuba 
• As revoluções 
 
 
8ª SÉRIE/9° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
A produção do espaço geográfico global 
Globalização e regionalização 
As doutrinas do poderio dos Estados Unidos da América 
Os blocos econômicos supranacionais 
 
2° BIMESTRE 
 
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? 
 
3° BIMESTRE 
 
Geografia das populações 
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Demografia e fragmentação 
Estrutura e padrões populacionais 
As migrações internacionais 
Populações e cultura 
• Mundo árabe e mundo islâmico 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 mundia 
 
2° BIMESTRE 
 
Os sentidos da globalização 
As mudanças das distâncias geográficas e os processos migratórios 
A globalização e as redes geográficas 
A economia global 
Organismos econômicos internacionais 
As corporações transnacionais 
Os fluxos do comércio mundial 
Fluxos econômicos na escala mundial 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
 
4° BIMESTRE 
 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

Globalização e urgência ambiental 
Os biomas terrestres 
• Clima e cobertura vegetal 
A nova escala dos impactos ambientais 
Os tratados internacionais sobre meio ambiente 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Regionalização do espaço mundial 
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As regiões da Organização das Nações Unidas (ONU) 
O conflito Norte e Sul 
Globalização e regionalização econômica 
 
 
2° BIMESTRE 
 
Choque de civilizações? 
Geografia das religiões 
A questão étnico-cultural 
América Latina? 
 
3° BIMESTRE 
 
A África no mundo global 
O continente africano 
África: sociedade em transformação 
África e Europa 
África e América 
 
4° BIMESTRE 
 
Geografia das redes mundiais 
Os fluxos materiais 
Os fluxos de ideias e informação 
As cidades globais 
Uma geografia do crime 
O terror e a guerra global 
A globalização do crime 
 
 
FILOSOFIA 
 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Por que estudar Filosofia? 
As áreas da Filosofia 
 
2° BIMESTRE 
 
A Filosofia e outras formas de conhecimento 
• Mito, Cultura, Religião, Arte, Ciência 
 
3° BIMESTRE 
 
Introdução à Filosofia Política 
Teorias do Estado 
• Socialismo, anarquismo e liberalismo 
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4° BIMESTRE 
 
Filosofia Política 
• Democracia e cidadania: origens, conceitos e dilemas 
• Desigualdade social e ideológica 
• Democracia e justiça social 
• Os direitos humanos 
• Participação política 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Introdução à ética 
• O eu racional 
• Autonomia e liberdade 
 
 
2° BIMESTRE 
 
Introdução à Teoria do Indivíduo 
• John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill 
Tornar-se indivíduo 
• Paul Ricoeur e Michel Foucault 
Condutas massificadas 
Alienação moral 
 
3° BIMESTRE 
 
Filosofia, Política e Ética 
• Humilhação, velhice e racismo 
• Homens e mulheres 
• Filosofia e educação 
 
4° BIMESTRE 
 
Desafios éticos contemporâneos 
• A Ciência e a condição humana 
Introdução à Bioética 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
O que é Filosofia 
• Superação de preconceitos em relação à Filosofia e definição e importância para 
a cidadania 
O homem como ser de natureza e de linguagem 
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2° BIMESTRE 
 
Características do discurso filosófico 
• Comparação com o discurso religioso 
O homem como ser político 
A desigualdade entre os homens como desafio da política 
 
 
3° BIMESTRE 
 
Características do discurso filosófico 
• Comparação com o discurso científico 
Três concepções de liberdade 
• Libertarismo, determinismo e dialética 
 
4° BIMESTRE 
 
Características do discurso filosófico 
• Comparação com o discurso da literatura 
Valores contemporâneos que cercam o tema da felicidade e das dimensões pessoais e sociais 
da felicidade 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
 
3° BIMESTRE 
 
O que nos une como humanos? O que nos diferencia? 
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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 
 
4° BIMESTREO 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 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
De onde vem a diversidade social brasileira? 
A população brasileira 
• Diversidade nacional e regional 
O estrangeiro do ponto de vista sociológico 
A formação da diversidade 
• Migração, emigração e imigração 
• Aculturação e assimilação 
 
2° BIMESTRE 
 
 
Qual a importância da cultura na vida social? 
• Cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa 
• Construção da identidade pelos jovens 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
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CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
• Direitos e deveres do cidadão 
• A expansão da cidadania para grupos especiais: crianças e adolescentes, idosos e mulheres 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
O que é não cidadania? 
Desumanização e coisificação do outro 
Reprodução da violência e da desigualdade social 
O papel social e politicamente transformador da esperança e do sonho 
 
 
 
 
 
 
 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
 
CIÊNCIAS 
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5ª SÉRIE/6° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Vida e ambiente 
Meio ambiente / Ambiente natural 
• Os seres vivos e os fatores não vivos do ambiente 
• Tipos de ambiente e de especificidade, como caracterização, localização geográfica, 
biodiversidade, proteção e conservação dos ecossistemas brasileiros 
• O ar, a água, o solo e a interdependência dos seres vivos 
• O ciclo hidrológico do planeta 
• A formação dos solos e a produção de alimentos 
• O fluxo de energia nos ambientes e ecossistemas – transformação da energia luminosa do Sol em alimento 
• Relações alimentares – produtores, consumidores e decompositores 
 
2° BIMESTRE 
 
Ciência e tecnologia 
Materiais no cotidiano e no sistema produtivo / Fontes, obtenção e uso de materiais 
• Visão geral de propriedades dos materiais, como cor, dureza, brilho, temperaturas de 
fusão e de ebulição, permeabilidade e suas relações com o uso dos materiais no cotidiano e no sistema produtivo 
• Reconhecimento de fontes, obtenção e propriedades da água e seu uso residencial, 
agropecuário, industrial, comercial e público 
• Minerais, rochas e solo – características gerais e importância para a obtenção de materiais como metais, cerâmi-
cas, vidro, cimento e cal 
Materiais obtidos de vegetais 
• A fotossíntese e seus produtos 
• A tecnologia da madeira – produtos de sua transformação, como carvão vegetal, fibras e papel 
• Consequências ambientais do desmatamento indiscriminado; importância da reciclagem do papel 
• Tecnologia da cana – açúcar e álcool 
 
3° BIMESTRE 
 
Ser humano e saúde 
Qualidade de vida 
• A saúde individual, coletiva e ambiental 
Poluição do ar e do solo: fontes e efeitos sobre a saúde 
• O que é poluição 
• Os automóveis e a poluição do ar 
• A agricultura intensiva e a transformação da paisagem original 
• Agricultura convencional × agricultura orgânica 
• Defensivos agrícolas e a poluição do solo 
A poluição da água e a importância do saneamento básico 
• Tratamento da água e do esgoto 
• O uso consciente da água 
• Caracterização e prevenção de doenças transmitidas por água contaminada 
A produção de resíduos e o destino dos materiais no ambiente 
• A coleta e os destinos do lixo: coleta seletiva, lixões, aterros, incineração, reciclagem e reaproveitamento de 
materiais 
• O consumo consciente e a importância dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) 
 
4° BIMESTRE 
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Terra e Universo 
Planeta Terra 
• Características e estrutura 
Dimensão e estrutura do planeta Terra 
• Representações da Terra – lendas, mitos e crenças religiosas 
• Representações de nosso planeta – fotos, planisférios e imagens 
• Estimativas do tamanho 
• Modelo da estrutura interna e medidas que o sustentam 
• Modelos de fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis 
• Modelos de placas tectônicas 
Rotação da Terra 
• A rotação e as diferentes intensidades de iluminação solar 
• Ciclo dia/noite e sombra como medida do tempo 
• Medidas de tempo do cotidiano e em pequenos e grandes intervalos 
• Evolução nas medidas do tempo – relógios de água e de areia, mecânicos e eletrônicos 
• Ciclo dia/noite e atividade humana e animal 
• Fusos horários e saúde 
  
6ª SÉRIE/7° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Terra e Universo – Olhando para o céu 
Elementos astronômicos visíveis 
• O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas e as galáxias 
• Localização de estrelas e constelações 
• Cultura e constelações 
• Movimentos dos astros relativos à Terra – de leste a oeste e a identificação da direção norte/sul 
Elementos do Sistema Solar 
• O Sol e os planetas no espaço 
• Forma, tamanho, temperatura, rotação, translação, massa e atmosfera dos integrantesdo Sistema Solar 
• Distâncias e tamanhos na dimensão do Sistema Solar e representação em escala 
 
2° BIMESTRE 
 
Vida e ambiente – Os seres vivos 
Origem e evolução dos seres vivos 
• Origem da vida – teorias, representações e cultura 
• Evolução – transformações dos seres vivos ao longo do tempo 
• Fósseis – registros do passado 
Características básicas dos seres vivos 
• Organização celular 
• Subsistência – obtenção de matéria e energia e transferência de energia entre seres vivos 
• Reprodução 
• Classificação – agrupar para compreender a enorme variedade de espécies 
• Os reinos dos seres vivos 
• Causas e consequências da extinção de espécies 
Diversidade da vida animal 
• A distinção entre esqueleto interno e esqueleto externo 
• Animais com e sem coluna vertebral 
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de vertebrados 
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• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de invertebrados 
• Diversidade das plantas e dos fungos 
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de plantas 
• As funções dos órgãos vegetais 
• A reprodução dos vegetais – plantas com ou sem flores 
• O papel das folhas na produção de alimentos – fotossíntese 
• Características gerais dos fungos 
 
3° BIMESTRE 
 
Ciência e tecnologia – A tecnologia e os seres vivos 
Produtos obtidos de seres vivos 
• O uso de seres vivos e de processos biológicos para a produção de alimentos 
• Os seres vivos mais simples e sua relação com a conservação dos alimentos 
Ciência, tecnologia e subsistência 
• Recuperação de ambientes aquáticos, aéreos e terrestres degradados 
 
4° BIMESTRE 
 
Ser humano e saúde – Saúde: um direito da cidadania 
O que é saúde 
• Saúde como bem-estar físico, mental e social e seus condicionantes, como alimentação, moradia e lazer 
• Saúde individual e coletiva – a responsabilidade de cada um 
Parasitas humanos e os agravos à saúde 
• Os ectoparasitas e os endoparasitas 
• Vírus – características, transmissão e prevenção de doenças da região 
• Bactérias – características, transmissão e prevenção de doenças da região 
• Principais doenças causadas por protozoários (amebíase, leishmaniose, doença de Chagas e malária) 
• Epidemias e pandemias 
• Verminoses (esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomíase (amarelão), filariose (elefantíase) 
e bicho-geográfico) e medidas preventivas para as mais comuns na região 
 
7ª SÉRIE/8° ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Ser humano e saúde – Manutenção do organismo 
Os nutrientes e suas funções no organismo 
• Nutrientes e suas funções 
• Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada 
• Conteúdo calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares 
Estrutura, funcionamento e inter-relações dos sistemas 
• Os sistemas de nutrição: digerir, respirar, circular e excretar 
• Digestão – processamento dos alimentos e absorção dos nutrientes 
• Respiração – movimentos respiratórios e trocas gasosas; distúrbios do sistema respiratório 
• Circulação sistêmica e circulação pulmonar – o sangue e suas funções; distúrbios do 
sistema cardiovascular 
• Excreção – a estrutura do sistema urinário; a produção da urina 
A manutenção da integridade do organismo 
• Sistemas de defesa do organismo – sistema imunológico 
• Antígenos e anticorpos – vacinas e soros 
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2° BIMESTRE 
 
Vida e ambiente – Manutenção das espécies 
Tipos de reprodução 
• Estratégias reprodutivas – corte e acasalamento 
• Reprodução sexuada e assexuada 
• Fertilização externa e interna 
• Desenvolvimento de ovíparos e vivíparos 
Sexualidade, reprodução humana e saúde reprodutiva 
• Puberdade – mudanças físicas, emocionais e hormonais no amadurecimento sexual de adolescentes 
• Anatomia interna e externa do sistema reprodutor e humano 
• Ciclo menstrual 
• Doenças sexualmente transmissíveis – prevenção e tratamento 
• Métodos anticoncepcionais e gravidez na adolescência 
 
3° BIMESTRE 
 
Terra e Universo – Nosso planeta e sua vizinhança cósmica 
As estações do ano 
• Translação da Terra em torno do Sol 
• Translação da Terra e as estações do ano 
• Estações do ano e as variações climáticas 
• O ano como medida de tempo 
• Calendários em diversas culturas 
• Horário de verão, saúde e preservação de energia 
O sistema Sol, Terra e Lua 
• A Lua e o Sol vistos em diferentes culturas 
• Movimentos da Lua relativos à Terra – fases da Lua 
• Modelo descritivo dos movimentos do sistema Sol, Terra e Lua 
• Eclipses solar e lunar 
Nossa vizinhança cósmica 
• O Sol como estrela e as estrelas como sóis 
• O conceito de galáxia 
• O movimento do Sol na galáxia e o movimento galático 
• O grupo local e outros aglomerados galáticos 
 
4° BIMESTRE 
 
Ciência e tecnologia – Energia no cotidiano e no sistema produtivo 
Fontes, obtenção, usos e propriedades da energia 
• Usos cotidianos da eletricidade no país e no mundo 
• Estimativas de consumo elétrico doméstico e sua relação com os tipos de aparelhos 
• Circuito elétrico residencial e equipamentos simples 
• Risco e segurança no uso da eletricidade – choques e alta tensão 
• Fontes de energia elétrica e transformações de energia no processo de obtenção 
• Impactos ambientais na produção de eletricidade e sustentabilidade 
Materiais como fonte de energia 
• Petróleo, carvão, gás natural e biomassa como recursos energéticos 
• Transformações na produção de energia 
• Diferentes energias usadas em transportes – a história dos transportes 
 
8ª SÉRIE/9° ANO 
 
CONTEÚDOS 
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1° BIMESTRE 
 
Ciência e tecnologia – Constituição, interações e transformações dos materiais 
Visão macroscópica e fenomenológica dos materiais 
• Propriedades dos materiais em sua interação com luz, calor, eletricidade e tensões 
mecânicas 
• Distinção entre substâncias químicas e misturas no cotidiano e no sistema produtivo 
• Reconhecimento de transformações químicas por meio de diferenças de propriedades entre reagentes e produ-
tos 
Visão interpretativa e microscópica dos materiais 
• Substâncias simples, compostas e seus constituintes – os elementos químicos 
• Representação de elementos, substâncias e transformações químicas – linguagem química 
 
2° BIMESTRE 
 
Ser humano e saúde – Coordenação das funções orgânicas 
Sistema nervoso 
• As relações entre o encéfalo, a medula espinhal e o sistema nervoso periférico 
• Atos voluntários e atos reflexos 
• A sinapse nervosa 
Sistema endócrino 
• Sistema endócrino e controle de funções do corpo 
• Glândulas exócrinas e endócrinas 
• Principais hormônios e suas funções 
• Hormônios sexuais e puberdade 
As drogas e a preservação do organismo 
• O perigo do fumo e do álcool, drogas permitidas por lei 
• Como agem as drogas psicoativas 
 
3° BIMESTRE 
 
Vida e ambiente – Relações com o ambiente 
Os órgãos dos sentidos 
• Olfato e paladar 
• O sentido do tato 
• O olho – aparelho que decodifica imagens; a propagação da luz; defeitos da visão e lentes de correção 
• Ampliação da visão – luneta, periscópio, telescópio e microscópio 
• O ouvido, a propagação do som e o ultrassom 
• Os cinco sentidos e a terceira idade 
  
4° BIMESTRE 
 
Tecnologia e sociedade 
Usos tecnológicos das radiações 
Características das radiações 
• Radiação – propagação de energia, espectro de radiações e usos cotidianos 
• Luz, radiação visível, luz e cor, cor-pigmento 
• Cores e temperatura 
Aplicações das radiações 
• Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação 
• Radiações e seus usos em medicina, agricultura, indústria e artes (radiografia, gamagrafia e tomografia) 
• Efeitos biológicos das radiações 
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BIOLOGIA 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
A interdependência da vida – Os seres vivos e suas interações 
Manutenção da vida, fluxos de energia e matéria 
• Cadeia e teia alimentares 
• Níveis tróficos 
• Ciclos biogeoquímicos – deslocamentos do carbono, oxigênio e nitrogênio 
Ecossistemas, populações e comunidades 
• Características básicas de um ecossistema 
• Ecossistemas terrestres e aquáticos 
• Densidade de populações 
• Equilíbrio dinâmico de populações 
• Relações de competição e de cooperação 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
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, carências, 
sexualmente transmissíveis e por intoxicação ambiental 
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• 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, ado-
çantes etc. 
Saúde ambiental 
• Saneamento básico e impacto na mortalidade infantil e em doenças contagiosas e 
parasitárias 
• Tecnologias para aperfeiçoar o saneamento básico 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
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4° BIMESTRE 
 
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 
médico-farmacêuticos, hormônios 
• Riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados – a legislação brasileira 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
Diversidade da vida e especificidades dos seres vivos 
Biologia das plantas 
• Aspectos comparativos da evolução das plantas 
• Adaptação das angiospermas quanto à organização, ao crescimento, ao desenvolvimento e à nutrição 
Biologia dos animais 
• Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento 
• Principais funções vitais, especialmente dos vertebrados 
• Aspectos da biologia humana 
• Funções vitais do organismo humano 
• Sexualidade 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
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 
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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 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 dispositi-
vos de segurança 
• Conservação da quantidade de movimento em situações cotidianas 
Leis de Newton 
• As leis de Newton na análise do movimento de partes de um sistema mecânico 
• Relação entre as leis de Newton e as leis de conservação 
 
2° BIMESTRE 
 
Movimentos – Grandezas, variações e conservação 
Trabalho e energia mecânica 
• Trabalho de uma força como medida da variação do movimento, como numa frenagem 
• Energia mecânica em situações reais e práticas, como em um bate-estaca, e condições de 
conservação 
• Estimativa de riscos em situações de alta velocidade 
Equilíbrio estático e dinâmico 
• Condições para o equilíbrio de objetos e veículos no solo, na água ou no ar, caracterizando 
pressão, empuxo e viscosidade 
• Amplificação de forças em ferramentas, instrumentos e máquinas 
• O trabalho mecânico em ferramentas, instrumentos e máquinas, de alicates a prensas 
hidráulicas 
• Evolução do trabalho mecânico em transportes e máquinas 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
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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 
 
4° BIMESTRE 
 
Universo, Terra e vida 
Sistema solar 
• Da visão geocêntrica de mundo à visão heliocêntrica, no contexto social e cultural em que essa mudança ocor-
reu 
• 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 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
Calor, ambiente e usos de energia 
Calor como energia 
• Histórico da unificação calor–trabalho mecânico e da formulação do princípio de 
conservação da energia 
• A conservação de energia em processos físicos, como mudanças de estado, e em 
máquinas mecânicas e térmicas 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

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 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
Som, imagem e comunicação 
Luz e cor 
• A diferença entre a cor das fontes de luz e a cor de pigmentos 
• O caráter policromático da luz branca 
• As cores primárias (azul, verde e vermelho) no sistema de percepção e nos aparelhos e equipamentos 
• Adequação e conforto na iluminação de ambientes 
Ondas eletromagnéticas 
• A interpretação do caráter eletromagnético da luz 
• Emissão e absorção de luz de diferentes cores 
• Evolução histórica da representação da luz como onda eletromagnética 
Transmissões eletromagnéticas 
• Produção, propagação e detecção de ondas eletromagnéticas 
• Equipamentos e dispositivos de comunicação, como rádio e TV, celulares e fibras ópticas 
• Evolução da transmissão de informações e seus impactos sociais 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Equipamentos elétricos 
Circuitos elétricos 
• Aparelhos e dispositivos domésticos e suas especificações elétricas, como potência e tensão de operação 
• Modelo clássico de propagação de corrente em sistemas resistivos 
• Avaliação do consumo elétrico residencial e em outras instalações; medidas de economia 
• Perigos da eletricidade e medidas de prevenção e segurança 
Campos e forças eletromagnéticas 
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• 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 
 
2° BIMESTRE 
 
Equipamentos elétricos 
Campos e forças eletromagnéticas 
• Interação elétrica e magnética, o conceito de campo e as leis de Oersted e da indução de Faraday 
• A evolução das leis do eletromagnetismo como unificação de fenômenos antes separados 
Motores e geradores 
• Constituição de motores e de geradores, a relação entre seus componentes e as 
transformações de energia 
Produção e consumo elétricos 
• Produção de energia elétrica em grande escala em usinas hidrelétricas, termelétricas e eólicas; estimativa de seu 
balanço custo–benefício e de seus impactos ambientais 
• Transmissão de eletricidade em grandes distâncias 
• Evolução da produção e do uso da energia elétrica e sua relação com o desenvolvimento econômico e social 
 
3° BIMESTRE 
 
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 
 
4° BIMESTRE 
 
Matéria e radiação 
Partículas elementares 
• Evolução dos modelos para a constituição da matéria – dos átomos da Grécia Clássica 
aos quarks 
• A diversidade das partículas subatômicas, elementares ou não 
• A detecção e a identificação das partículas 
• A natureza e a intensidade das forças nas transformações das partículas 
Eletrônica e informática 
• Propriedades e papéis dos semicondutores nos dispositivos microeletrônicos 
• Elementos básicos da microeletrônica; armazenamento e processamento de dados (discos 
magnéticos, CDs, DVDs, leitoras e processadores) 
• Impacto social e econômico contemporâneo da automação e da informatização 
 
QUÍMICA 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
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CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
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 
 
2° BIMESTRE 
 
Transformação química na natureza e no sistema produtivo 
Combustíveis – transformação química, massas envolvidas e produção de energia 
Reagentes e produtos – relações em massa e energia 
Reações de combustão; aspectos quantitativos nas transformações químicas; poder 
calorífico dos combustíveis 
• Conservação da massa e proporção entre as massas de reagentes e produtos nas 
transformações químicas 
• Relação entre massas de reagentes e produtos e a energia nas transformações químicas 
• Formação de ácidos e outras implicações socioambientais da produção e do uso de 
diferentes combustíveis 
Primeiras ideias sobre a constituição da matéria 
Modelo de Dalton sobre a constituição da matéria 
• Conceitos de átomo e de elemento segundo Dalton 
• Suas ideias para explicar transformações e relações de massa 
• Modelos explicativos como construções humanas em diferentes contextos sociais 
 
3° BIMESTRE 
 
Transformação química na natureza e no sistema produtivo 
Metais – processos de obtenção 
Representação de transformações químicas 
Processos de obtenção de ferro e de cobre; linguagem simbólica da Química; tabela periódica; 
balanceamento e interpretação das transformações químicas; equação química – relação entre 
massa, número de partículas e energia 
• Transformações químicas na produção de ferro e de cobre 
• Símbolos dos elementos e equações químicas 
• Balanceamento das equações químicas 
• Organização dos elementos de acordo com suas massas atômicas na tabela periódica 
• Equações químicas dos processos de produção de ferro e de cobre 
• Importância do ferro e do cobre na sociedade atual 
 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

4° BIMESTRE 
 
Transformação química na natureza e no sistema produtivo 
Metais – processos de obtenção e relações quantitativas 
Relações quantitativas envolvidas na transformação química 
Estequiometria; impactos ambientais na produção do ferro e do cobre 
• Massa molar e quantidade de matéria (mol) 
• Cálculo estequiométrico – massas, quantidades de matéria e energia nas transformações 
• Cálculos estequiométricos na produção do ferro e do cobre 
• Impactos socioambientais na extração mineral e na produção do ferro e do cobre 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Materiais e suas propriedades 
Água e seu consumo pela sociedade 
Propriedades da água para consumo humano 
Água pura e água potável; dissolução de materiais em água e mudança de propriedades; concentração de soluções 
• Concentração de soluções em massa e em quantidade de matéria (g.L–1, mol.L–1, ppm, % em massa) 
• Alguns parâmetros de qualidade da água–concentração de materiais dissolvidos 
Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas em soluções 
Relações estequiométricas; solubilidade de gases em água; potabilidade da água para 
consumo humano 
• Relações quantitativas de massa e de quantidade de matéria (mol) nas transformações químicas em solução, de 
acordo com suas concentrações 
• Determinação da quantidade de oxigênio dissolvido nas águas (Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO) 
• Uso e preservação da água no mundo 
• Fontes causadoras da poluição da água 
• Tratamento de água por filtração, flotação, cloração e correção de pH 
 
2° BIMESTRE 
 
Materiais e suas propriedades 
O comportamento dos materiais e os modelos de átomo 
As limitações das ideias de Dalton para explicar o comportamento dos materiais; o modelo 
de Rutherford-Bohr; ligações químicas iônicas, covalentes e metálicas; energia de ligação das transformações 
químicas 
• Condutibilidade elétrica e radiatividade natural dos elementos 
• O modelo de Rutherford e a natureza elétrica dos materiais 
• O modelo de Bohr e a constituição da matéria 
• O uso do número atômico como critério para organizar a tabela periódica 
• Ligações químicas em termos de forças elétricas de atração e repulsão 
• Transformações químicas como resultantes de quebra e formação de ligações 
• Previsões sobre tipos de ligação dos elementos a partir da posição na tabela periódica 
• Cálculo da entalpia de reação pelo balanço energético resultante da formação e ruptura de ligações 
• Diagramas de energia em transformações endotérmicas e exotérmicas 
 
3° BIMESTRE 
 
Materiais e suas propriedades 
O comportamento dos materiais 
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Relações entre propriedades das substâncias e suas estruturas 
Interações interpartículas e intrapartículas e algumas propriedades dos materiais 
• Polaridade das ligações covalentes e das moléculas 
• Forças de interação entre as partículas – átomos, íons e moléculas – nos estados sólido, líquido e gasoso 
• Interações inter e intrapartículas para explicar as propriedades das substâncias, como temperatura de fusão e de 
ebulição, solubilidade e condutibilidade elétrica 
• Dependência da temperatura de ebulição dos materiais com a pressão atmosférica 
 
4° BIMESTRE 
 
Materiais e suas propriedades 
Metais e sua utilização em pilhas e na galvanização 
Relação entre a energia elétrica e as estruturas das substâncias em transformações químicas 
Reatividade de metais; explicações qualitativas sobre as transformações químicas que 
produzem ou demandam corrente elétrica; conceito de reações de oxirredução 
• Reatividade dos metais em reações com ácidos e íons metálicos 
• Transformações que envolvem energia elétrica – processos de oxidação e de redução 
• As ideias de estrutura da matéria para explicar oxidação e redução 
• Transformações químicas na geração industrial de energia 
• Implicações socioambientais das transformações químicas que envolvem eletricidade 
• Diferentes usos sociais dos metais 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1° BIMESTRE 
 
Atmosfera como fonte de materiais para uso humano 
Extração de materiais úteis da atmosfera; produção da amônia e estudos sobre a rapidez e a extensão das trans-
formações químicas; compreensão da extensão das transformações químicas; o nitrogênio como matéria-prima 
para produzir alguns materiais 
• Liquefação e destilação fracionada do ar para obtenção de matérias-primas (oxigênio, nitrogênio e gases nobres) 
• Variáveis que podem interferir na rapidez das transformações (concentração, temperatura, pressão, estado de 
agregação e catalisador) 
• Modelos explicativos da velocidade das transformações químicas 
• Estado de equilíbrio químico – coexistência de reagentes e produtos em certas 
transformações químicas 
• Processos químicos em sistemas naturais e produtivos que utilizam nitrogênio – avaliação de produção, consu-
mo e utilização social 
 
2° BIMESTRE 
 
Hidrosfera como fonte de materiais para uso humano 
Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e alcalinidade de águas naturais – conceito de Arrhenius; força 
de ácidos e de bases – significado da constante de equilíbrio; perturbação do equilíbrio químico; reação de neu-
tralização 
• Composição das águas naturais 
• Processos industriais que permitem a obtenção de produtos a partir da água do mar 
• Acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema 
produtivo 
• Conceito de dissociação iônica e de ionização e a extensão das transformações químicas 
– equilíbrio químico 
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• Constante de equilíbrio para expressar a relação entre as concentrações de reagentes e produtos numa trans-
formação química 
• Influência da temperatura, da concentração e da pressão em sistemas em equilíbrio 
químico 
• Equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2/H2O na natureza 
• Transformações ácido–base e sua utilização no controle do pH de soluções aquosas 
 
3° BIMESTRE 
 
Biosfera como fonte de materiais para uso humano 
Extração de materiais úteis da biosfera; recursos vegetais para a sobrevivência humana – carboidratos, lipídios e 
vitaminas; recursos animais para a sobrevivência humana – proteínas e lipídios; recursos fossilizados para a so-
brevivência humana – gás natural, carvão mineral e petróleo 
• Os componentes principais dos alimentos (carboidratos, lipídios e proteínas), suas 
propriedades e funções no organismo 
• Biomassa como fonte de materiais combustíveis 
• Arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações, funções orgânicas e isomeria 
• Processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e 
substâncias utilizados no sistema produtivo – refino do petróleo, destilação seca do 
carvão e purificação do gás  
• Produção e uso social dos combustíveis fósseis 
 
4° BIMESTRE 
 
O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera 
Poluição, perturbações da biosfera, ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável 
Poluição atmosférica; poluição das águas por efluentes urbanos, domésticos, industriais e agropecuários; pertur-
bação da biosfera pela produção, uso e descarte de materiais e sua relação com a sobrevivência das espécies vi-
vas; ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável 
• Desequilíbrios ambientais pela introdução de gases na atmosfera, como SO2, CO2, NO2 e outros óxidos de 
nitrogênio 
• Chuva ácida, aumento do efeito estufa e redução da camada de ozônio – causas e 
consequências 
• Poluição das águas por detergentes, praguicidas, metais pesados e outras causas, e 
contaminação por agentes patogênicos 
• Perturbações na biosfera por pragas, desmatamentos, uso de combustíveis fósseis, 
indústrias, rupturas das teias alimentares e outras causas 
• Ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico e suas inter-relações 
• Impactos ambientais na óptica do desenvolvimento sustentável 
• Ações corretivas e preventivas e busca de alternativas para a sobrevivência no planeta 
MATEMÁTICA 
 
5ª SÉRIE/6º ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
Números 
Números naturais 
• Múltiplos e divisores 
• Números primos 
• Operações básicas (+, –, . , ÷) 
• Introdução às potências 
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Frações 
• Representação 
• Comparação e ordenação 
• Operações 
 
2º BIMESTRE 
 
Números/Relações 
Números decimais 
• Representação 
• Transformação em fração decimal 
• Operações 
Sistemas de medida 
• Medidas de comprimento, massa e capacidade 
• Sistema métrico decimal: múltiplos e submúltiplos da unidade 
 
3º BIMESTRE 
 
 
Geometria/Relações 
Formas geométricas 
• Formas planas 
• Formas espaciais 
Perímetro e área 
• Unidades de medida 
• Perímetro de uma figura plana 
• Cálculo de área por composição e decomposição 
• Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas 
 
4º BIMESTRE 
 
Números/Relações 
Estatística 
• Leitura e construção de gráficos e tabelas 
• Média aritmética 
• Problemas de contagem 
 
 
6ª SÉRIE/7º ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
Números 
Sistemas de numeração 
• Sistemas de numeração na 
Antiguidade 
• O sistema posicional decimal 
Números negativos 
• Representação 
• Operações 
Números racionais 
• Representação fracionária e decimal 
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• Operações com decimais e frações (complementos) 
 

2º BIMESTRE 
 

Geometria 
Geometria 
• Ângulos 
• Polígonos 
• Circunferência 
• Simetrias 
• Construções geométricas 
• Poliedros 
 

3º BIMESTRE 
 

Relações 
Proporcionalidade 
• Variação de grandezas direta ou 
inversamente proporcionais 
• Conceito de razão 
• Porcentagem 
• Razões constantes na Geometria: p 
• Construção de gráficos de setores 
• Problemas envolvendo probabilidade 
 
4º BIMESTRE 
 
Números 
Álgebra 
• Uso de letras para representar um valor desconhecido 
• Conceito de equação 
• Resolução de equações 
• Equações e problemas 
 
7ª SÉRIE/8º ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
Números 
Números racionais 
• Transformação de decimais finitos em fração 
• Dízimas periódicas e fração geratriz 
Potenciação 
• Propriedades para expoentes inteiros 
• Problemas de contagem 
 
 2º BIMESTRE 
 
Números/Relações 
Expressões algébricas 
• Equivalências e transformações 
• Produtos notáveis 
• Fatoração algébrica 
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3º BIMESTRE 
 
Números/Relações 
Equações 
• Resolução de equações de 1 º grau  
• Sistemas de equações e resolução de problemas 
• Inequações de 1º grau 
Gráficos 
• Coordenadas: localização de pontos no plano cartesiano 
 
4º BIMESTRE 
 
 
Geometria 
Geometria 
• Teorema de Tales 
• Teorema de Pitágoras 
• Área de polígonos 
• Volume do prisma 
 
8ª SÉRIE/9º ANO 
 
CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
Números 
Números reais 
• Conjuntos numéricos 
• Números irracionais 
• Potenciação e radiciação em R 
• Notação científica 
 
2º BIMESTRE 
 
Números/Relações 
Álgebra 
• Equações de 2-o grau: resolução e problemas 
Funções 
• Noções básicas sobre função 
• A ideia de variação 
• Construção de tabelas e gráficos para representar funções de 1o- e de 2o- graus 
 
3º BIMESTRE 
 
Geometria/Relações 
Proporcionalidade na Geometria 
• O conceito de semelhança 
• Semelhança de triângulos 
• Razões trigonométricas 
 
4º BIMESTRE 
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Geometria/Números 
Corpos redondos 
• O número π ; a circunferência, o círculo e suas partes; área do círculo 
• Volume e área do cilindro 
Probabilidade 
• Problemas de contagem e introdução à probabilidade 
 
 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
Números 
Números e sequências 
• Conjuntos numéricos 
• Regularidades numéricas: sequências 
• Progressões aritméticas e progressões geométricas 
 
 
2º BIMESTRE 
 
Relações 
Funções 
• Relação entre duas grandezas 
• Proporcionalidades: direta, inversa, direta 
com o quadrado 
• Função de 1-o grau 
• Função de 2-o grau 
 
 
3º BIMESTRE 
 
Relações 
Funções exponencial e logarítmica 
• Crescimento exponencial 
• Função exponencial: equações e inequações 
• Logaritmos: definição e propriedades 
• Função logarítmica: equações e inequações 
 
4º BIMESTRE 
 
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 
 
 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
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CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
Relações 
Trigonometria 
• Fenômenos periódicos 
• Funções trigonométricas 
• Equações e inequações 
• Adição de arcos 
 
2º BIMESTRE 
 
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 
 
3º BIMESTRE 
 
Números 
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 
 
4º BIMESTRE 
 
Geometria 
Geometria métrica espacial 
• Elementos de geometria de posição 
• Poliedros, prismas e pirâmides 
• Cilindros, cones e esferas 
 
 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS 
 
1º BIMESTRE 
 
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 
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2º BIMESTRE 
 
Números 
Equações algébricas e números complexos 
• Equações polinomiais 
• Números complexos: operações e representação geométrica 
• Teorema sobre as raízes de uma equação polinomial 
• Relações de Girard 
 
 
3º BIMESTRE 
 
Relações 
Estudo das funções 
• Qualidades das funções 
• Gráficos: funções trigonométricas, exponencial, logarítmica e polinomiais 
• Gráficos: análise de sinal, crescimento e taxa de variação 
• Composição: translações e reflexões 
• Inversão 
 
 
4º BIMESTRE 
 
Números/Relações 
Estatística 
• 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 
 
 

ENSINO RELIGIOSO:- 

� Religião e diversidade 

� História e religiosidade 

� Funções e valores culturais religiosos 

� Diversidade religiosa como parte da cultura 

� Tradição Religiosa e Ética 

� Textos Sagrados 

� Cristianismo 

� Diversidade Cristã - A Reforma 

� Pluralismo e Diversidade 
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HABILIDADES DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS 

 

PORTUGUES 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : PORTUGUÊS            
5ª série/6º ano 
 
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 tipolo-
gia predominantemente narrativa, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: 
 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Saber procurar informações complementares em dicionários, gramáticas, enciclopédias, internet 
etc. 

2. Selecionar textos para a leitura de acordo com diferentes objetivos ou interesses (estudo, forma-
ção pessoal, entretenimento, realização de tarefas etc.) 

3. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
4. Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações interligadas 
5.  Inferir e reconhecer elementos da narrativa 
6.  Analisar narrativas ficcionais: enredo, personagem, espaço, tempo e foco narrativo 
7.  Produzir texto com organização narrativa 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto escrito 
2. Reconhecer e compreender a narratividade em imagens 
3. Transpor textos de linguagem verbal para outras linguagens 
4. Transpor texto de linguagem não verbal para outras linguagens 
5. Criar estratégias para a apresentação oral de um projeto 
6. Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores das narrativas policiais ou 

de enigma 
7. Reconhecer características do gênero crônica narrativa 
8. Produzir quadro-síntese com características do gênero crônica narrativa 
9. Reconhecer traços característicos do gênero letra de música 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações interligadas 
2. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
3. Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para a elaboração de textos nar-

rativos 
4. Compreender aspectos linguísticos em funcionamento no texto narrativo 
5. Reconhecer, na leitura de textos ficcionais, elementos que indiquem o comportamento e as carac-

terísticas principais das personagens 
6. Identificar problemas e criar soluções que possam ajudá-los a organizar projetos 
7.  Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para elaborar projetos 
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4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações interligadas 
2. Reconhecer no texto indícios de intencionalidade do autor 
3. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
4. Posicionar-se como agente de ações que contribuem para sua formação como leitor, escritor e ator 

em uma dada realidade 
5. Refletir sobre os critérios de seleção/leitura de livros, ampliando-os ou modificando-os a partir de 

discussões coletivas 
6. Identificar problemas a partir da observação da realidade 
7. Reconhecer elementos conotativos 

Competências de produção de textos (Saresp) 
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações temáticas e 
situacionais da proposta de produção de texto 
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos relativos aos elemen-
tos 
organizacionais da tipologia textual em questão 
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica, demonstrando 
conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais necessários para a construção 
coerente do texto 
COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da escrita à situação co-
municativa 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : PORTUGUÊS            
6ª série/7º ano 
 
Espera-se que, tendo como referência principal a tipologia relatar, em situações de aprendizagem orientadas por 
projetos de leitura e escrita e centradas em notícias, reportagens, relatos de experiência, autobiografia e outros 
gêneros dessa tipologia, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Ler e interpretar textos da tipologia relatar, inferindo seus traços característicos em situações espe-
cíficas de comunicação 

2. Analisar textos, identificando os valores e as conotações que veiculam 
3. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
4. Distinguir e ressignificar as características da tipologia narrativa em contraste ao agrupamento tipo-

lógico relatar 
5. Criar hipótese de sentido a partir de informações dadas pelo texto (verbal e não verbal) 
6. Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações interligadas 
7. Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto 
8. Fruir esteticamente objetos culturais 

 
 
 

2º
 B
I-

M
E
S-

HABILIDADES 
1. Analisar e interpretar textos do gênero relato, identificando os valores e as conotações que veicu-

lam 
2. Produzir quadro-síntese com características dos gêneros relato de experiência e notícias de jornal 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

3. Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto 
4. Ressignificar produções textuais a partir de conhecimentos linguísticos 
5. Construir critérios para ler notícias a partir de conhecimentos sobre o jornal como mídia impressa 
6. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
7. Comparar variedades linguísticas de acordo com o contexto comunicacional 
8. Reconhecer diferentes tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do texto 
9. Fruir esteticamente objetos culturais 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações interligadas 
2. Ler enunciados, depreendendo deles informações e orientações para a escrita 
3. Identificar sequências lógicas de enunciados 
4. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
5. Produzir textos escritos de acordo com a situação comunicativa e o contexto no qual se inserem 
6. Utilizar conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para a elaboração e realização de 

projetos coletivos 
7. Analisar aspectos discursivos e linguísticos do gênero priorizado, em função do contexto comuni-

cacional 
8. Compreender textos orais e escritos por meio de retomada dos tópicos do texto 
9. Fruir esteticamente objetos culturais 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores do gênero textual reporta-

gem 
2. Analisar textos, identificando os valores e as conotações que veiculam 
3. Formular hipótese de sentido a partir de informações do texto (verbal e não verbal) 
4. Coletar, organizar informações e fazer anotações sobre os textos apresentados a partir de critérios 

preestabelecidos 
5. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
6. Distinguir conectivos e demais elementos de coesão próprios de relatos orais e escritos 
7. Ressignificar produções textuais a partir de conhecimentos linguísticos 
8. 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 
9. Construir critérios para retirar um livro da biblioteca a partir do conhecimento que se tem do autor 

e da obra 
10. Fruir esteticamente objetos culturais 

Competências de produção de textos (Saresp) 
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações temáticas e situacio-
nais da proposta de produção de texto 
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos relativos aos elemen-
tos organizacionais da tipologia textual em questão 
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica, demonstrando conheci-
mento dos mecanismos coesivos linguísticos e tex tuais necessários para a construção coerente do texto 
COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da escrita à situação co-
municativa 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 

DISCIPLINA : PORTUGUÊS            
7ª série/8º ano 
 

Espera-se que, tendo como referência principal a tipologia prescritiva/injuntiva, em situações de aprendizagem 
orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas em receitas, regras de jogos, anúncios publicitários e ou-
tros gêneros dessa tipologia, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: 
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1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Ler e interpretar textos prescritivos/injuntivos, inferindo seus traços característicos em situações 
específicas de comunicação 

2. Analisar textos prescritivos/injuntivos e construir quadro-síntese 
3. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
4. Comparar usos linguísticos na norma-padrão e coloquial 
5. Inferir características de anúncios publicitários a partir de conhecimento prévio 
6. Analisar a intertextualidade presente em um texto 
7. Comparar características da tipologia prescritiva/injuntiva em textos de diferentes gêneros 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar o efeito de uma dada variedade linguística no texto 
2. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
3. Analisar anúncios publicitários produzidos em diferentes suportes 
4. Identificar e analisar níveis de persuasão do texto publicitário 
5. Reconhecer o conceito de intencionalidade 
6. Pesquisar textos coerentes com tema preestabelecido 
7. Interpretar texto de forma a compreender o raciocínio autoral 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
2. Selecionar e escolher anúncios publicitários de acordo com orientações dadas 
3. Comparar anúncios, tendo em vista diferentes públicos-alvo 
4. Pesquisar objetos culturais a partir de tema e público-alvo 
5. Selecionar objetos culturais coerentes com tema e público-alvo 
6. Construir estratégia publicitária pertinente ao público-alvo 
7. Identificar e reconhecer a produção de texto como processo em etapas de reelaboração 
8. Produzir versão final de um texto, com marcas de intervenção 
9. Apresentar análises orais de anúncios publicitários 
10. Apresentar oralmente os resultados de uma análise de grupo 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
2. Ressignificar a construção de anúncio publicitário, após sistematização de características 
3. Ressignificar suas produções textuais a partir de seus conhecimentos linguísticos 
4. Avaliar, segundo critérios, os trabalhos apresentados pelos grupos 
5. Selecionar informações a partir de critério preestabelecido 
6. Organizar informações a partir de critério preestabelecido (organização da informação por meio de 

articuladores) 
7. Identificar e reconhecer critérios de organização da informação em parágrafos (informações no-

vas/informações repetidas) 
8. Resumir narrativas e texto expositivo 

Competências de produção de textos (Saresp) 
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações temáticas e 
situacionais da proposta de produção de texto 
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos relativos aos 
elementos organizacionais da tipologia textual em questão 
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica, demonstrando 
conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais necessários para a construção 
coerente do texto 
COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da escrita à 
situação comunicativa 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : PORTUGUÊS            
8ª série/9º ano 
 
Espera-se que, tendo como referência principal as tipologias argumentativa e expositiva, em situações de apren-
dizagem orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas em debate regrado, textos de opinião, artigo de 
divulgação científica e outros gêneros dessas tipologias, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: 
 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Ler e interpretar textos argumentativos, inferindo seus traços característicos 
2. Analisar textos argumentativos e construir quadros-síntese 
3. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
4. Debater oralmente sobre temas variados, selecionando argumentos coerentes para a defesa de um 

dado ponto de vista 
5. Identificar tipos de argumentos em textos de opinião 
6. Produzir resenhas utilizando os conhecimentos adquiridos sobre textos argumentativos 
7. Analisar temas diversos, selecionando argumentos que justifiquem pontos de vista divergentes 
8. Fruir esteticamente objetos culturais 
9. Saber revisar textos, reconhecendo a importância das questões linguísticas para a organização coe-

rente de ideias e argumentos 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler e interpretar textos expositivos e argumentativos, inferindo seus traços característicos 
2. Selecionar informações de acordo com os objetivos ou intencionalidades da situação comunicati-

va 
3. Identificar, escolher e classificar argumentos que sejam a favor ou contrários à defesa de um pon-

to de vista 
4. Analisar imagens do ponto de vista de seu caráter político 
5. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
6. Compreender, identificar e utilizar os mecanismos de coerência e coesão no texto 
7. Construir parágrafos argumentativos de acordo com o contexto da situação comunicativa 
8. Criar hipótese de sentido a partir de informações encontradas no texto 
9. Fruir esteticamente objetos culturais 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar, escolher e classificar argumentos que sejam a favor ou contrários à defesa de um pon-

to de vista 
2. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
3. Identificar e reconhecer a produção de um texto como processo em etapas de reelaboração 
4. Produzir versão final de um texto com marcas de intervenção 
5. Construir ponto de vista que represente o interesse do grupo majoritário 
6. Construir conceito de “ato político” a partir de situação de comunicação 
7. Construir opinião crítica a partir de informações e análises apresentadas 
8. Analisar imagens sob o ponto de vista de seu caráter político e social 
9. Realizar apresentação oral adequada à situação de interlocução 
10. Fruir esteticamente objetos culturais 
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4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer e analisar texto de estrutura opinativa 
2. Resumir texto opinativo 
3. Posicionar-se como agente de ações que contribuam para sua formação como leitor, escritor e ator 

em uma dada realidade 
4. Reformular ideias, apresentando novos argumentos e exemplos 
5. Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto 
6. Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para elaborar projeto coletivo 
7. Produzir uma versão final de um texto com marcas de intervenção 
8. Fruir esteticamente objetos culturais 

Competências de produção de textos (Saresp) 
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações temáticas e 
situacionais da proposta de produção de texto 
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos relativos aos 
elementos organizacionais da tipologia textual em questão 
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica, demonstrando 
conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais necessários para a construção 
coerente do texto 
COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da escrita à 
situação comunicativa 
COMPETÊNCIA V – Proposição – Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 
demonstrando um posicionamento crítico e cidadão a respeito do tema 

 

 

HISTÓRIA 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : HISTÓRIA                      
5ª série/6º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender fenômenos de natureza histórica 
2. Reconhecer os acontecimentos históricos em sua temporalidade, estabelecendo relações de anteriorida-

de e posterioridade 
3. Reconhecer as diferentes formas histórico-sociais de marcação do tempo 
4. Compreender que a construção do conhecimento histórico está vinculada a informações de natureza 

variada 
5. Identificar a existência das diferentes linguagens das fontes históricas 
6. Reconhecer a importância da escrita, identificando seus diferentes suportes ao longo da história 
7. Elaborar o conceito de memória, reconhecendo sua importância para a construção do conhecimento 

histórico 
8. Desenvolver o espírito investigativo e a autonomia ao buscar dados e informações 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a importância do trabalho humano, a partir de registros sobre as formas de sua organização 

em diferentes contextos histórico-sociais 
2. Reconhecer a importância do trabalho escravo para as sociedades antigas 
3. Identificar a importância dos recursos naturais para a organização do espaço histórico-geográfico 
4. Estabelecer relações entre a ação humana e as transformações do espaço natural 
5. Identificar os principais traços da organização política da sociedade, reconhecendo o papel das leis em 

sua estruturação e organização 
6. Identificar nos códigos legais a presença e a preservação das desigualdades que caracterizam as socieda-

des ao longo da história 
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7. Reconhecer a África como o lugar de surgimento da humanidade a partir de dados e vestígios arqueoló-
gicos 

8. Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento histórico 
9. Identificar as características e os conceitos relacionados às várias temporalidades históricas 
10. Reconhecer a importância das práticas de religiosidade para a construção das identidades socioculturais 
11. Reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida das soci-

edades ao longo da história 
12. Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua constitui-

ção 
13. Identificar as principais contribuições das culturas antigas – em seus múltiplos aspectos – para a con-

formação das sociedades contemporâneas 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Estabelecer relações entre pontos de vista diversos sobre determinada questão histórica, visando à elabo-
ração de argumentação consistente 

2. Analisar textos históricos a partir das estratégias de estudo dirigido à leitura 
3. Compreender a historicidade dos conceitos históricos a partir do estudo das sociedades antigas 
4. Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história 
5. Compreender a importância da cidade para o estabelecimento e a organização das instituições sociais ao 
longo da história 

6. Compreender os processos históricos e sociais de formação das instituições políticas e sociais 
7. Reconhecer a importância da preservação da memória para o conhecimento da história da humanidade. 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 
1. Reconhecer as características históricas dos fluxos populacionais 
2. Identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que caracterizaram o 

processo histórico de ocupação territorial 
3. Identificar fenômenos e fatos histórico-sociais em suas dimensões espaciais e temporais 
4. Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio cultural, reconhecendo suas manifestações e in-

ter-relações em diferentes sociedades 
5. Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da memória e da iden-

tidade dos variados grupos sociais 
6. Reconhecer os elementos socioculturais que constituem as identidades, a partir do estudo das 

questões de alteridade 
7. Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos in-

divíduos e grupos sociais 
8. Identificar, nas manifestações atuais de religião e religiosidade, os processos históricos de sua cons-

tituição 
9. Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as na-

ções 
10. Identificar, a partir de mapas e documentos iconográficos, as principais características das forma-

ções sociais 
 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : HISTÓRIA              
6ª série/7º ano 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
I-

M
E
S-

HABILIDADES 
1. Identificar as principais características do sistema de trabalho na Idade Média europeia 
2. Classificar cronologicamente os principais períodos que dividem a história das sociedades ocidentais 
3. Reconhecer a importância das fontes iconográfi cas para a construção do conhecimento histórico 
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4. Reconhecer os principais elementos conformadores das relações sociais no cotidiano 
5. Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis pela formação e ocu-

pação territorial 
6. Estabelecer relações entre os principais elementos que caracterizam o processo de formação das insti-

tuições políticas e sociais ao longo da história, aplicando conceitos de permanência e ruptura 
7. Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da memória e o conheci-

mento da história 
8. Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua constitui-

ção 
9. Identificar os principais fundamentos religiosos e sociais das Cruzadas medievais 
10. Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de interações e conflitos de 

caráter econômico, político e cultural 
11. Reconhecer, a partir de diferentes referências, a importância da cultura material como fonte histórica 
12. Analisar a importância da Cidade para o estabelecimento e a organização das instituições sociais ao 

longo da história 
13. Identificar os principais fatores que possibilitaram o crescimento urbano na Europa Ocidental a partir 

da Baixa Idade Média 
14. Estabelecer relações entre dados e informações contidos em documentos de variada natureza 
15. Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história 
16. Reconhecer a importância das manifestações artísticas e literárias para o conhecimento histórico 
17. Identificar as principais características do Renascimento (antropocentrismo, racionalismo, naturalismo, 

individualismo, mecenato e recuperação de valores da Antiguidade clássica greco-latina) 
18. Estabelecer relações entre a invenção da imprensa na Europa ocidental e a circulação e o desenvolvi-

mento do conhecimento em suas variadas formas 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar os principais resultados culturais da longa permanência dos árabes na Península Ibérica 
2. Estabelecer relações entre o processo de reconquista da Península Ibérica e a formação de Portugal 
3. Reconhecer os principais elementos formadores das teorias absolutistas 
4. Estabelecer relações entre o absolutismo e a teoria de direito divino dos reis 
5. Identificar os principais fatores que levaram ao enfraquecimento do poder da Igreja Católica no início 

dos Tempos Modernos 
6. Identificar os principais fundamentos das transformações religiosas ocorridas na Europa no final da 

Idade Média (Reforma e Contrarreforma) 
7. Reconhecer as principais características da Reforma Protestante 
8. Reconhecer as principais características da Contrarreforma Católica 
9. Identificar as principais características do Iluminismo, relacionando-o às questões do poder real 
10. Identificar as principais características das monarquias absolutistas instaladas na Europa no final da 

Idade Média 
11. Identificar os principais objetivos e características do processo europeu de expansão e conquista a 

partir dos séculos XV-XVI 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar, a partir de mapas e documentos escritos e iconográficos, as principais características das 

sociedades pré-colombianas (maias, astecas e incas) 
2. Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender as relações de cará-

ter histórico-cultural 
3. Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas pelo poder entre as nações 
4. Reconhecer e valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a em 

suas manifestações e representações ao longo da história 
5. Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento histórico 
6. Relacionar a ocupação do território brasileiro ao longo da história à transformação e/ou destruição 

das sociedades indígenas 
7. Identificar as principais características e consequências das relações ampliadas ou estabelecidas entre 
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os europeus e os povos de outros continentes, como África, Ásia e América 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a importância do trabalho humano, identificando e interpretando registros sobre as for-

mas de sua organização em diferentes contextos históricos 
2. Identificar as principais características do trabalho escravo no engenho açucareiro e nas minas 
3. Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas responsáveis pela formação e ocu-

pação territorial 
4. Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à extinção do trabalho 

escravo, com ênfase para os quilombos 
5. Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de interações e conflitos de 

caráter econômico, político e cultural 
6. Identificar as principais revoltas e rebeliões do período regencial, suas características, objetivos e resul-

tados 
7. Identificar os principais fatores que levaram à crise do Sistema Colonial no Brasil 
8. Analisar os processos sócio-históricos de formação das instituições políticas e sociais 

 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : HISTÓRIA            
7ª série/8º ano 
 
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar as principais características do pensamento iluminista e os valores por ele defendidos 
2. Identificar os principais campos da atividade humana influenciados pelo Iluminismo 
3. Reconhecer as principais influências do pensamento iluminista na organização política da socieda-

de ocidental 
4. Relacionar a ruptura dos EUA com a metrópole à crise do Antigo Regime 
5. Identificar o papel de cada grupo social no processo de independência dos EUA 
6. Identificar, a partir de documentos, índios e negros como excluídos após a independência dos 

EUA 
7. Identificar as influências do pensamento iluminista nos textos declaratórios da independência dos 

EUA 
8. Identificar os principais fatos e acontecimentos que podem estabelecer um encadeamento cronoló-

gico relativo ao processo de independência dos EUA 
9. Reconhecer os motivos que levaram os EUA a conquistar sua emancipação política 
10. Reconhecer, no processo de independência dos EUA, a convivência entre o ideal de liberdade polí-

tica e a manutenção da escravidão 
11. Identificar as principais características das formas de trabalho introduzidas na América pelos euro-

peus 
12. Identificar as principais formas de resistência das populações ameríndias às relações de exploração 

de trabalho introduzidas pelos espanhóis 
13. Estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando 

suas semelhanças e diferenças 
14. Reconhecer a importância de analisar textos de época para melhor compreensão de temas e conte-

údos históricos 
15. Identificar o sentido do direito de encomienda no processo de colonização espanhola, relacionando-o 

à catequese dos indígenas 
16. Identificar o sentido dos repartimientos nas colônias espanholas da América 
17. Reconhecer as principais características dos processos de independência das colônias europeias na 

América 
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18. Estabelecer relações entre a Revolução Industrial e o processo de urbanização e crescimento de-
mográfico 

19. Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história 
20. Estabelecer relações entre o uso de máquinas e o controle do tempo do trabalhador industrial 
21. Reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de Revolução Industrial 
22. Identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador industrial 
23. Estabelecer relações entre a exploração do trabalho infantil à época da Revolução Industrial e nas 

sociedades contemporâneas, inclusive no Brasil 
24. Identificar, a partir do estudo sobre o trabalho infantil e o da mulher, as permanências na dinâmica 

do processo histórico 
 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-

dadão, de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi 
produzida 

2. Identificar as principais influências da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 
nas formas características das sociedades contemporâneas 

3. 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 li-
beralismo) 

4. Reconhecer a importância da existência de um documento que estabeleça quais são os principais 
direitos humanos 

5. Identificar, na sociedade contemporânea, práticas e situações de desrespeito aos direitos humanos 
6. Estabelecer relações entre a Revolução Francesa e a expansão napoleônica 
7. 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) 

8. Reconhecer a importância do uso de obras de arte para a construção do conhecimento histórico, 
especialmente para períodos anteriores à invenção da fotografia 

9. Reconhecer, pelo estudo de obras de arte, a importância da presença dos viajantes estrangeiros 
para a “redescoberta do Brasil” 

10. Estabelecer relações entre a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, a expansão 
napoleônica e o bloqueio continental 

11. Reconhecer a importância dos interesses dos ingleses para a transferência da Corte portuguesa pa-
ra o Brasil 

12. 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 

13. Navegação; Tratado de Paz, Aliança e Amizade; Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves) e o 
processo de independência política do Brasil 

14. Identificar as principais características dos regimes políticos denominados Monarquia e República 
15. Reconhecer a independência do Brasil como um processo que resultou no estabelecimento de um 

Estado adequado aos interesses da elite agrária e escravista 
16. Estabelecer relações passado–presente no estudo das permanências e rupturas que caracterizam a 

dinâmica do processo histórico 
17. Reconhecer a importância do voto para o exercício da cidadania plena 

 

3º
 B
I-

M
E
S-

HABILIDADES 
1. Identificar as principais revoltas e rebeliões do Período Regencial, suas características, seus objeti-

vos e seus resultados 
2. Reconhecer a importância de considerar o respeito aos valores humanos e à diversidade sociocul-
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tural nas análises de fatos e processos histórico-sociais 
3. Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são 

resultado das lutas coletivas 
4. Reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria das condições de vida e trabalho 

ao longo da história 
5. Identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários europeus do século 

XIX e suas influências nas posições político-partidárias da atualidade 
6. Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo, reconhecendo 

propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais 
7. Identificar, a partir de mapas, os principais movimentos históricos de ocupação territorial 
8. Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis pelos movimen-

tos populacionais 
9. Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de interações e conflitos 

de caráter econômico e cultural 
10. Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais expressos em diferentes 

linguagens 
11. Analisar o processo histórico de formação das instituições políticas brasileiras 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender a questão da terra no Brasil, identificando as diversas formas de propriedade ao lon-

go da história, bem como a organização fundiária e os movimentos sociais a ela ligados 
2. Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à extinção do traba-

lho escravo, com ênfase para os quilombos 
3. Relacionar a Lei de Terras, de 1850, ao processo de substituição da mão de obra escrava 
4. pela dos imigrantes europeus 
5. Identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das 

leis em sua estruturação e organização 
6. Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história 
7. Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando suas principais 

características econômicas, políticas e sociais 
8. Analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos relacionados à formação 

histórica da sociedade brasileira 
9. Analisar historicamente as principais características e dinâmicas dos fluxos populacionais ocorridos 

no Brasil 
10. Estabelecer relações a partir da seleção e organização de informações registradas em documentos 

de natureza variada 
11. Identificar as características fundamentais de fontes históricas de natureza variada 
12. Reconhecer a importância do uso de obras de arte para a construção do conhecimento histórico 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : HISTÓRIA            
8ª série/9º ano 
 
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar, a partir de mapas, os principais movimentos históricos de ocupação territorial 
2. Reconhecer a importância do Imperialismo como componente essencial do processo de constru-

ção das desigualdades socioeconômicas entre o conjunto das potências capitalistas e o mundo dos 
países pobres 

3. Analisar as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias 
regiões do planeta 

4. Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas decorrências nos 
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conflitos armados 
5. 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 
6. Estabelecer relações entre o combate ao tráfico de escravos e os interesses das potências europeias 

na manutenção da mão de obra africana naquele continente 
7. Estabelecer relações entre os avanços tecnológicos da indústria bélica às perdas humanas ocorridas 

na Primeira Guerra Mundial 
8. Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as na-

ções 
9. Relacionar as condições de vida dos trabalhadores aos movimentos sociais por eles desenvolvidos 
10. Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo, reconhecendo 

propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais 
11. Reconhecer que as relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte da construção 

das instituições políticas, sociais e econômicas 
12. Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as conquistas sociais e a 

preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história 
13. Relacionar o princípio de respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural às análises de 

fatos e processos histórico-sociais 
14. Reconhecer a importância de valorizar e respeitar as diferenças de variadas naturezas, que caracte-

rizam os indivíduos e os grupos sociais 
15. 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 iden-
tidades 

16. Identificar e caracterizar os principais movimentos de contestação ao Império e sua influência na 
proclamação da República no Brasil 

17. Reconhecer as principais características dos regimes Monárquico e Republicano no Brasil 
18. Reconhecer as principais características dos vários períodos da República no Brasil 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer o papel da propaganda de massa nas sociedades históricas 
2. Valorizar e respeitar as diferenças de variadas naturezas que caracterizam os indivíduos e os gru-

pos sociais 
3. Reconhecer o respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural como fundamento da 

vida social 
4. Reconhecer a liberdade de práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos sociais co-

mo um direito básico da cidadania 
5. Reconhecer a importância dos documentos visuais para a construção do conhecimento histórico 
6. Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais expressos em diferentes 

linguagens 
7. Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são 

resultado das lutas coletivas 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer os principais movimentos nacionalistas na África e na Ásia envolvidos nas lutas pela 

independência 
2. Identificar os principais valores de defesa ao direito de autodeterminação dos povos 
3. Estabelecer relações entre a Segunda Guerra Mundial e o processo de descolonização da África e 

da Ásia 
4. Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as na-

ções 
5. Reconhecer, a partir de textos de natureza diversa, as principais características do período da 

Guerra Fria 
6. Estabelecer relações entre a Guerra Fria e os golpes militares na América Latina 
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7. Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as conquistas sociais e a 
preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história 

8. Analisar o processo histórico de formação das instituições políticas brasileiras 
9. Identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da República 
10. Identificar as principais características dos governos populistas no Brasil 
11. Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964, considerando especial-

mente a supressão das liberdades e a repressão à oposição 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar os principais movimentos de resistência aos governos militares, até a deflagração da 

campanha das “Diretas Já” 
2. Estabelecer relações entre a supressão da censura à imprensa e o processo de redemocratização do 

Brasil 
3. Reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas políticos e 

econômicos ao longo da história 
4. Reconhecer que o processo histórico não decorre apenas da ação dos chamados grandes persona-

gens 
5. Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as conquistas sociais e a 

preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história 
6. Reconhecer a importância dos mapas para o estudo da história 
7. Identificar a influência da cultura norte-americana nos hábitos culturais da sociedade brasileira atu-

al 
8. Estabelecer relações a partir da seleção e organização de informações registradas em documentos 

de natureza variada 
9. Reconhecer os principais elementos que definem os conceitos de Nova Ordem Mundial e globali-

zação 
10. Identificar as principais tecnologias que caracterizam a vida cotidiana na sociedade contemporânea 

 

 

GEOGRAFIA 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO 
  
DISCIPLINA : GEOGRAFIA                         
5ª série/6º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Construir e aplicar o conceito de paisagem 
2. Descrever elementos constitutivos de uma paisagem 
3. Relacionar informações que permitam identificar os diferentes elementos constitutivos da paisa-

gem 
4. Elaborar hipóteses para explicar as mudanças ocorridas na paisagem com base na observação de 

imagens 
5. Descrever elementos constitutivos de mudanças e permanências em uma dada paisagem 
6. Identificar e descrever, nas paisagens, os elementos mais duráveis e os mais suscetíveis a mudanças 

na temporalidade humana 
7. Interpretar e produzir textos simples acerca das transformações observáveis no tempo e no espaço 
8. Identificar, a partir de iconografias, diferentes formas de desigualdade social impressas na paisagem 
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2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Comparar e diferenciar mapas e imagens de satélites 
2. Descrever os movimentos do planeta Terra e identificar as consequências dos movimentos 
3. Reconhecer o significado da seletividade na representação cartográfica e a distinção entre mapas e 

imagens de satélites 
4. Identificar os pontos cardeais e colaterais e aplicar técnicas de orientação relativa 
5. Aplicar o sistema de coordenadas geográficas para determinar a posição absoluta dos lugares 
6. Reconhecer a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica 
7. Inferir título mais adequado para uma representação cartográfica 
8. Reconhecer o significado da legenda para a representação dos fenômenos geográficos 
9. Reconhecer a diferença entre mapas de base e mapas temáticos 
10. Reconhecer técnicas de representação utilizadas na cartografia temática 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar e descrever os diferentes usos dos recursos naturais realizados pela sociedade 
2. Identificar e caracterizar diferentes formas de relevo terrestre 
3. Conceituar rocha e relacionar os tipos de rochas à presença de minérios na face da Terra 
4. Identificar e caracterizar as distintas esferas da Terra (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera) 
5. Descrever a importância da força dos ventos na transformação do relevo na escala do lugar 
6. Descrever a ação da água no modelado do relevo terrestre 
7. Analisar os impactos produzidos pela ação humana no modelado do relevo 
8. Descrever o movimento de rotação da Terra e identificar sua consequência na sucessão de dias e 

noites 
9. Descrever o movimento de translação da Terra e identificar seus efeitos na sucessão das estações 

do ano 
10. Identificar nas diversas manifestações das estações do ano suas consequências no clima que se 

manifesta na escala do lugar 
11. Descrever as consequências das estações do ano no conjunto das atividades humanas que se de-

senvolvem na escala do lugar 
12. Identificar os elementos formadores do clima e os fatores que nele interferem 
13. Identificar e descrever a dinâmica climática e seus ritmos, segundo os tempos da natureza e a 

temporalidade social  
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer e aplicar o conceito de cadeia produtiva 
2. Analisar as etapas constituintes de diferentes cadeias produtivas 
3. 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 
4. Identificar, por meio de textos ou imagens, elementos constituintes e representativos da paisagem 

rural e urbana 
5. Identificar alterações provocadas no mundo do trabalho, a partir do advento de novas tecnologias 

 
6. Identificar características e dinâmicas dos fluxos de produção industrial e agropecuária, relacionan-

do-os com a  
constituição do espaço geográfico contemporâneo 
7. Descrever e identificar características específicas do setor de serviços e sua influência no mundo 

contemporâneo 
8. Avaliar, por meio de diferentes imagens ou textos jornalísticos, formas de propagação de hábitos 

de consumo que induzam a sistemas produtivos predatórios 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : GEOGRAFIA              
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6ª série/7º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar, em mapas de divisão política, as principais demarcações do território brasileiro em rela-

ção à América do Sul 
2. Identificar, em mapas de divisão política, as demarcações dos Estados brasileiros 
3. Interpretar mapas históricos para entender a dinâmica da formação do território e do estabeleci-

mento de fronteiras 
4. Diferenciar e aplicar os conceitos de limite e fronteira, posicionando-se diante de situações reais 
5. Identificar, a partir da leitura de textos e mapas, o processo de formação territorial e o estabeleci-

mento das fronteiras nacionais 
6. Ler e interpretar cartas medievais e portulanas 
7. Identificar, a partir de textos e de representações cartográficas, o processo de formação do territó-

rio brasileiro e os deslocamentos e as modificações de fronteiras 
8. Identificar, em registros histórico-geográficos, as diferentes formas de organização político-

administrativa do Brasil 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar, em mapas de divisão regional, as demarcações das grandes regiões brasileiras 
2. Elaborar e interpretar mapas temáticos de indicadores sociais das unidades federadas 
3. Ler, extrair e organizar tabelas com indicadores socioeconômicos dos Estados brasileiros 
4. Identificar, em registros histórico-geográficos, representações cartográficas, textos e documentos, 

as diferentes formas de regionalização do Brasil 
5. Reconhecer atividades econômicas na organização e na regionalização do espaço geográfico 
6. Identificar as características e dinâmicas geográficas dos fluxos de produção industrial em associa-

ção com a organização e a regionalização do espaço brasileiro 
7. Identificar características e dinâmicas geográficas da produção agropecuária na organização e re-

gionalização do espaço brasileiro 
8. Agrupar os Estados brasileiros a partir da comparação de seus indicadores socioeconômicos 
9. Confeccionar, em uma base cartográfica, mapas temáticos e elaborar propostas de divisão regio-

nal, levando em consideração dados e informações disponíveis 
10. Classificar os Estados brasileiros segundo as condições apresentadas em indicadores socioeconô-

micos 
11. Reconhecer, em representações cartográficas e em gráficos, as diferenças e desigualdades dos Es-

tados brasileiros segundo indicadores socioeconômicos 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer e aplicar os conceitos de bioma, domínio morfoclimático, ecossistema e recursos na-

turais 
2. Reconhecer as generalidades e singularidades que caracterizam os biomas brasileiros, consideran-

do os impactos oriundos das diferentes formas de intervenção humana e levando em considera-
ção o diacronismo dos eventos 

3. Identificar e descrever os diferentes usos dos recursos naturais realizados pela sociedade 
4. Analisar as relações entre sociedade e natureza na produção do espaço geográfico 
5. Identificar os processos de formação das instituições sociais e políticas que regulamentam o pa-

trimônio ambiental brasileiro 
6. Identificar e caracterizar a diversidade morfoclimática do território brasileiro, compreendendo sua 

importância na distribuição dos recursos naturais 
 
 

4º
 B
I-

M
E
S- HABILIDADES 
1. Identificar geograficamente características e dinâmicas dos fluxos populacionais, relacionando-os 

com a constituição do espaço 
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2. Interpretar, por meio de diferentes linguagens, o processo de ocupação territorial e a formação da 
sociedade brasileira 

3. Descrever e aplicar o conceito de densidade demográfica 
4. Descrever e aplicar o conceito de fluxos populacionais (processos migratórios) em associação com 

a produção do espaço contemporâneo e do Brasil 
5. Identificar, por meio de mapa, a distribuição da população brasileira segundo as diferentes regiões 
6. Associar o processo de concentração demográfica ao processo de urbanização 
7. Identificar e discutir as transformações que ocorreram nas formas de uso e apropriação do espaço 

agrário e industrial ao longo da história brasileira 
 
 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : GEOGRAFIA            
7ª série/8º ano 
 
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler e interpretar representações cartográficas históricas do mundo conhecido 
2. Visualizar, por meio de mapas, fenômenos geográficos resultantes da ação humana nas diversas es-

calas 
3. Visualizar, interpretar e comparar formas de representação cartográfica de fenômenos quantitati-

vos e ordenados na escala global 
4. Identificar situações representativas do processo de globalização 
5. Interpretar situações acerca das manifestações sociais da globalização a partir de textos, gráficos ou 

mapas 
6. Comparar dados sobre produção, circulação e consumo relativos a diferentes lugares 
7. Identificar no espaço geográfico a trama dos objetos que propiciam a circulação de fluxos econô-

micos e de informações 
8. Aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos dos 

espaços globalizados 
9. Confrontar argumentos e ideias de diferentes autores em textos que discutem as diferentes mani-

festações da globalização 
10. Selecionar e ordenar argumentos embasados em fundamentações geográficas representativas da re-

lação espaço-tempo 
11. Identificar e descrever elementos (econômicos e culturais) do processo de globalização como um 

fenômeno de ampliação da escala geográfica das relações humanas 
12. Identificar as novas condições geográficas vinculadas ao desenvolvimento da tecnologia de trans-

portes e comunicação, essenciais no processo de globalização 
 
 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Construir e aplicar conceitos de fontes de energia e de matriz energética 
2. Comparar dados para a produção de informações geográficas relevantes acerca das diferentes fon-

tes de energia 
3. Identificar e analisar informações textuais e visuais relativas à produção mundial de energia e à sua 

distribuição geográfica 
4. Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas relativos ao uso das fontes de energia 
5. Identificar e descrever, por meio de mapas, desequilíbrios na produção e no uso das diversas for-
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mas de energia no mundo 
6. Analisar relações conflituosas no mundo em razão de interesses contraditórios entre produtores e 

usuários das formas de energia e recursos naturais em geral 
7. Analisar dados em diversas fontes que digam respeito às consequências ambientais da atividade 

energética global e no Brasil 
8. Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas relativos ao uso, forma e consequência 

ambiental da atividade energética global 
9. Comparar dados para a produção de informações geográficas relevantes acerca das diferentes fon-

tes de energia 
10. Extrair informações de diferentes fontes para exemplificar e explicar formas de utilização e con-

sequências do uso indiscriminado das distintas fontes de energia 
11. Selecionar e ordenar argumentos embasados em fundamentações geográficas com vistas a identi-

ficar áreas do planeta suscetíveis a danos ambientais decorrentes da extração e do uso de fontes 
energéticas 

12. Elaborar e interpretar mapas temáticos e gráficos relativos às questões energéticas 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar a presença de recursos naturais na organização do espaço geográfico relacionada a 

transformações naturais e à intervenção humana 
2. Aplicar conceitos de recursos naturais segundo as diversas esferas da natureza (litosfera, hidrosfe-

ra, atmosfera, biosfera) 
3. Identificar, por meio de gráficos ou mapas, a distribuição e a apropriação desigual dos recursos 

naturais 
4. Identificar e analisar criticamente as implicações socioambientais resultantes das formas predató-

rias de utilização dos recursos naturais 
5. Identificar áreas do planeta suscetíveis a danos ambientais decorrentes da ação antrópica 
6. Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a sociedade, em sua rela-

ção com condições socioambientais, sabendo qualificar diferentes formas de uso resultantes da in-
tervenção humana 

7. Comparar documentos e ações propostas por diferentes instituições sociais e políticas para o en-
frentamento de problemas de caráter ambiental 

8. Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema referentes à poluição atmosféri-
ca, identificando fonte, transporte e destino dos poluentes e reconhecendo suas transformações e 
efeitos ambientais, notadamente aqueles responsáveis pelo aumento do efeito estufa 

9. Identificar, com critérios geográficos, áreas do planeta suscetíveis aos danos ambientais decorren-
tes da extração e do uso de fontes energéticas 

 
 
 
 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
      1.  Identificar elementos histórico-geográficos representativos da herança pré-colombiana 

2. Comparar a formação territorial de países latino-americanos levando em consideração a influência 
pré-colombiana e colonial 
3. Comparar a formação territorial e social do Peru e do México levando em consideração a influên-
cia cultural pré-colombiana e colonial 
4.  Estabelecer semelhanças e diferenças socioculturais entre as correntes de povoamento sul-
americanas 
5. Diferenciar as correntes de povoamento que caracterizam a formação territorial da Argentina e do 
Brasil 
6. Analisar histórica e geograficamente os processos de formação política e econômica de Cuba e do 
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Haiti estabelecendo relações destes com a situação atual dos dois países 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA            
8ª série/9º ano 
 
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Aplicar conceitos de espaço geográfico, lugar, região, fazendo uso da linguagem científica de forma 

adequada ao nível de estudo 
2. Identificar e caracterizar fatos, situações, fenômenos e lugares representativos do processo de glo-

balização, nas dimensões econômica, cultural e espacial 
3. Identificar, no funcionamento da sociedade capitalista, elementos que estimulam e aceleram o pro-

cesso de globalização 
4. Apresentar possíveis soluções para situações-problema representativas de conflito resultante da 

ação de forças hegemônicas globais 
5. Confrontar argumentos e ideias de diversos autores em textos que discutem as diferentes manifes-

tações da globalização 
6. 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 

7. 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 

8. 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 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar, em textos e situações-problema, os fundamentos da cidadania e da democracia 
2. Identificar situações nas quais os direitos básicos dos cidadãos não são usufruídos por todos os 

segmentos da sociedade 
3. Relacionar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente e do passado, aos valores 

éticos e morais na vida cotidiana 
4. Reconhecer o significado histórico e geográfico da ONU 
5. Analisar propostas apresentadas pela ONU com vistas à melhoria da qualidade de vida da popula-

ção mundial 
6. Identificar os elementos essenciais da organização econômica das sociedades contemporâneas 
7. Identificar e descrever a base espacial de redes geográficas que constroem o espaço econômico 

mundial 
8. Identificar os fundamentos políticos e técnicos de organizações econômicas multilaterais nas soci-

edades contemporâneas 
9. Descrever e compreender o papel da OMC como reguladora das relações comerciais na escala 

mundial 
10. Analisar criticamente as regras que regulam os fluxos internacionais de mercadorias 
11. Analisar as formas de organização política e econômica das sociedades contemporâneas, para ela-

borar propostas de intervenção solidária na realidade 
12. Aplicar e reconhecer, em textos, os fundamentos defendidos na Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos 
 

3º
 

B
I HABILIDADES 

1. Reconhecer e aplicar conceitos demográficos para análise dos processos populacionais 
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2. Agrupar diferentes realidades em classes com critérios comuns, como meio de organizar informa-
ções e buscar coerência em relação a dados demográficos 

3. Distinguir demografia de geografia das populações 
4. Reconhecer a geografia das populações como uma discussão da espacialidade básica, na superfície 

terrestre, das populações humanas do planeta 
5. Interpretar e elaborar representações cartográficas relativas à geografia das populações 
6. Relacionar processos econômicos considerados essenciais na dinâmica populacional 
7. Analisar o malthusianismo tendo como referência dados do crescimento populacional e da pro-

dução de alimentos 
8. Identificar elementos culturais como fatores relevantes na dinâmica demográfica 
9. Relacionar o desenvolvimento social com a forma de organização demográfica das populações 
10. Comparar realidades nacionais diversas que se expressam na escala mundial, com o intuito de 

identificar e comparar o perfil populacional de cada região 
11. Associar padrões populacionais distintos (estrutura etária, em especial) com as condições de de-

senvolvimento econômico e social dos países 
12. Comparar países de perfil populacional distinto, identificar padrões e analisar a transição demo-

gráfica de um padrão para o outro 
13. Definir e interpretar os processos migratórios internacionais 
14. Relacionar dimensões sociais resultantes da distribuição populacional no espaço geográfico 
15. Identificar características histórico-geográficas que diferenciem o mundo árabe do mundo islâmi-

co 
16. Relacionar situações da vida cotidiana a preconceitos étnicos, culturais, religiosos e de qualquer 

outra natureza 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer e aplicar o conceito de cidade e urbanização 
2. Identificar as características das redes urbanas 
3. Identificar as características dos processos responsáveis pela hierarquia urbana 
4. Identificar e distinguir configurações espaciais representativas das redes geográficas e das cidades 

globais 
5. Analisar as implicações sociais decorrentes das atividades turísticas com relação à participação eco-

nômica e preservação ambiental em diferentes partes do mundo 
6. Analisar criticamente implicações sociais e econômicas resultantes da ampliação das redes de nar-

cotráfico no mundo 
7. Estabelecer relações entre as diferentes redes de atividades ilegais com estruturas econômicas e de 

poder 
CIÊNCIAS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : CIÊNCIAS                                                           
5ª série/6º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Construir e aplicar o conceito de que os seres vivos estão relacionados aos ambientes em que são 

encontrados 
2. Identificar, em ambientes (ou em textos descritivos de ambientes), elementos essenciais à manu-

tenção da vida dos organismos que neles se desenvolvem 
3. Reconhecer, em textos ou figuras, os seres vivos e os fatores não vivos de um determinado ambi-

ente 
4. Descrever, com base na observação de figuras e ilustrações, animais e vegetais típicos dos princi-

pais ecossistemas brasileiros: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, 
Campos Sulinos (Pampas) 

5. Associar figuras ou ilustrações de animais e vegetais representativos da biodiversidade brasileira aos 
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seus respectivos ecossistemas 
6. Reconhecer a presença, em cadeias e teias alimentares, de produtores, consumidores e Decomposi-

tores 
7. 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 
8. Reconhecer causas e consequências de desequilíbrios em cadeias e teias alimentares, com base em 

situações descritas em textos ou ilustrações 
9. Identificar as formas de obtenção de energia e o fluxo de energia nos ambientes 
10. Reconhecer as transformações do estado físico da água, associando-as às respectivas mudanças de 

temperatura 
11. Construir e aplicar o conceito de ciclo hidrológico, de maneira a interpretar os diversos caminhos 

da água no ambiente 
12. Reconhecer e valorizar ações que promovam o uso racional da água 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar características dos materiais, utilizando-as para classificá-los de acordo com suas pro-

priedades específicas 
2. Reconhecer usos de diferentes materiais no cotidiano e no sistema produtivo, com base em textos 

e ilustrações 
3. Identificar e caracterizar os múltiplos usos da água, reconhecendo as propriedades que permitem 

que ela seja usada dessa ou daquela maneira 
4. Reconhecer aspectos relevantes no uso e na preservação da água, como a manutenção da vida e a 

produção de alimentos 
5. Identificar e caracterizar os métodos de obtenção para os materiais mais comumente utilizados 

em nosso cotidiano (metais, plásticos etc.) 
6. Identificar e caracterizar as modificações sofridas pelos materiais mais comumente utilizados em 

nosso cotidiano, como metais, plásticos etc., para constituírem produtos diversos (parafusos, má-
quinas, lâminas etc.) 

7. Distinguir recursos renováveis de não renováveis 
8. Reconhecer medidas que concorram para o uso racional de recursos materiais 
9. Identificar as principais substâncias envolvidas na fotossíntese, reconhecendo o papel desse pro-

cesso na sobrevivência dos vegetais e dos animais 
10. Identificar e caracterizar as principais consequências ambientais do desmatamento 
 
11. Propor estratégias para resolver o problema do desmatamento associado à produção de papel 

com emprego de madeira 
12. Indicar e caracterizar processos de separação de corantes e óleos a partir de substâncias produzi-

das por vegetais 
13. Indicar e caracterizar o uso da madeira como matéria-prima para a obtenção de papel, de carvão 

vegetal e para a indústria de móveis 
14. Identificar e caracterizar as consequências do uso indiscriminado da madeira 
15. Elaborar argumentos consistentes para debater e enfrentar situações-problema relativas ao uso do 

álcool como combustível 
16. Identificar vantagens e desvantagens do processo de produção em escala do álcool combustível 

 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

 
1. Ler e interpretar textos científicos ou notícias sobre poluição do ar ou do solo 
2. Reconhecer e/ou representar, por meio de diferentes linguagens, características de locais ou de 

ambientes poluídos 
3. Identificar e caracterizar os principais poluentes químicos do ar, das águas e do solo, destacando 

seus efeitos sobre a saúde individual e coletiva 
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4. Identificar características da agricultura convencional e da orgânica, ressaltando as vantagens e 
desvantagens de cada uma dessas modalidades em relação à preservação ambiental, à saúde hu-
mana e ao atendimento à demanda por alimentos 

5. Indicar e caracterizar medidas que reduzem a poluição ambiental do ar, das águas e do solo 
6. Identificar e caracterizar os elementos que entram na composição do solo, reconhecendo os tipos 

mais adequados ao cultivo de vegetais 
7. Identificar as doenças humanas transmitidas por água contaminada e as formas de preveni-las 
8. Reconhecer a importância do saneamento público (tratamento da água e do esgoto) e sua relação 

com a prevenção e promoção da saúde 
9. Identificar e caracterizar as principais fases no tratamento da água, com base em textos, esquemas 

ou situações experimentais 
10. Reconhecer medidas que possam reduzir o consumo individual e coletivo de água 
11. Identificar e caracterizar os principais métodos de coleta e de destinação do lixo 
12. Identificar e argumentar sobre as vantagens e desvantagens dos principais métodos de coleta e de 

destinação de lixo, tendo como parâmetro a preservação ambiental e a saúde coletiva 
13. Identificar as condições que facilitam (ou dificultam) o processo da reciclagem do lixo, bem como 

as vantagens ambientais do reaproveitamento dos materiais nele presentes 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Ler e interpretar imagens e modelos representativos do planeta Terra, fazendo estimativas de suas 
dimensões 

2. Reconhecer a diversidade histórico-cultural das representações da Terra elaboradas em diferentes 
épocas e por diferentes culturas 

3. Pesquisar e comparar representações do planeta Terra em diferentes épocas, culturas e civilizações 
4. Identificar representações da Terra em fotos, planisférios e imagens televisivas 
5. Reconhecer e identificar as principais características físicas, a composição e a estrutura interna da 

Terra 
6. Representar em escala, por meio de desenhos e esquemas, as diferentes camadas da Terra 
7. Reconhecer, em textos ou ilustrações, os modelos científicos que explicam a ocorrência de fenô-

menos naturais, como terremotos, vulcões e tsunamis 
8. Associar diferentes intensidades de iluminação solar ao movimento de rotação da Terra 
9. Observar sombras de objetos variados, como edifícios, árvores, postes e pessoas, e associar suas 

formas e seus tamanhos às posições do Sol ao longo do dia 
10. Relacionar o ciclo dia/noite e posições observadas do Sol com o movimento de rotação da Terra 
11. Calcular e realizar medidas de tempo do cotidiano e de pequenos e grandes intervalos de tempo 
12. Localizar historicamente e comparar diferentes medidores de tempo, como relógios de sol, de 

água, de areia, mecânicos e elétricos 
13. Organizar e registrar informações sobre a duração do dia em diferentes épocas do ano e sobre os 

horários de nascimento e ocaso do Sol 
14. Realizar observações e formular hipóteses sobre o movimento aparente do Sol para explicar o ciclo 

dia/noite, registrando-as por meio de desenhos, esquemas ou textos 
15. Compreender e explicar por que os polos terrestres são mais frios do que as regiões equatoriais, 

com base em ilustrações e modelos explicativos do movimento aparente do Sol 
16. Identificar, em um mapa-múndi, horários em localidades que ficam em diferentes fusos, reconhe-

cendo o impacto desse sistema sobre a vida humana 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : CIÊNCIAS            
6ª série/7º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler e interpretar informações relacionadas ao céu apresentadas em diferentes linguagens, como 

música, dicionário, desenhos, textos e cartas celestes 
2. Descrever e/ou interpretar relatos de fenômenos ou de acontecimentos que envolvam conheci-

mentos a respeito do céu 
3. Diferenciar fenômenos astronômicos de fenômenos não astronômicos 
4. Identificar os pontos cardeais, com base em bússola caseira ou tomando como referência o movi-

mento aparente do Sol 
5. Reconhecer e utilizar as coordenadas para localizar objetos no céu 
6. Observar e identificar algumas constelações no céu e em cartas celestes 
7. Reconhecer e empregar linguagem científica na denominação de astros, como planeta, planeta 

anão, asteroides, satélites, cinturão de asteroides etc. 
8. Comparar tamanhos e distâncias relativas entre astros pertencentes ao Sistema Solar, com base em 

figuras e ilustrações 
9. Construir um modelo em escala do Sistema Solar, interpretando as relações entre tamanho e dis-

tância dos astros que o integram 
10. Expressar de forma textual ideias, percepções e impressões a respeito das grandes dimensões do 

Sistema Solar em relação à pequena parcela ocupada pela Terra 
11. Reconhecer a construção do conhecimento científico relativo às observações do céu como um 

processo histórico e cultural, com base na análise de textos e/ou modelos 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler e interpretar diferentes representações sobre a origem da vida, expressas em textos de nature-

za diversa 
2. Relacionar as informações presentes em textos que tratam da origem dos seres vivos com os con-

textos em que foram produzidos 
3. Confrontar interpretações diversas dadas ao fenômeno do surgimento da vida no planeta, compa-

rando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando 
a validade dos argumentos utilizados 

4. Reconhecer que os fósseis são evidências da evolução dos seres vivos, com base em textos e/ou 
ilustrações 

5. Reconhecer a organização celular como uma característica fundamental das formas vivas 
6. Identificar e caracterizar as funções vitais básicas das formas vivas 
7. Representar estruturas celulares básicas por meio da construção de modelos tridimensionais 
8. Utilizar conceitos biológicos na caracterização de seres vivos: unicelular, pluricelular, autótrofo e 

heterótrofo, entre outros 
9. Comparar diferentes critérios que podem ser utilizados na classificação biológica 
10. Ler e interpretar diferentes informações referentes à extinção das espécies em textos, gráficos e 

ilustrações 
11. Construir, apresentar e reconhecer argumentação plausível para a defesa da preservação da biodi-

versidade 
12. Identificar e explicar as principais causas de destruição dos ecossistemas 
13. Reconhecer a importância da biodiversidade para preservação da vida, destacando de que maneira 

ela pode ser ameaçada por condições climáticas e pela intervenção humana 
14. Identificar e descrever as principais adaptações dos animais, plantas e fungos aos ambientes em 

que vivem, com base em textos e/ou ilustrações 
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3º
 B
IM

E
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R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar e descrever a participação de microrganismos na fabricação de determinados alimentos 

(pão, queijo, leite, iogurte etc.), com base na leitura de textos 
2. Identificar e descrever a participação de microrganismos na conservação/deterioração de deter-

minados alimentos (carne, leite, iogurte etc.), com base na leitura de textos ou em análise de resul-
tados de experimentação 

3. Reconhecer a etiologia e a profilaxia do botulismo a partir da leitura de texto ou ilustração do 
processo de transmissão 

4. Reconhecer procedimentos utilizados em casas ou residências para a conservação de alimentos a 
partir da leitura de textos e/ou ilustrações 

5. Reconhecer procedimentos utilizados pela indústria para a conservação de alimentos a partir da 
leitura de textos e/ou ilustrações 

6. Identificar e descrever as fases principais nos processos de esterilização do leite e as transforma-
ções químicas para a obtenção de seus derivados 

7. Associar a fermentação biológica ao processo de obtenção de energia realizado por microrganis-
mos, identificando os reagentes e produtos desse processo 

8. Ler e interpretar gráficos sobre a ocorrência e a distribuição de acidentes de derramamento de pe-
tróleo 

9. Identificar e descrever prejuízos ambientais e para a saúde coletiva causados pelos episódios de 
derramamento de petróleo a partir da leitura de texto e/ou ilustração 

10. Identificar e descrever situações em que microrganismos podem ser utilizados para recuperar am-
bientes contaminados por petróleo ou outros poluentes, com base em textos 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a saúde como bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doen-

ças 
2. Ler e interpretar indicadores de saúde apresentados na forma de tabelas e gráficos simples 
3. Reconhecer determinantes e condicionantes de uma vida saudável (alimentação, moradia, sanea-

mento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte, lazer etc.), com base em textos e/ou 
ilustrações 

4. Propor ações para melhorar a qualidade de vida de uma determinada população, conhecidos os 
seus indicadores básicos de saúde 

5. Reconhecer argumentos e propostas que expressem a visão de que saúde é um bem pessoal que 
deve ser promovido por meio de diferentes ações (individuais, coletivas e governamentais), com 
base em textos 

6. Explicar a transmissão e as medidas de prevenção das principais doenças causadas por vírus 
7. Explicar a transmissão e as medidas de prevenção das principais doenças causadas por bactérias 
8. Representar e/ou explicar fenômenos que aparecem nos ciclos de transmissão das verminoses 

mais comuns (esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomíase, filariose e bicho-
geográfico), bem como as medidas para preveni-las 

9. Reconhecer a relação entre os ectoparasitas e os endoparasitas e a saúde humana 
10. Identificar os ciclos de transmissão das principais doenças causadas por protozoários (leishmani-

ose, doença de Chagas e malária) 
11. Reconhecer episódios de endemia e/ou epidemia, com base na leitura de textos 
12. Identificar e explicar condições ambientais e climáticas que favorecem (ou dificultam) a dissemina-

ção de algumas doenças, com base na leitura de textos 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : CIÊNCIAS            
7ª série/8º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
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1º
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E
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R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar diferentes necessidades nutricionais segundo idade, sexo e atividades diárias das pessoas 
2. Identificar os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais comuns da dieta diária 
3. Identificar e explicar as diferentes funções que os nutrientes têm no organismo 
4. Ler e interpretar rótulos de alimentos, julgando sua adequação a dietas predeterminadas (hiper e 

hipocalóricas, sem colesterol etc.) 
5. Identificar e explicar as causas das principais doenças relacionadas à alimentação, bem como as su-

as consequências no desenvolvimento do indivíduo4Ciências  
6. Identificar, em tabelas, a composição nutricional dos alimentos e a função de cada tipo de compo-

nente 
7. Identificar e explicar a integração existente entre os sistemas digestório, respiratório, cardiovascular 

e excretor durante o processo de nutrição 
8. Identificar as causas do ganho de peso excessivo, bem como as estratégias que favorecem o ema-

grecimento saudável 
9. Identificar e explicar as funções básicas e as principais doenças do sistema cardiovascular 
10. Identificar hábitos de vida e/ou fatores que afetam a saúde do sistema cardiovascular, como hiper-

tensão, sedentarismo, colesterol, diabetes, obesidade, tabagismo e estresse 
11. Identificar e explicar mecanismos de defesa (barreiras mecânicas e sistema imunológico) utilizados 

pelo organismo para se proteger da ação de agentes externos, mantendo a sua integridade 
12. Identificar e explicar formas pelas quais o sangue se relaciona às defesas corporais internas do or-

ganismo 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar, em textos e ilustrações, exemplos de reprodução sexuada e de reprodução assexuada 
2. Identificar e explicar as principais diferenças entre as reproduções sexuada e assexuada 
3. Reconhecer a principal diferença entre os tipos de fertilização, identificando as circunstâncias em 

que cada tipo ocorre preferencialmente 
4. Reconhecer e nomear, em ilustrações ou modelos anatômicos, as partes do sistema reprodutor 

feminino e masculino 
5. Identificar e explicar as funções dos órgãos principais do sistema reprodutor masculino e femini-

no 
6. Reconhecer as principais mudanças corporais que ocorrem em ambos os sexos da espécie huma-

na durante a puberdade, com base em textos ou ilustrações 
7. Reconhecer as principais características da adolescência, com base em texto 
8. Identificar e explicar os efeitos dos principais hormônios sexuais 
9. Identificar os principais fenômenos que ocorrem no ciclo menstrual, correlacionan do-os com os 

hormônios neles envolvidos 
10. Identificar e explicar métodos contraceptivos e de proteção contra doenças sexualmente transmis-

síveis (DSTs) 
11. Reconhecer vantagens e desvantagens dos diferentes métodos contraceptivos 
12. Identificar e explicar meios de contágio e de prevenção da síndrome da imunodeficiência adquiri-

da (aids) e das DSTs 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar regularidades e invariantes na análise experimental de fenômenos físicos, como movi-

mento de um pião ou a rotação da Terra 
2. Identificar e explicar aspectos da vida terrestre influenciados pelas estações do ano  
3. Recorrer a modelos explicativos para explicar o que é um ano 
4. Comparar diversos calendários, explicitando o princípio que orienta a elaboração de cada um de-

les58Ciênci 
5. Identificar e explicar princípios básicos do funcionamento do calendário gregoriano 
6. Reconhecer e representar o movimento de translação da Terra em torno do Sol, percebendo a in-
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variância do seu eixo de rotação 
7. Identificar regularidades e invariantes na análise do movimento orbital da Lua 
8. Utilizar modelos explicativos para explicar as fases da Lua 
9. Interpretar e analisar textos referentes às diferentes interpretações culturais sobre o Sol e a Lua  
10. Relacionar a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de seu movimento à exis-

tência das estações do ano; associar o clima em diferentes regiões do mundo e do país às diferen-
tes latitudes 

11. Ler e interpretar textos que utilizam dados referentes às estrelas e galáxias 
12. Reconhecer a natureza cíclica de movimentos da Terra, do Sol e da Lua, associando-os a fenôme-

nos naturais, ao calendário e a influências na vida humana 
13. Relacionar períodos de translação dos planetas a suas distâncias em relação ao Sol e à duração dos 

seus anos 
14. Explicar o significado do horário de verão e seu impacto sobre a economia de energia e sobre a 

saúde humana 
15. Identificar as diferentes fases da Lua e os horários em que ela aparece e desaparece no céu 
16. Relacionar as diferentes fases da Lua com as diferentes posições da Terra e da Lua em relação ao 
Sol 
17. Identificar a posição do Sol pela análise da iluminação da Lua  
18. Reconhecer e representar, em desenhos e esquemas, as diferentes fases da Lua 
19. Explicar e representar em esquemas os eclipses da Lua e do Sol 
 

 
 

4º
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E
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R
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HABILIDADES 
1. Identificar diferentes formas de utilização de energia elétrica no cotidiano, na cidade e no país 
2. Classificar as tecnologias que utilizam eletricidade em função de seus usos 
3. Identificar símbolos e outras representações características de aparelhos elétricos, como potência e 

tensão, em suas chapinhas de fabricação 
4. Analisar qualitativamente dados referentes à potência elétrica de aparelhos, utilizando corretamente 

a nomenclatura e a unidade de potência  
5. Identificar e representar circuitos elétricos simples em instalações domésticas e em diferentes apa-

relhos 
6. Identificar e explicar as funções dos circuitos elétricos em instalações domésticas e em diferentes 

aparelhos 
7. Desenvolver modelos explicativos para componentes de um circuito elétrico simples   
8. Identificar variáveis relevantes para a interpretação e a análise de experimentos sobre eletricidade  
9. Identificar e diferenciar materiais condutores de materiais isolantes de eletricidade  
10. Identificar e explicar os riscos relativos aos usos da eletricidade, bem como os procedimentos para 

evitá-los 
11. Identificar e explicar o percurso da eletricidade desde as usinas geradoras até as residências, a partir 

de esquemas ou textos 
12. Ler e interpretar textos, folhetos e manuais simples de equipamentos e circuitos elétricos 
13. Ler e interpretar informações contidas em uma conta de energia elétrica residencial e desenvolver 

conceitos para o uso racional dessa energia  
14. Reconhecer aspectos favoráveis e desfavoráveis das diferentes formas de geração de eletricidade 
15. Comparar origens, usos, vantagens e desvantagens de recursos energéticos como petróleo, carvão, 

gás natural e biomassa, com base em textos 
16. Analisar problemas decorrentes do uso de petróleo e de outros combustíveis fósseis, propondo 

formas de reduzi-los  
17. Reconhecer vantagens do uso de fontes renováveis de energia no mundo atual, com base em tex-

tos 
18. Ler e interpretar tabelas simples de fontes e consumo de energia na cidade ou no país 
19. Comparar capacidade, velocidade, potência e consumo energético de diferentes meios de transpor-

te e identificar os mais adequados às condições de operação 
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20. Identificar e propor soluções para problemas ambientais provocados em decorrência dos meios de 
transporte 
 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : MATEMÁTICA                         
5ª série/6º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender as principais caracteristicas do sistema decimal: significado da base e do valor posi-

cional 
2. Conhecer as caracteristicas e propriedades dos numeros naturais: significado dos numeros primos, 

de multiplos e de divisores 
3. Saber realizar operações com números naturais de modo significativo (adição, subtração, multipli-

cação, divisão, potenciação) 
4. Compreender o significado das frações na representacao de medidas nao inteiras e da equivalência 

de frações 
5. Saber realizar as operações de adição e subtração de frações de modo significativo 

 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades nao inteiras, bem como a 

ideia de valor posicional 
2. Saber realizar e compreender o significado das operações de adição e subtração de números de-

cimais 
3. Saber transformar frações em números decimais e vice-versa 
4. Saber realizar medidas usando padrões e unidades não convencionais; conhecer diversos sistemas 

de medidas 
5. Conhecer as principais características do sistema métrico decimal: unidades de medida (compri-

mento, massa, capacidade) transformações de unidade. 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Saber identificar e classificar formas planas e espaciais em contextos concretos e por meio de suas 

representações em desenhos e em malhas 
2. Saber planificar figuras espaciais e identificar figuras espaciais a partir de suas planificações 
3. Compreender a noção de area e perimetro de uma figura, sabendo calculá-los por meio de recur-

sos de contagem e de decomposição de figuras 
4. Compreender a ideia de simetria, sabendo reconhecê-la em construções geométricas e artísticas, 

bem como utilizá-la em construções geométricas elementares 
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4º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Compreender informações transmitidas em tabelas e gráficos 
2. Saber construir gráficos elementares (barras, linhas, pontos) utilizando escala adequada 
3. Saber calcular, interpretar e utilizar informações relacionadas às medidas de tendência central (mé-

dia, mediana, moda) 
4. Saber utilizar diagramas de árvore para resolver problemas simples de contagem 
5. Compreender a ideia do princípio multiplicativo de contagem 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : MATEMÁTICA                        
6ª série/7º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender o funcionamento de sistemas decimais e não decimais de numeração e  realizar cál-

culos simples com potencias  
2. Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um numero, sabendo reali-

zar de modo significativo as operações de adição, subtração,  multiplicação e divisão com decimais 
3. Saber realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, compreendendo o 

significado das operações realizadas 
4. Compreender o significado dos números negativos em situações concretas, bem como das opera-

ções com negativos 
5. Saber realizar de modo significativo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de 

números negativos 
 

 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. 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 
2. Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos objetos do dia 

a dia 
3. Saber calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um triangulo e estender tal calculo pa-

ra polígonos de n lados 
4. Saber aplicar os conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos de um triangulo e de um 

polígono em situações praticas 
5. Saber identificar elementos de poliedros e classificar os poliedros segundo diversos pontos de vis-

ta 
6. Saber planificar e representar (em vistas) figuras espaciais 

 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Saber reconhecer situações que envolvem proporcionalidade em diferentes contextos, compreen-
dendo a idéia de grandezas direta e inversamente proporcionais 

2. Saber resolver problemas variados, envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais 
3. Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em diversos contextos (proporcionalidade, escala, 

velocidade, porcentagem etc.), bem como na construção de gráficos de setores 
4. Conhecer o significado do numero p como uma razão constante da Geometria, sabendo utilizá-lo 
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para realizar cálculos simples envolvendo o comprimento da circunferência ou de suas partes 
5. Saber resolver problemas simples envolvendo a ideia de probabilidade (porcentagem que repre-

senta possibilidades de ocorrência) 
 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender o uso de letras para representar valores desconhecidos, em particular, no uso de 

formulas 
2. Saber fazer a transposição entre a linguagem corrente e a linguagem algébrica 
3. Compreender o conceito de equação a partir da ideia de equivalência, sabendo caracterizar cada 

equação como uma pergunta 
4. Saber traduzir problemas expressos na linguagem corrente em equações 
5. Conhecer alguns procedimentos para a resolução de uma equação: equivalência e operação inversa 
 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : MATEMÁTICA                         
7ª série/8º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender a idéia de número racional em sua relação com as frações e as razões 
2. 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 dizima 
3. Compreender a utilidade do uso da linguagem das potencias para representar números muito gran-

des e muito pequenos 
4. Conhecer as propriedades das potencias e saber realizar de modo significativo as operações com 

potencias (expoentes inteiros) 
 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Realizar operações simples com monômios e polinômios 
2. Relacionar as linguagens algébrica e geométrica, sabendo traduzir uma delas na outra, particular-

mente no caso dos produtos notáveis 
3. Saber atribuir significado a fatoração algébrica e como utilizá-la na resolução de equações e em 

outros contextos 
4. Compreender o significado de expressões envolvendo números naturais por meio de sua repre-

sentação simbólica e de seu significado geométrico (2n e um número par, 2n + 1 e um numero 
impar, a soma dos n primeiros números naturais e n(n+1)  etc. 

                                                                2 
 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender situações-problema que envolvem proporcionalidade, sabendo representá-las por 

meio de equações ou inequações 
2. Saber expressar de modo significativo a solução de equações e inequações de 1° grau 
3. Saber explorar problemas simples de matemática discreta, buscando soluções inteiras de equações 

lineares com duas incógnitas 
4. 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 
5. Compreender e usar o plano cartesiano para a representação de pares ordenados, 
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6. bem como para a representação das soluções de um sistema de equações lineares 
 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer e aplicar o teorema de Tales como uma forma de ocorrência da idéia de proporciona-

lidade, na solução de problemas em diferentes contextos 
2. Compreender o significado do teorema de Pitágoras, utilizando-o na solução de problemas em di-

ferentes contextos 
3. Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos regulares 
4. Saber identificar prismas em diferentes contextos, bem como saber construí-los e calcular seus vo-

lumes 
 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : MATEMÁTICA                         
8ª série/9º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender a necessidade das sucessivas ampliações dos conjuntos numéricos, culminando com 

os números irracionais 
2. Saber representar os números reais na reta numerada 
3. Incorporar a ideia básica de que os números irracionais somente podem ser utilizados em contex-

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

4. Saber realizar de modo significativo as operações de radiciação e de potenciação com números re-
ais 

5. Compreender o significado e saber utilizar a notação cientifica na representação de números muito 
grandes ou muitos pequenos 

 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender a resolução de equações de 2° grau e saber utilizá-las em contextos práticos 
2. Compreender a noção de função como relação de interdependência entre grandezas 
3. Saber expressar e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas por meio de funções de 1º grau 
4. 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 
5. 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 
 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Saber reconhecer a semelhança entre figuras planas, a partir da igualdade das medidas dos ângulos 

e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes 
2. Saber identificar triângulos semelhantes e resolver situações-problema envolvendo semelhança de 

triângulos  
3. Compreender e saber aplicar as relações métricas dos triângulos retângulos, particularmente o teo-

rema de Pitágoras, na resolucao de problemas em diferente contextos 
4. Compreender o significado das razões trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente) e 

saber utilizá-las para resolver problemas em diferentes contextos 
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4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Conhecer a circunferência, seus principais elementos, suas características e suas partes 
2. Compreender o significado do p como uma razão e sua utilização no calculo do perímetro e da 

área da circunferência 
3. Saber calcular de modo compreensivo a área e o volume de um cilindro 
4. Saber resolver problemas envolvendo processos de contagem – principio multiplicativo 
5. Saber resolver problemas que envolvam ideias simples sobre probabilidade 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : EDUCAÇÃO FÍSICA          
5ª série/6º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar diferentes tipos de jogos e reconhecer seus significados socioculturais 
2. Identificar semelhanças e diferenças entre jogo e esporte 
3. Identificar princípios de competição e de cooperação em diferentes tipos de jogos 
4. Identificar princípios comuns do esporte coletivo 
5. Identificar as capacidades físicas de velocidade, agilidade e flexibilidade presentes nas atividades do 

cotidiano e em algumas manifestações da cultura de movimento 
6. Reconhecer a importância e as características do aquecimento 
7. Relacionar as capacidades físicas de velocidade, agilidade e flexibilidade às práticas de aquecimento 

e alongamento 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer o uso das principais regras da modalidade trabalhada no bimestre e fazer uso delas 
2. Identificar a dinâmica básica do futsal (ou handebol) como esporte coletivo 
3. Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos do futsal (ou handebol) 
4. Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos para a prática do fu-

tsal (ou handebol) 
5. Discriminar as diferentes formas de manifestação da força e resistência muscular, bem como seus 

fatores determinantes 
6. Identificar a capacidade física/força acionada nas atividades do cotidiano e em algumas manifes-

tações da cultura de movimento 
7. Discriminar as diferentes formas de manifestação metabólica da resistência (aeróbia e anaeróbia), 

com destaque para o futsal (ou handebol) 
8. Identificar as consequências para a saúde de hábitos posturais cotidianos inadequados 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar e relacionar diferentes movimentos do cotidiano com a GA (ou GR) 
2. Identificar e nomear os gestos e os movim entos da GA (ou GR), associando-os aos exercícios e 

aparelhos obrigatórios 
3. Reconhecer a importância de condutas colaborativas na execução dos movimentos da GA (ou 

GR) e recorrer a elas 
4. Identificar as próprias estruturas corporais utilizadas na GR 
5. Associar exercícios de flexibilidade e força às articulações e aos músculos 

 

4º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Identificar o objetivo do handebol (ou futebol) e sua dinâmica básica 
2. Identificar as principais regras do handebol (ou futebol), reconhecendo-as na dinâmica do jogo 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

3. Identificar a origem do handebol (ou futebol) e fases de seu processo de difusão pelo mundo 
4. Realizar os princípios operacionais do esp orte coletivo aplicados a situações específicas do handebol 

(ou futebol) 
5. Elaborar pensamento tático individual e coletivo 
6. Praticar situações reduzidas do handebol (ou futebol) 
7. Identificar o ritmo dos movimentos baseados em compassos binário, ternário e quaternário 
8. Relacionar os diferentes compassos ao ritmo de algumas músicas e danças 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : EDUCAÇÃO FÍSICA            
6ª série/7º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar a importância da corrida em atividades da vida cotidiana 
2. Distinguir as diferentes modalidades de saltos 
3. Identificar as principais fases do processo histórico das manifestações e representações da cultura rít-

mica nacional 
4. Criar e identificar atividades rítmicas que contemplem diferentes sentidos e intencionalidades 
5. Analisar a questão do gênero na dança 
6. Identificar as capacidades físicas acionadas nas provas de corrida e saltos do atletismo 
7. Identificar as capacidades físicas acionadas nas manifestações rítmicas nacionais 
8. Identificar alguns exercícios específicos que mobilizam as capacidades físicas acionadas no atletismo e 

nas danças folclóricas e regionais 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer e fazer uso das principais regras da modalidade estudada no bimestre 
2. Identificar a dinâmica básica do basquetebol (ou voleibol) como esporte coletivo 
3. Identificar e aplicar em situações-prob lema os princípios técnico-táticos do basquetebol (ou voleibol) 
4. Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos para a prática da modali-

dade 
5. Discriminar as diferentes formas de manifestação metabólica da resistência (aeróbia e anaeróbia), com 

destaque para o basquetebol (ou voleibol) 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar diferentes possibilidades de movimento da GR (ou GA) 
2. Identificar e relacionar as características individuais e coletivas na composição dos principais ges-

tos da GR (ou da GA) 
3. Identificar os principais gestos técnicos e relacioná-los com as regras específicas da GR (ou da 

GA) 
4. Reconhecer os gestos técnicos e relacioná-los com os aparelhos específicos da GR 
5. (ou da GA) 
6. Relacionar o processo histórico de desenvolvimento da GR (ou da GA) com o de outras modali-

dades esportivas 
7. Identificar e reconhecer os movimentos característicos de modalidades gímnicas esportivas e de 

modalidades gímnicas de participação 
8. Identificar e reconhecer movimentos presentes em diferentes manifestações da cultura de movi-

mento para atribuir significado à ginástica geral 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Reconhecer a estrutura básica da modalidade trabalhada no bimestre 
2. Identificar e aplicar em situações-prob lema os princípios técnicos e táticos do voleibol (basquete-

bol) 
3. Identificar e analisar as diferentes possibilidades de sistemas táticos no voleibol (basquetebol) 
4. Identificar e caracterizar os movimentos e gestos de equilíbrio e desequilíbrio em diferentes posi-
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ções de lutas 
5. Reconhecer a importância de se equilibrar e de desequilibrar o oponente nas lutas 
6. Estabelecer estratégias para manter-se em equilíbrio durante certo tempo e esquivar-se das investi-

das de ataque do oponente e recorrer a elas 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : EDUCAÇÃO FÍSICA            
7ª série/8º ano 
   
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar diferentes possibilidades de saltar obstáculos e relacioná-las com a evolução das técnicas 

das corridas atuais 
2. • Identificar ajustes na corrida e posicionamento do corpo para ultrapassar barreiras e obstáculos 

em diferentes alturas 
3. • Identificar e explicar princípios técnicos relacionados às provas de corridas com barreiras e obs-

táculos 
4. • Identificar os princípios técnicos relacionados às provas de arremesso e lançamentos 
5. • Identificar diferentes formas de arremesso e lançamentos 
6. • Reconhecer diferenças e semelhanças entre as três modalidades de lançamentos 
7. • Comparar as diferentes modalidades de luta 
8. • Reconhecer as diferentes etapas do processo histórico de desenvolvimento do caratê (ou outras 

modalidades de luta) 
9. • Identificar exercícios específicos que mobilizem as capacidades físicas acionadas no atletismo 
10. • Identificar as implicações das capacidades físicas predominantes nas provas de barreiras e obstá-

culos, arremessos e lançamentos 
11. • Identificar alguns exercícios específicos que mobilizem as capacidades físicas mencionadas no ca-

ratê (ou outras modalidades de luta) 
12. • Identificar e comparar os diferentes grupos musculares mobilizados nas sequências de movimen-

tos do caratê (ou outras modalidades de luta) 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar os procedimentos necessários para a prática do esporte coletivo 
2. Reconhecer as ações técnico-táticas do esporte coletivo 
3. Identificar os sistemas e as principais regras de jogo do esporte coletivo 
4. Identificar as principais características do alongamento, da ginástica aeróbica e da ginástica locali-

zada 
5. Reconhecer a ginástica como uma possibilidade do Se-Movimentar 
6. Discriminar os diversos tipos de ginástica 
7. Identificar as principais características de algumas variações das ginásticas aeróbica e localizada e 

de algumas ginásticas “alternativas” 
8. Identificar as partes de uma sessão de ginástica aeróbica ou ginástica localizada 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar manifestações rítmicas de outros países 
2. Comparar manifestações rítmicas, percebendo semelhanças e diferenças entre elas e o zouk 
3. Identificar a marcação rítmica no zouk, seus passos ou movimentos principais 
4. Analisar as questões de gênero que permeiam a dança no zouk 
5. Identificar os interesses e as motivações envolvidos na prática das ginásticas de academia 
6. Associar os discursos sobre as ginásticas de academia às manifestações de busca de padrões de be-

leza corporal 
7. Estabelecer relações entre as ginásticas de academia, a busca de padrões de beleza corporal e os 
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parâmetros de saúde 
8. Identificar os princípios de treinamento envolvidos na elaboração de um programa de exercícios 
9. Relacionar os princípios de treinamento com um programa de exercícios para melhoria da flexibi-

lidade e resistência muscular 
10. Identificar os efeitos do treinamento nos aspectos fisiológicos, morfológicos e psicossociais 
11. Relacionar os efeitos percebidos no treinamento com as características do programa de exercícios 

realizado 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
7. Identificar a dinâmica da modalidade escolhida e suas principais regras 
8. Identificar o processo histórico da modalidade escolhida e sua dinâmica 
9. Identificar o desempenho tático das equipes durante uma partida da modalidade escolhida 
10. Identificar as regras da modalidade escolhida e as ações dos árbitros durante uma partida 
11. Realizar ações táticas coerentes com o resultado buscado na partida 
12. Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão cardiovascular e predisposição à obe-

sidade 
13. Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão cardiovascular e controle do peso 

corporal 
14. Reconhecer o significado de doping, os possíveis efeitos “positivos” sobre o treinamento e os efei-

tos negativos à saúde 
15. Identificar os efeitos negativos do uso de substâncias anabolizantes: GH – hormônio do cresci-

mento –, insulina e esteroides anabolizantes 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : EDUCAÇÃO FÍSICA              
8ª série/9º ano 
 
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar os movimentos característicos da capoeira 
2. Identificar costumes e elementos ritualísticos da capoeira 
3. Elaborar movimentos, associando-os aos da capoeira 
4. Identificar fases do processo histórico da capoeira 
5. Identificar e adaptar instrumentos utilizados em uma roda de capoeira 
6. Identificar os diferentes elementos constitutivos do hip-hop (ou de outra manifestação rítmica) 
7. Reconhecer características do contexto sociocultural do hip-hop (ou de outra manifestação rítmica) 

e suas manifestações rítmicas 
8. Identificar e nomear passos e movimentos característicos da manifestação rítmica trabalhada no 

bimestre 
 

2º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer as ações técnico-táticas da modalidade trabalhada no bimestre 
2. Identificar e analisar o modo de construção do discurso da televisão sobre o esporte 
3. Identificar as fases do processo histórico de desenvolvimento dos diferentes estilos de street dance 
4. Identificar e nomear passos/movimentos característicos de street dance 
5. Criar coreografias de street dance 

 

3º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar as diferenças (no espaço, no tempo e nas regras) e as semelhanças (o prazer, a compe-

tição e a dimensão lúdica) entre o jogo e o esporte 
2. Identificar a conduta diferenciada entre o jogador (lazer/não trabalho) e o atleta (rendimen-

to/trabalho)  
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3. Identificar o processo de transformação do jogo em esporte (como atividade de lazer ou esporte 
de rendimento) 

4. Identificar o objetivo do beisebol (ou da modalidade escolhida para o bimestre) e suas principais 
regras, reconhecendo-as na dinâmica do jogo 

5. Relacionar a introdução e a disseminação do beisebol (ou da modalidade escolhida para o bimes-
tre) no Brasil com seu processo histórico de surgimento e consolidação 

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

7. Identificar e reconhecer os princípios técnico-táticos do beisebol (ou da modalidade escolhida pa-
ra o bimestre), aplicando-os em situações reduzidas de jogo 

8. Aplicar os princípios técnico-táticos do beisebol (ou da modalidade escolhida para o bimestre) em 
uma partida propriamente dita 

9. Organizar-se de modo autônomo para realizar uma partida de beisebol, desempenhando todas as 
funções necessárias para tal 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
  

HABILIDADES 
 

1. Planejar as várias fases de um evento rítmico e expressivo 
2. Elaborar regulamentos específicos para cada categoria de apresentação no festival 
3. Documentar e avaliar as atividades realizadas no evento 
 

 

ARTE 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : ARTES                   
5ª série/6º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 
1. Estabelecer diferenciações entre o espaço bi e o tridimensional 
2. Reconhecer e interpretar a linguagem tridimensional em produções artísticas 
3. Operar com a tridimensionalidade na criação de ideias na linguagem da Arte 

 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 
1. Reconhecer, interpretar e estabelecer diferenciações entre as linguagens artísticas tendo o espaço 

como foco 
2. Analisar a percepção visual, a sonora, a espacial e a cinestésica na leitura e na criação de ideias na 

linguagem da Arte 
3. Operar o pensamento analítico na distinção dos modos de utilizar o espaço nas diferentes 

            linguagens da Arte no decorrer do tempo 
 

 

3º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
 
1. Operar a luz como elemento, ferramenta e matéria presente nas diferentes linguagens artísticas 
2. Identificar a dimensão simbólica da luz como geradora de sentido e de múltiplas significações na 

Arte 
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3. Reconhecer luz e sombra como qualidade estética e expressiva na obra de arte 
4. Distinguir a sonoridade provocada por fontes distintas 
 
 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 
1. Manejar e utilizar suportes, ferramentas e materiais em processos de criação em arte 
2. Experimentar e reconhecer as potencialidades do corpo como suporte e matéria das artes cênicas 
3. Experimentar e reconhecer as potencialidades da voz como suporte e matéria da música 
4. Identificar conceitos e procedimentos estudados e experimentados em Arte durante o ano letivo 
 
 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : ARTES              
6ª série/7º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Distinguir e utilizar conceitos sobre a linguagem do desenho e suas conexões com as diferentes 
linguagens artísticas 

2. Relacionar e interpretar as potencialidades do desenho como registro 
3. Considerar o desenho como modo de pensar, perceber, observar, imaginar, projetar e expressar-se 

nas diferentes linguagens artísticas 
 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Ler a forma e suas potenciais significações nas diversas linguagens da Arte 
2. Interpretar e relacionar as potencialidades da forma como elemento básico das linguagens artísti-

cas 
3. Operar com a forma para tornar visíveis ideias nas diferentes linguagens da Arte 
4. Operar com a forma na criação de notações na dança e na música 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Produzir trabalhos partindo de diálogos exploratórios entre matérias, ferramentas e linguagens ar-

tísticas 
2. Investigar matérias e ferramentas em obras de artistas, de várias modalidades artísticas, em tem-

pos diversos 
3. Reconhecer e utilizar a matéria e as ferramentas na construção poética como materialidade da 

obra de arte 
4. Operar com diferentes materialidades, fazendo relações entre forma e imaginário poético 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. 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 

2. Operar com percursos de experimentação nos processos de criação de linguagens artísticas 
3. Identificar conceitos e procedimentos estudados e experimentados em arte durante o ano letivo 

 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
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DISCIPLINA : ARTES                           
7ª série/8º ano 
   
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Interpretar e relacionar, na leitura de obras de arte, a diferenciação de suportes convencionais, não 
convencionais e imateriais usados no fazer arte 

2. Manejar diferentes suportes na criação de ideias na linguagem da Arte 
3. Reconhecer e utilizar o suporte como matéria de construção poética na materialidade da obra de 

arte 
4. Distinguir suportes materiais e imateriais nas produções artísticas 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Investigar as linguagens da arte que são inventadas a partir da ruptura de suportes convencionais, 

lendo e produzindo com suportes não convencionais e imateriais usados no fazer Arte 
2. Pesquisar processos de criação pessoal e de artistas, ampliando o conceito de poética e de proces-

so de criação no fazer artístico 
3. Ampliar repertórios pessoais e culturais, analisando sua importância em processos de criação nas 

várias áreas de conhecimento humano 
4. Operar com suportes, imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de 

criação em Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Identificar temáticas em obras de arte por meio da relação entre forma e conteúdo 
2. Experimentar e reconhecer diferentes modos de construção e solução estética a partir de temáti-

cas 
3. Reconhecer a relação entre arte e vida presente nas poéticas artísticas 
4. Operar com ideias, sentimentos, pensamentos e emoção na produção de poéticas pessoais e/ou 

em grupo 
 
 

4º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
1. Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural 
2. Reconhecer o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais 
3. Distinguir e relacionar as culturas formadoras da cultura popular brasileira 
4. Reconhecer os conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e experimentados em Arte du-
rante o ano 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA: ARTES                                   
8ª série/9º ano 
 
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1 Investigar processos de criação pessoais e de artistas, ampliando o conceito de poéticas e de processo 
de criação 
2. Analisar repertórios pessoais e culturais, reconhecendo sua importância em processos de criação nas 
várias áreas de conhecimento humano 
3. Pesquisar o diálogo entre a materialidade e os processos de criação, analisando a escolha da matéria, 
as ferramentas, os suportes e os procedimentos técnicos 
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4. 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 

 

2º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
 

1.  Investigar a potência da matéria, dos suportes e procedimentos técnicos nas linguagens da Arte 
2.  Pesquisar o diálogo entre a intenção criativa, a materialidade e as conexões entre forma-conteúdo 
3. Operar com os elementos da forma em Arte, com temáticas e com a materialidade, gerando sua ex-
pressão em artes visuais, música, teatro ou dança 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. 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 
2. Experimentar procedimentos artísticos para gerar linguagens híbridas 
3. 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 
4. Reconhecer as múltiplas formas híbridas da linguagem da Arte 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

 
 
1. Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético individual ou colaborativo 
2. Identificar conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e experimentados em Arte durante 

o ano 
 

 

 

INGLÊS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : INGLÊS                  
5ª série/6º ano 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: fichas de identificação pessoal, formulários para assinan-

tes, cartões de identificação estudantil, piadas, adivinhas, diálogos e verbetes de dicionário, inferin-
do seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Formular perguntas e respostas, em inglês, sobre informações pessoais, tais como nome, idade, 
endereço e telefone 

3. Reconhecer empréstimos linguísticos 
4. Identificar e comparar níveis de formalidade em pequenos diálogos com cumprimentos em inglês 
5. Escolher entre cumprimentos mais formais ou mais informais de acordo com o interlocutor 
6. Reconhecer e usar números de 0 a 20 para fornecer informações pessoais 
7. Reconhecer o uso de he/his e she/her para referir-se a homens e mulheres, respectivamente 
8. Reconhecer os usos das formas am, is e are (verbo to be) 
9. Preencher formulários ou fichas de cadastro 
10. Produzir cartões de identificação estudantil 
11. Produzir diálogos 

 

2º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: rótulos de produtos, placas e pôsteres, capas de revista, 

piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e 
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usos sociais 
2. Reconhecer a origem estrangeira de nomes próprios e sobrenomes 
3. Identificar nomes e sobrenomes em inglês 
4. Reconhecer variações de nomes próprios (nomes de batismo/registro) e apelidos na língua inglesa 
5. Reconhecer o uso do apóstrofo (’s) como marca de posse 
6. Reconhecer o uso de “the + sobrenome + s” como expressão que indica uma família 
7. Produzir pôsteres com base em um tema 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: emails, planta baixa, piadas, adivinhas e diálogos, inferin-

do seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Organizar grupos de palavras em categorias 
3. Reconhecer o significado de preposições que descrevem a localização dos objetos no espaço e de 

adjetivos que qualificam diferentes substantivos 
4. Identificar o uso de preposições de lugar 
5. Produzir textos descritivos sobre o tema em estudo 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: planta baixa, depoimentos, piadas, adivinhas e diálogos, 

inferindo seus  traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Relacionar informações em textos 
3. Organizar grupos de palavras em categorias 
4. Reconhecer o significado de preposições que descrevem a localização dos objetos no espaço e de 

adjetivos que qualificam diferentes substantivos 
5. Identificar o uso de adjetivos em um texto descritivo 
6. Relacionar palavras por sinonímia e antonímia 
7. Produzir textos descritivos sobre o tema em estudo 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : INGLÊS                      
6ª série/7º ano 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: mapas, placas indicativas de avisos sobre serviços e espa-

ços públicos, tabelas de horário, piadas, adivinhas, diálogos e verbetes de dicionário, inferindo seus 
traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Identificar os elementos da estrutura composicional dos gêneros citados 
3. Reconhecer informações em um verbete de dicionário e localizar o significado de palavras 
4. Reconhecer mensagens verbais e não verbais com base na leitura de placas de avisos 
5. Reconhecer o uso apropriado das formas verbais there is/isn’t; there are/aren’t 
6. Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e informações factuais 
7. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras 
8. Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema 
9. Produzir texto descritivo com base em um tema 

 
 

2º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: fichas e cartões de identificação, piadas, adivinhas e diá-

logos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Reconhecer empréstimos lingüísticos. 
3. Identificar semelhanças entre informações apresentadas em diferentes textos 
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4. Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e informações factuais 
5. Reconhecer os usos do tempo verbal presente contínuo em contraste com o presente Simples 
6. Reconhecer o uso do presente contínuo para indicar ações em progresso 
7. Reconhecer o uso do verbo modal can para indicar habilidades 
8. Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras 
9. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-

las em produções escritas, revisões e leituras 
10. Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema 
11. Produzir fichas ou cartões de identificação pessoal 

 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: guias e folhetos informativos e turísticos, calendários, ta-

belas de horário, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas 
finalidades e usos sociais 

2. Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e informações factuais 
3. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-

las em produções escritas, revisões e leituras 
4. Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema 
5. Produzir informe e folheto informativo 

 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: entrevistas, perfis on-line, conversas em salas de bate-papo 

(internet), piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finali-
dades e usos sociais 

2. Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e informações factuais 
3. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras 
4. Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema 
5. Reescrever em inglês padrão mensagens originalmente escritas em lingoes 
6. Simular a produção de perfil pessoal para uma comunidade virtual 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : INGLÊS                                   
7ª série/8º ano 
   
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: calendário, pôsteres de divulgação, piadas, adivinhas, ver-

betes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e 
usos sociais 

2. Estabelecer relações entre as datas comemorativas, os eventos especiais, os festivais do Brasil com 
os de outros países, enfocando os aspectos socioculturais 

3. Solicitar e fornecer informações nos tempos presente e passado 
4. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras 
5. Relacionar o uso de passado simples (verbos regulares e irregulares) com acontecimentos passados, 

ações completas, hábitos e estados finalizados 
6. Fazer um pôster informativo sobre uma data comemorativa, compreendendo a produção escrita 

como um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
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2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: páginas da internet, formulários, cartas pessoais e emails, 

piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e 
usos sociais 

2. Solicitar e fornecer informações nos tempos presente e passado 
3. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-

las em produções escritas, revisões e leituras 
4. Relacionar o uso de passado simples (verbos regulares e irregulares) com acontecimentos passa-

dos, ações completas, hábitos e estados finalizados 
5. Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem ações e fatos 

no presente e no passado 
6. Usar conectivos (and, but, so) para organizar o texto 
7. Reconhecer expressões adverbiais de tempo 
8. Preencher um formulário com dados pessoais 
9. Escrever uma carta ou email pessoal, compreendendo a produção escrita como um processo em 

etapas de elaboração e reelaboração 
 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: cardápios, infográficos, tabelas de nutrientes, rótulos de 

produtos, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finali-
dades e usos sociais 

2. Selecionar título ou legenda apropriada para texto escrito, imagem, foto, figura etc. 
3. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras 
4. Reconhecer o significado de a lot of, many, some, little, no etc. para indicar quantidades 
5. Distinguir alimentos saudáveis e não saudáveis 
6. Relacionar alimentos e bebidas a diferentes refeições 
7. Identificar hábitos alimentares em diferentes culturas 
8. Utilizar o verbo modal should para dar conselhos 
9. Produzir um cardápio, compreendendo a produção escrita como um processo em etapas de ela-

boração e reelaboração 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: entrevistas, trechos de artigos de revista, linha do tempo, 
questionários, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas fina-
lidades e usos sociais 
2. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 
em produções escritas, revisões e leituras 
3. Identificar mudanças nos hábitos das pessoas durante determinados períodos da vida: infância, 
namoro, estudo, alimentação, atividades de lazer etc. 
4. Organizar eventos em uma linha do tempo 
5. Reconhecer advérbios e expressões adverbiais de tempo 
6. Utilizar os tempos verbais passado, passado contínuo e used to para descrever mudanças nos hábi-
tos das pessoas durante determinados períodos da vida 
7. Produzir uma entrevista e uma linha do tempo, compreendendo a produção escrita como um pro-
cesso em etapas de elaboração e reelaboração 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA: INGLÊS                               
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8ª série/9º ano 
 
Espera-se que, ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: biografias, entrevistas, perfis, piadas, adivinhas, verbetes de 
dicionário e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados 
3. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e aplicá-
las em produções escritas, revisões e leituras 
4. Reconhecer o uso do presente perfeito 
5. Diferenciar frases e perguntas que tratam do presente e aquelas que tratam do passado 
6. Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem ações e fatos no 
presente e no passado 
7. Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal 
8. Preencher uma ficha com dados biográficos 

 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: verbetes de enciclopédia, anúncios publicitários, páginas 

da internet, catálogos e fichas com descrição de produtos e invenções, piadas, adivinhas e diálo-
gos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados 
3. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e 

aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras 
4. Reconhecer o uso da voz passiva em expressões como “it’s used for ... ing” e “it was invented” 
5. Transpor informações de um texto para uma tabela 
6. Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal e causal 

 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: reportagens de revista e jornal, entrevistas, páginas da in-

ternet, depoimentos pessoais, fóruns da internet, diários, roteiros, piadas, adivinhas e diálogos, in-
ferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados 
3. Organizar em sequência informações explícitas distribuídas ao longo do texto, considerando a or-

dem em que aparecem 
4. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e 

aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras 
5. Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem ações e fatos 

no presente e no passado 
6. Fazer a distinção entre diferentes formas do verbo no passado e passado contínuo 
7. Nomear sentimentos e sensações 
8. Identificar interjeições e onomatopeias que expressam sensações e sentimentos 
9. Reconhecer o uso de expressões adverbiais de tempo 
10. Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal e causal 
11. Elaborar roteiro de um episódio de vida para dramatizá-lo 
12. Organizar uma lista de eventos em ordem cronológica 
13. Produzir um roteiro para dramatização de uma cena, compreendendo a produção como um pro-

cesso em etapas de elaboração e reelaboração 
 

4º
 

B
I-

HABILIDADES 
3. Ler, compreender, analisar e interpretar: citações, entrevistas, reportagens de revista e jornal, pia-

das, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos 
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sociais 
4. Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e apli-

cá-las em produções escritas, revisões e leituras 
5. Reconhecer o uso de formas comparativas dos adjetivos 
6. Reconhecer o uso de expressões adverbiais de tempo 
7. Reconhecer o uso do futuro (will) 
8. Reconhecer o uso de estruturas verbais para expressar desejos e expectativas (hope to, wish to, would 

like to) 
9. Produzir um relato autobiográfico, compreendendo a produção como um processo em etapas de 

elaboração e reelaboração 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 

Compreensão de que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e sentir que delas se exigem 

respeitos; 

� Atuação compreensiva nas situações cotidianas ; 

� Conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua trajetória histórica; 

� Valorização da contribuição das diversas religiões. 
 

 

O QUE E COMO TRABALHAR NAS OFICINAS CURRICULARES 

Os conteúdos e como trabalhar nas diferentes Oficinas Curriculares, estão explícitos e implícitos 

nas Diretrizes Curriculares da Escola de Tempo Integral, sempre em consonância com a atual política educacio-

nal, legislação em vigor e demais bibliografia educacional que defendem uma educação realmente integral em 

todos os aspectos, que passamos a expor a seguir:- 
 

 

Hora da Leitura 

As atividades desenvolvidas nas oficinas curriculares “Hora da Leitura” visam enfatizar a leitura de 

diversos gêneros adequados aos alunos do ensino fundamental. 

O princípio norteador da “Hora da Leitura” é a formação de leitores. A escola é a grande responsá-

vel pelo fortalecimento dos vínculos entre o aluno e a esfera da cultura escrita. A criança precisa passar por expe-

riências significativas no início de sua trajetória escolar para desenvolver o gosto pela leitura. 

O aluno somente irá se apropriar do vasto repertório cultural se a escola garantir momentos especi-

almente dedicados às práticas de leitura, em que seja possível explorar os diversos gêneros e estilos de autores e 

obras consagrados. 

Assim, é importante assegurar para as oficinas curriculares “Hora da Leitura” práticas voltadas es-

pecificamente para o desenvolvimento da competência leitora de nossos alunos, de maneira prazerosa, que des-

perte e cultive o desejo de ler. 
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A escola cumpre uma de suas mais significativas funções ao realizar um trabalho comprometido 

com a intermediação da passagem do leitor de textos do cotidiano para o leitor de textos mais complexos, tal 

como circulam socialmente no mundo da cultura escrita. 
 

 

Experiências Matemáticas 
 

Ao elaborar suas atividades/ações para trabalhar nas oficinas de “Experiências Matemáticas”, o 

professor deverá adotar os princípios de organizar, selecionar e elaborar as atividades a serem desenvolvidas. 

As oficinas “Experiências Matemáticas” devem ter um caráter – não exclusivo – de retomada de 

conceitos e procedimentos matemáticos já trabalhados, inclusive em séries anteriores. Todavia, cabe ressaltar que 

esse processo não pode ser desenvolvido de forma esquemática, ou seja, por meio de breve exposição da teoria, 

seguida de uma longa lista de exercícios – ainda que estes não sejam tão repetitivos como é costume. 

Essa perspectiva de retomada de conteúdos tampouco pode ser concebida sem uma análise de co-

mo os assuntos foram tratados e os respectivos níveis de aprofundamento, pois é fato reconhecido que uma 

simples revisão de tópicos causa, geralmente, grande desinteresse por parte dos alunos e, ao final, pode ficar a 

sensação de um trabalho desperdiçado. O estudo repetitivo de conteúdos contribui, paradoxalmente, para o fra-

casso escolar em Matemática. 

O trabalho com a retomada/aprofundamento de conceitos em “Experiências Matemáticas” deve 

também ter como perspectiva o desenvolvimento de atitudes dos alunos em relação aos conhecimentos matemá-

ticos como: capacidade de investigação e perseverança na busca de resultados, valorizando o uso de estratégias 

de verificação e controle de resultados; predisposição para alterar a estratégia prevista para resolver uma situação-

problema quando o resultado não for satisfatório; reconhecimento de que pode haver diversas formas de resolu-

ção para uma mesma situação-problema e empreendimento de esforços para conhecê-las; valorização do traba-

lho em equipe; troca de pontos de vista e de experiências como fonte de aprendizagem; valorização dos diversos 

recursos, tecnológicos ou não, como meios para a aprendizagem. 
 

 

Informática Educacional 
 
 

A oficina curricular “Informática Educacional” proposta para a escola de tempo integral tem a in-

tenção de potencializar, aos alunos participantes deste projeto, o acesso às diversas tecnologias. Ao articular o 

uso do computador com os demais recursos disponíveis nas escolas e nas diversas áreas do conhecimento, am-

plia também o significado da utilização das mídias como ferramentas para o desenvolvimento de idéias e projetos 

e possibilita torná-las elementos de sua cultura, de seu cotidiano. 

A inclusão dessa oficina decorre, também, das necessidades advindas das mudanças constantes pe-

las quais o mundo passa em função da quebra de barreiras culturais e econômicas, da rapidez com que as infor-

mações das diversas áreas do saber se multiplicam e da forma como o acesso a elas se intensifica. 
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Neste contexto, a tecnologia proporciona direções e aprimora os sentidos, bem como nos permite 

vivenciar situações que nunca imaginaríamos antes. Em poucos anos, a tecnologia tornou-se um tema relevante 

para a sociedade de tal forma que ter acesso ou não à informação, interagir ou não usando os meios digitais pode 

se constituir em elemento de discriminação, havendo um distanciamento entre os que a usam e os que não fazem 

uso dela. 

Tudo isso coloca novos desafios para a escola, já que ela precisa preparar o aluno para viver nessa 

sociedade em constante mudança e possibilitar que ele tenha acesso a esse volume de informações ao mesmo 

tempo em que desenvolve senso crítico em relação a elas. Além disso, a escola precisa estimular o aluno a se 

comunicar de forma síncrona ou assíncrona, utilizando os diversos recursos que as tecnologias permitem. 

Para resolver essas questões, necessita-se ofertar uma educação reflexiva que faça frente às reais 

possibilidades das diversas mídias e isso se consegue ao analisá-las e apresentá-las nas salas de aula, discutindo 

com os alunos seus aspectos positivos e negativos, suas possibilidades e limitações, de acordo com o objetivo de 

uso, sempre partindo da visão de que os alunos também têm contribuições a dar. Essa postura poderá ajudá-los a 

avançar criticamente porque favorece o desenvolvimento da competência de atribuir significado às informações e 

utilizar as tecnologias adequadas para resolver problemas de seu cotidiano. 

Podemos apontar o uso da informática tanto para alunos do ciclo II como um recurso para con-

templar a abrangência e a diversidade de atividades e temas a serem desenvolvidos, já que favorece atividades 

multidisciplinares, o lúdico e a criatividade porque permite o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no desenvolvimento de projetos. 

 

Atividades Artísticas 

Nossa matriz curricular é composta de:- 5ª série – Dança, 6ª série – Música, 7ª série – Artes Visuais 

e 8ª série – Teatro. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a arte é um modo privilegiado de conhecimento e 

aproximação entre indivíduos de culturas diversas; favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças, num 

plano que vai além do discurso verbal. 

Estabelecer diretrizes curriculares para as oficinas artísticas da Arte e, especialmente, diretrizes que 

contemplem o ensinar/aprender Arte na escola de tempo integral requer a clareza de dois pontos fundamentais: 

1. arte é área de conhecimento humano, patrimônio histórico e cultural da humanidade; 

2. arte é linguagem, portanto, um sistema simbólico de representação. 

O objeto de conhecimento da arte é o próprio universo da arte. O objeto de estudo da área é a lin-

guagem, mais especificamente: Artes Visuais, Teatro, Dança e Música. Cada uma dessas linguagens artísticas nos 

oferece um novo olhar. As artes visuais, por meio das cores, formas, linhas, volumes, planos, texturas despertam 

a leitura das imagens do mundo em que vivemos; a quantidade de movimentos do corpo que a linguagem da 

dança proporciona mostram que os gestos exprimem emoções muitas vezes contidas. Por sua vez, a linguagem 

musical, por meio de timbres, ritmos e melodias, permite a manifestação da alegria, da tristeza, da revolta e do 
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protesto. No teatro, ao incorporar personagens da história antiga ou recente, abrem-se as portas do lúdico, da 

verdade muitas vezes camuflada, das histórias mal contadas, da poesia e dos sonhos. 

Portanto, o acesso de alunos ao conhecimento sistematizado das diferentes linguagens possibilita 

interagir no mundo de uma forma diferenciada por meio de leituras múltiplas e diálogos críticos com o universo 

que vive. 

Levando-se em consideração que o aluno já percorre um processo de aquisição de conhecimento na 

articulação das quatro linguagens que integram a disciplina Artes no currículo básico, é sempre orientado para 

que, nas oficinas curriculares artísticas, as linguagens sejam tratadas separadamente e ao longo das quatro séries 

do ciclo II.  

Dança 

• Saber mover-se com consciência, desenvoltura, qualidade e clareza dentro de suas possibilidades 

de movimento e das escolhas que faz. 

Com este critério busca-se que o aluno conheça as possibilidades de movimento humano e possa 

fazer/criar movimentos/danças próprios de acordo com suas escolhas pessoais, respeitando e compreendendo 

seus limites/possibilidades físicas, emocionais e intelectuais. 

• Conhecer as diversas possibilidades dos processos criativos em dança e suas interações com a so-

ciedade. 

Com este critério busca-se que o aluno possa escolher consciente e criticamente papéis e propostas 

criativas que sejam significativas para ele, para o desenvolvimento da arte e para a convivência em sociedade. 

• Tomar decisões próprias na organização dos processos criativos individuais e de grupo em relação 

a movimentos, música, cenário e espaço cênico. 

Com este critério busca-se que o aluno integre os diversos elementos que constituem o processo de 

elaboração de uma dança, relacionando-os entre si, com as outras linguagens artísticas e com a sociedade. 

• Conhecer as principais correntes históricas da dança e as manifestações culturais populares e suas 

influências nos processos criativos pessoais. 

Com este critério busca-se que o aluno possa situar os movimentos artísticos no tempo e no espaço 

para que estabeleça relações entre a história da dança e os processos criativos pessoais de forma crítica e trans-

formadora. 

• Saber expressar com desenvoltura, clareza, critério suas idéias e juízos de valor a respeito das dan-

ças que cria e assiste. 

Com este critério espera-se que o aluno integre seu conhecimento corporal, intuitivo, sintético, 

imaginativo, perceptivo aos processos analíticos, mentais, lógicos e racionais da dança. 

 

Música 

• Criar e interpretar com autonomia, utilizando diferentes meios e materiais sonoros. 
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Com este critério pretende-se avaliar se o aluno improvisa, compõe, interpreta vocal e/ou instru-

mentalmente, pesquisando, experimentando e organizando diferenciadas posssibilidades sonoras e se o aluno 

improvisa com desembaraço, se compõe pequenos trechos com desenvoltura, se interpreta com expressividade, 

sabendo trabalhar em equipe e respeitando a produção própria e a de colegas. 

• Utilizar conhecimentos básicos da linguagem musical, comunicando-se e expressando-se musi-

calmente. 

Com este critério pretende-se avaliar se o aluno utiliza conhecimentos básicos da linguagem e grafia 

musical, como meios de comunicação e expressão de idéias e sentimentos e se manifesta cooperação, interagindo 

grupalmente em processos de criação e interpretação musicais. 

• Conhecer e apreciar músicas de seu meio sociocultural e do conhecimento musical construído pe-

la humanidade em diferentes períodos históricos e espaços geográficos. 

Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece a música de seu meio sociocultural, bem 

como a transformação dela como produto cultural, histórico e geográfico e reconhece alguns estilos musicais de 

diferentes épocas, sociedades, etnias, e respectivos valores, características e funções. Se, ao apreciar músicas de 

distintas culturas e épocas, o aluno valoriza essa diversidade sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e de 

gênero. 

• Reconhecer e comparar — por meio da percepção sonora — composições quanto aos elementos 

da linguagem musical. 

Com este critério pretende-se avaliar se o aluno identifica estilo, forma, motivo, andamento, textura, 

timbre e utiliza vocabulário musical adequado para comparar composições que apresentem estéticas diferencia-

das. 

• Refletir, discutir e analisar aspectos das relações socioculturais que os jovens estabelecem com a 

música pelos meios tecnológicos contemporâneos, com o mercado cultural. 

Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece e analisa criticamente as inter-relações do 

jovem com a cultura das mídias, tendo o cotidiano como ponto de partida e se o aluno reflete, analisa e discute 

questões do mercado cultural, funções e formas de consumo da música. 

 

Teatro 

• Saber improvisar e atuar nas situações de jogos, explorando as capacidades do corpo e da voz. 

Com este critério pretende-se verificar se o aluno busca o enfrentamento nas situações de jogos, ar-

ticulando estruturas de linguagem teatral por meio do gesto, movimento e voz. 

Pretende-se verificar também se ele é capaz de relacionar e fazer sínteses das observações que reali-

za no cotidiano, manifestando-as por meio de gestos no jogo teatral. 

• Estar capacitado para criar cenas escritas ou encenadas, reconhecendo e organizando os recursos 

para a sua estruturação. 
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Com este critério pretende-se verificar se o aluno organiza cenas e identifica os diversos elementos 

(atuação, cenário, figurino, iluminação, sonoplastia) e sua integração. Se escreve ou adapta roteiros simples a 

partir das cenas. 

• Estar capacitado a emitir opiniões sobre a atividade teatral, com clareza e critérios fundamentados, 

sem discriminação estética, artística, étnica ou de gênero. 

Com este critério pretende-se verificar se o aluno manifesta julgamentos, idéias e sentimentos, oral 

ou por escrito, sobre seu trabalho, dos colegas, espetáculos e textos dramáticos, fundamentados na observação 

de sua prática, na pesquisa e nos conhecimentos adquiridos, interagindo com o julgamento dos colegas e apro-

fundando sua perspectiva crítica. Se reconhece e valoriza a crítica teatral. Se articula um vocabulário adequado 

em momentos de reflexão sobre processos de criação ou apreciação teatral. 

• Identificar momentos importantes da história do teatro, da dramaturgia local, nacional ou interna-

cional, refletindo e relacionando os aspectos estéticos e cênicos. 

Com este critério pretende-se verificar se o aluno percebe que existem diferentes momentos na his-

tória do teatro e que estão relacionados a aspectos socioculturais. Se reconhece a presença de alguns estilos e 

correntes teatrais nos trabalhos apresentados na escola, nos espetáculos a que assiste ou nos programas veicula-

dos pelas mídias. 

• Valorizar as fontes de documentação, os acervos e os arquivos da produção artística teatral. 

Com este critério pretende-se verificar se o aluno valoriza e reconhece a importância da organização 

de seus próprios registros e anotações. Se freqüenta, valoriza e respeita os centros de documentação da memória 

da atividade teatral nacional e de sua comunidade (centros culturais, museus, arquivos públicos, bibliotecas, midi-

atecas). Se reconhece a importância da pesquisa nesse centros. Se reconhece o direito à preservação da própria 

cultura e das demais. 

 

 

Atividades Esportivas Motoras 

As diretrizes apontadas para as oficinas curriculares de “Atividades Esportivas e Motoras” têm co-

mo finalidade contextualizar o entendimento da Educação Física como área do conhecimento, dotada de um 

saber científico mas que também deve ser desenvolvida na situação escolar com um enfoque prático. 

Pensando-se numa escola de período integral em que os alunos passarão nove horas diárias, pode-

se vislumbrar a atuação de um ou mais profissionais de Educação Física que desenvolvam trabalhos diferencia-

dos dentro uma grade curricular que contemple, além de um currículo básico com uma base nacional comum e 

parte diversificada, as oficinas curriculares. 

Mas o que representam esses trabalhos diferenciados? Quais são as características desses momentos 

ou contextos? 

A Proposta Curricular traz um conjunto de proposições que podem servir de referências ou pontos 

de partida para a implementação e disseminação hierárquicas do saber escolar, tanto no componente curricular 

denominado Educação Física como nas oficinas curriculares de “Atividades Esportivas e Motoras”. 
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Para ministrar as oficinas curriculares de “Atividades Esportivas e Motoras” o professor precisa ter 

a dimensão do objeto de estudo da área, com suas implicações e dimensões. 

O trabalho com a Educação Física na instituição escolar remete-se ao ensino acerca do objeto de 

estudo da área de conhecimento correspondente: o movimento humano ou, mais especificamente, a cultura de 

movimento. A cultura de movimento é constituída por categorias de movimentos que se caracterizam como 

fenômenos socioculturais e constituem parte importante do acervo cultural da humanidade sistematizado e acu-

mulado historicamente. 

Saliente-se que a importância desse objeto de estudo está fundamentada no fato de o movimento 

humano ser o responsável pela interação do homem com o meio ambiente, sempre em busca de uma melhor 

qualidade de vida . 

As oficinas curriculares em questão deverão ter cunho prático. A prática, tal e qual acontece durante 

o componente curricular, representa o laboratório de experiências motoras pelo qual o aluno deverá vivenciar 

diversas categorias da cultura de movimento, ou seja, é preciso que o aluno experimente uma série de situações 

nas quais o aumento gradativo de dificuldades nas atividades 

solicite a resolução de problemas favorecendo assim o aprendizado do movimento, com dicas para 

execução, em outra situação. 

Essa prática deve conservar o aspecto lúdico e prazeroso da atividade física, exigindo, contudo, um 

planejamento árduo e consistente por parte do professor, contendo os aspectos conceitual e atitudinal que se 

deseja desencadear.. 

As informações adquiridas e os conhecimentos construídos durante a aula de Educação Física do 

Currículo Básico devem favorecer a manifestação da prática durante as oficinas. Dessa maneira, as experiências 

motoras iniciadas durante o desenvolvimento do componente curricular encontram espaço fértil nas oficinas 

para a concretização da atividade física. 

Para se pensar numa escola de tempo integral com oficinas que adotem um trabalho curricular é 

preciso vislumbrar as oficinas curriculares de “Atividades Esportivas e Motoras” como um desdobramento das 

aulas do próprio componente curricular Educação Física. 

Para tanto, os enfoques para os respectivos momentos se diferenciam. Nas oficinas curriculares de-

veremos encontrar o profissional especialista da área desenvolvendo um trabalho de Educação Física Escolar 

voltado para a prática de atividade motora na Segunda Infância e na Adolescência, sem, contudo, perder de vista 

a socialização do saber escolar, em diversas situações das categorias da cultura de movimento: Jogo, Esporte, 

Dança, Exercício e Ginástica. 

 

 

As Atividades Esportivas e Motoras enquanto oficinas curriculares 
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As cinco categorias da Cultura de Movimento podem ser encontradas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, com uma abrangência denominada de Cultura Corporal de Movimento a qual se reporta ao Conheci-

mento Sobre o Corpo, Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas e Atividades Rítmicas e Expressivas. 

Contudo, cabe ressaltar que, na compreensão da Secretaria da Educação do Estado de São Pau-

lo/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (SEE/CENP), verifica-se a idéia de que não há movimen-

to humano que não seja corporal, portanto,adota-se a nomenclatura universal de Cultura de Movimento com as 

cinco categorias citadas acima. Todavia, para favorecer uma interface com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

bem como com a intenção de ampliar o senso comum sobre a área, organizaram-se as oficinas curriculares em 

“Atividades Esportivas e Motoras” com as seguintes dimensões: 

Esporte, Ginástica e Jogo. 

Faz-se necessário desvelar, a priori, que a nomenclatura “oficinas esportivas e motoras” engloba as 

representações que a sociedade apresenta para a Educação Física e para o Esporte, apresentando, no entanto, um 

caráter mais abrangente ao atrelar o aspecto motor com outras categorias da cultura, historicamente construídas. 

Não é raro encontrar pessoas denominando Educação Física como prática de atividades esportivas, 

bem como associando jogo como sinônimo de esporte ou de esporte de rendimento. 

Na verdade, entende-se a Educação Física como uma área do conhecimento já elucidada neste tex-

to e o Jogo e o Esporte como categorias da Cultura de Movimento com especificidades próprias e distintas. 

Contudo, um dos papéis da escola é propiciar o esclarecimento e o entendimento da área e das di-

versas categorias da Cultura de Movimento, como também propiciar o acesso à prática regular e benéfica em 

cada uma delas. 

Outro ponto a ser esclarecido refere-se ao fato de que as diferenciadas situações de atividades es-

portivas e motoras das oficinas curriculares não desconsideraram as categorias da Dança e do Exercício, que 

foram englobados nas demais (Ginástica, Jogo e Esporte). Justifica-se esse fato pelo dado de a Dança ser abarca-

da nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Arte e o Exercício ser uma categoria que muitos 

especialistas da área confundem com a própria Ginástica. 

Assim, para que não haja discordância conceitual, as atividades motoras rítmicas e o exercício para 

condicionamento físico foram englobados nas demais categorias de Movimento. 

Portanto, as atividades rítmicas e o aspecto motor da Dança foram alocados em determinadas mo-

dalidades da Ginástica para que o profissional especialista da área pudesse exercer o trabalho. 

O Exercício que visa ao condicionamento físico tanto pode ser alocado na Ginástica como pode ser 

vislumbrada sua aquisição durante a manifestação do Jogo e do Esporte. 

Com relação ao Conhecimento Corporal, citado nos PCNs, entende-se que ele deve estar presente 

em todas as categorias da cultura de movimento, não sendo representando por uma categoria à parte, mas sim 

como um objetivo a ser percorrido em todas as manifestações que forem desenvolvidas. 

Quanto às Lutas, compreende-se que elas podem ser consideradas como Esporte em virtude da re-

gulamentação própria que as caracteriza e da participação dos seus executores em eventos esportivos (como, por 
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exemplo, as Olimpíadas). Podem ser consideradas, também, elementos de condicionamento físico ou de desen-

volvimento das capacidades físicas e neuromotoras. 

Assim sendo, ressalte-se que o profissional da área justifica sua presença nas “Atividades Esportivas 

e Motoras” face às especificidades do objeto de estudo da própria Educação Física, porém com uma atuação de 

intervenção prática que se diferencia da situação de aula do componente curricular. 

 

Orientação para Estudo e Pesquisa 

A inclusão da oficina curricular “Orientação para Estudo e Pesquisa” significa criar espaço para a 

ampliação do repertório cultural e científico dos alunos, de forma que se possibilite estabelecer vínculo com o 

mundo da pesquisa. É momento para o professor proporcionar vivências, visando a aspectos conceituais e pro-

cedimentais, fundamentais para a aprendizagem do aluno nas diferentes áreas do conhecimento e para o desen-

volvimento da sua autonomia. 

A escola exige dos alunos, com freqüência, que eles pesquisem, estudem e entreguem trabalhos es-

colares, como se essa competência fosse plenamente formada e presente no educando. Nesse tipo de postura, a 

execução dessas tarefas é entendida como competência a ser exigida pelos professores e, nem sempre, como 

conteúdos e temas a serem ensinados aos alunos. Essa deficiência leva a um baixo índice de qualidade nos traba-

lhos elaborados no ambiente escolar, chegando muitas vezes ao extremo de serem meras cópias e coletâneas de 

informações, hoje disponíveis por inúmeros meios impressos e digitais, que pouco ou nada incentivam o prota-

gonismo do aluno em sua concepção e elaboração e, por conseqüência, não colaboram de maneira significativa 

para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. 

O principal sentido da pesquisa é saber estudar ou aprender de maneira permanente, aprofundar o 

conhecimento sobre um determinado tema buscando conhecer origens, opiniões e processos históricos, reque-

rendo, para isso, uma presença constante do professor para ensinar o aluno a ser um pesquisador nas diferentes 

fontes que sua unidade escolar lhe apresente. 

Segundo o dicionário Aurélio, pesquisar significa indagação ou busca minuciosa para averiguação da 

realidade, investigação e estudo, minudentes e sistemáticos, com o fim de descobrir ou estabelecer fatos ou prin-

cípios relativos a um campo qualquer de conhecimento. 

Para elaborar uma boa pesquisa se pressupõe formação e informação. Não é possível aprender sem 

buscar informações que estão de alguma forma disponíveis. Esse é um processo informativo que pode ser feito 

com o acesso aos livros, bibliotecas, jornais, estudos de campo e aos meios eletrônicos. 

Mas o professor é necessário para organizar e mediar o processo reconstrutivo, orientando o aluno 

nos seus trabalhos de estudos e de pesquisa. 

Assim, é importante definir primeiramente o que é uma pesquisa, tanto como princípio educativo 

quanto como princípio científico, discutindo a questão do recurso às diferentes fontes de informação, às meto-

dologias de pesquisa, ao método científico, à reflexão e às normas para o uso e a citação de fontes bibliográficas 

pertinentes e confiáveis. 
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Para pesquisar é necessário um domínio cognitivo no levantamento de hipóteses a respeito de um 

determinado conteúdo, no domínio de regras, das técnicas, dos métodos, das destrezas ou habilidades, das estra-

tégias, dos procedimentos que exigem do aluno pesquisador o procedimento de ler, de desenhar, calcular, classi-

ficar, traduzir, inferir, etc. Isso nos leva a perceber que a ação de pesquisa exige uma aprendizagem anterior, ou 

seja, práticas de ensino que levam o aluno a aprender a pesquisar. É necessário que o professor esteja consciente 

da importância desta orientação e que o procedimento para esta finalidade deve ser ensinado por ele, devendo 

ser articulado com as diferentes áreas do conhecimento pertencentes ao nível em que o aluno esteja cursando. 

A pesquisa é um instrumento adequado de apoio ao trabalho didático-científico, pois é importante 

introduzir os estudantes, desde pequenos, a hábitos de estudos científicos que lhes possibilitem o desenvolvi-

mento de uma vida intelectual disciplinada e sistematizada. 
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Curso: Ensino Médio Diurno - Ano de Exercício: 2011 - Módulo Diurno: 40 semanas/ano 

 

Carga Horária: 1.200 horas anuais; 30 horas semanais; 06 horas diárias. 

 

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Diurno – Ano 2011 
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Disciplinas 

Série/Aulas 

1ª 2ª 3ª 
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Língua Portuguesa e Literatura 5 5 4 

Educação Artística 2 2 - 

Educação Física 2 2 2 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 

C
iê
n
ci
as
 d
a 

N
at
ur
ez
a 
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M
at
em
át
ic
a Matemática 5 5 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

 

C
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n
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as
 

H
um
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as
 História 3 3 2 

Geografia 2 3 2 

Filosofia 2 1 1 

Sociologia 1 1 1 

P
A
R
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E
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R
-
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A
D
A
 

Língua Estrangeira Moderna ( Inglês) 2 2 2 

Língua Estrangeira ( Espanhol ) * 2 2 - 

Disciplina de 

Apoio 

Curricular 

Ling. Portuguesa ( PD) - - 2 

Matemática ( PD ) - - 2 

História ( PD ) - - 2 

                                          Total de aulas 32 32 30 

Carga Horária Total Anual 1280 1280 1200 

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 98, de 24/12/2008, publicada em 

24/12/2008.  

* Aulas de Espanhol serão ministrada em período diverso ( Res. S.E. 5 , publicada 14/01/2010. 

 

 

 

Curso: Ensino Médio - Ano de Exercício: 2011 - Módulo Noturno: 40 semanas/ano 

 

Carga Horária: 1.000 horas anuais; 25 horas semanais; 05 horas diárias. 
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Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Diurno – Ano 2011 
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Disciplinas 

Série/Aulas 

1ª 2ª 3ª 
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Língua Portuguesa e Literatura 4 4 4 

Educação Artística 2 2 - 

Educação Física ** 2 ** 2 ** 2 ** 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 

C
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n
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as
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em
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a Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

 

C
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H
um
an
as
 História 2 3 1 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 2 1 1 

Sociologia 1 1 1 

P
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-
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A
 

Língua Estrangeira Moderna ( Inglês) 2 2 2 

Língua Estrangeira ( Espanhol ) * 2 2 - 

Disciplina de 

Apoio 

Curricular 

Ling. Portuguesa ( PD) - - 2 

Matemática ( PD ) - - 2 

História ( PD ) - - 2 

                                          Total de aulas 32 32 30 

Carga Horária Total Anual 1280 1280 1200 

 

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 98, de 24/12/2008, publicada em 

24/12/2008.  

* Aulas de Espanhol serão ministrada em período diverso ( Res. S.E. 5 , publicada 14/01/2010 ). 

** As aulas de Educação Física serão ministrada em período diverso. 

 

 

 

 

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, assim espera que este segmento contribua para a 

constituição de uma cidadania de qualidade nova, cujo exercício reúna conhecimentos e informações a um prota-

gonismo resiliente, responsável para exercer direitos que vão muito além da representação política tradicional: 
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emprego, qualidade de vida, meio ambiente saudável, igualdade de homens e mulheres, enfim, idéias afirmativos 

para a vida pessoal e para a convivência. 

Há ainda nos paises de economia emergente, a preocupação pela necessidade de promover um de-

senvolvimento que seja sustentável em longo prazo e menos vulnerável à instabilidade causada pela globalização 

econômica. 

Assim esta etapa escolar nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevê du-

ração mínima de três anos, com as seguintes finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, pos-

sibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterio-

res; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desen-

volvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacio-

nando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

Também nos termos da Lei acima citada, em seu Artigo 36 prevê que o currículo do Ensino Médio 

observará as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das 

artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela co-

munidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 

Ao final do Ensino Médio é esperado que o educando demonstre:- 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 

 

A Base Nacional Comum do Ensino Médio é organizada em áreas de conhecimento, a saber: 

Na área de Linguagens e Códigos estão destacadas as competências que dizem respeito à consti-

tuição de significados que serão de grande valia para a aquisição e formalização de todos os conteúdos curricula-

res, para a constituição da identidade e o exercício da cidadania. As escolas certamente identificarão nesta área as 

disciplinas, atividades e conteúdos relacionados às diferentes formas de expressão das quais a língua portuguesa é 

imprescindível. Mas é importante destacar que o agrupamento das linguagens busca estabelecer correspondência 
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não apenas entre as formas de comunicação – das quais as artes, as atividades físicas e a informática fazem parte 

inseparável – como evidenciar a importância de todas as linguagens enquanto constituintes dos conhecimentos e 

das identidades dos alunos, de modo a contemplar as possibilidades artísticas, lúdicas e motoras de conhecer o 

mundo. A utilização dos códigos que dão suporte às linguagens não visa apenas o domínio técnico mas princi-

palmente a competência de desempenho, o saber usar as linguagens em diferentes situações ou contextos, consi-

derando inclusive o interlocutores ou públicos. 

Na área das Ciências da Natureza e Matemática incluem-se as competências relacionadas à 

apropriação de conhecimentos da física, da química, da biologia e suas interações ou desdobramentos como 

formas indispensáveis de entender e significar o mundo de modo organizado e racional como também de parti-

cipar do encantamento que os mistérios da natureza exercem sobre o espírito que aprende a ser curioso, indagar 

e descobrir. O agrupamento das ciências da natureza tem ainda o objetivo de contribuir para compreensão do 

significado da ciência e da tecnologia na vida humana e social de modo a gerar protagonismo diante das inúmeras 

questões políticas e sociais para cujo entendimento e solução as ciências da natureza são uma referência relevan-

te. A presença da matemática nessa área se justifica pelo que de ciência tem a matemática, pela sua afinidade com 

as ciências da natureza, na medida em que é um dos principais recursos de constituição e expressão dos conhe-

cimentos destas últimas, e finalmente pela importância de integrar a matemática com os conhecimentos que lhe 

são mais afins. Esta última justificativa é, sem dúvida, mais pedagógica que epistemológica e pretende retirar a 

matemática do isolamento didático em que tradicionalmente se confina no contexto escolar. 

Na área das Ciências Humanas, da mesma forma, destacam-se as competências relacionadas à 

apropriação dos conhecimentos dessas ciências com suas particularidades metodológicas, nas quais o exercício da 

indução é indispensável. Pela constituição do significados de seus objetos e métodos, o ensino das ciências hu-

manas e sociais deverá desenvolver a compreensão do significado da identidade, da sociedade e da cultura, que 

configuram os campos de conhecimentos de história, geografia, sociologia, antropologia, psicologia, direito, entre 

outros. Nesta área se incluirão também os estudos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania, 

para cumprimento do que manda a letra da lei. No entanto, é indispensável lembrar que o espírito da LDB, neste 

sentido, todos os conteúdos curriculares desta área, embora não exclusivamente dela, deverão contribuir para a 

constituição da identidade dos alunos e para o desenvolvimento de um protagonismo social solidário, responsá-

vel e pautado na igualdade política. 

A presença das Tecnologias em cada uma das áreas merece um comentário mais longo. A opção 

por integrar os campos ou atividades de aplicação, isto é, os processos tecnológicos próprios de cada área de 

conhecimento resulta da importância que ela adquire na educação geral – e não mais apenas na profissional – em 

especial no nível do ensino médio. Neste a tecnologia é o tema por excelência que permite contextualizar os 

conhecimentos de todas as áreas e disciplinas no mundo do trabalho. 

As três áreas descritas estão presente na base nacional comum do currículo da Unidade Escolar, cu-

ja proposta pedagógica estabelece relação constante com a Parte Diversificada, favorecendo o educando do ensi-

no médio a ter inclusive contato permanente com uma Língua Estrangeira Moderna. 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : ARTES                     1ª série do Ensino Médio 
 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana 
2. Identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais 
3. 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 
4. Operar com esboços de projetos ind ividuais ou colaborativos visando à intervenção e à mediação 

cultural na escola e na cidade 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Construir critérios para analisar a intervenção em Arte 
2. Articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação nas 

linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança, gerando projetos de intervenção na 
escola 

3. Analisar o lugar-espaço-escola como modo de fazer uma leitura-sondagem detonadora de ques-
tões propositoras para a intervenção 

4. Utilizar conhecimentos sobre a intervenção em artes visuais, música, teatro ou dança para elabo-
rar e realizar na escola projetos individuais ou colaborativos visando à mediação cultural na escola 

 

3º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
1. Ampliar a compreensão sobre a intervenção em Arte 
2. Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma-

conteúdo na linguagem das artes visuais, da música, do teatro ou da dança 
3. Analisar os processos já realizados no 1o e no 2o bimestres como um modo de leitura-sondagem 

para a continuidade dos projetos de intervenção, individuais ou colaborativos 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
  
HABILIDADES 

 
 
1. Elaborar, realizar e documentar intervenções na escola 
2. Identificar conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano letivo 
 

 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : BIOLOGIA               1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Distinguir matéria orgânica viva de matéria orgânica morta 
2. Diferenciar matéria orgânica originária de animais da matéria orgânica originária de vegetais 
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3. Identificar as substâncias necessárias tanto para a produção de matéria orgânica nos produtores 
como nos consumidores 

4. Reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, mas todos os orga-
nismos clorofilados, assim como os consumidores não se restringem a animais 

5. Identificar e explicar as condições e as substâncias necessárias à realização da fotossíntese  
6. Associar a fotossíntese aos produtores e à matéria orgânica produzida que alimenta a teia alimentar 
7. Identificar níveis tróficos em cadeias e teias alimentares representadas em esquemas ou descritas 

em textos 
8. Reconhecer, nos esquemas que representam cadeias e teias alimentares, que o sentido das setas in-

dica como se dá a circulação dos materiais na natureza 
9. Descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadei-

as e teias alimentares 
10. Comparar os processos pelos quais animais e vegetais utilizam a energia da matéria orgânica 
11. Associar a produção de matéria orgânica pelos seres clorofilados à transformação de energia lumi-

nosa em energia química 
12. 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 
13. Comparar os diferentes tipos de pirâmide (de número, de massa e de energia), identificando o que 

cada uma representa 
14. Identificar as etapas principais dos ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio e nitrogênio)  
15. Diferenciar, com base na descrição de situações concretas, fatores bióticos e abióticos em um 

ecossistema 
16. Identificar os níveis tróficos em uma cadeia alimentar, reconhecendo carnívoros, herbívoros e oní-

voros 
17. Descrever as relações alimentares que se processam entre os seres vivos de teias e cadeias alimenta-

res 
18. Identificar, em situações concretas, habitat e nicho ecológico dos organismos envolvidos 
19. Relacionar as atividades econômicas mais importantes no cenário nacional às principais alterações 

nos ecossistemas brasileiros 
20. Interpretar gráficos e tabelas que contenham dados sobre crescimento e densidade de uma dada 

população 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. 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 

2. Identificar as variações na densidade de populações, em razão de mudanças ambientais ou de alte-
rações nos fatores bióticos, com base em textos ou gráficos 

3. Identificar fatores que controlam o tamanho de uma população 
4. Estimar a variação na densidade da população de predadores como resultado da flutuação na den-

sidade de suas presas 
5. Reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico das popula-

ções, mantendo relativamente estáveis as características dos ecossistemas 
6. Correlacionar alterações climáticas da cidade de São Paulo com desmatamento e crescimento po-

pulacional 
7. Identificar os fatores que provocaram o desmatamento na Mata Atlântica ao longo do tempo e 

aqueles responsáveis pelo desmatamento atual 
8. Identificar e caracterizar o processo de poluição das águas por matéria orgânica e detergentes, 

bem como propostas que permitem reduzi-la 
9. Identificar usos e procedimentos que causam poluição da água 
10. Relacionar a morte de peixes à falta de oxigênio, e não à “sujeira” na água 
11. Identificar e caracterizar fatores ecológicos que interferem no tamanho de uma população em si-

tuação de despejo de esgoto na água 
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12. Identificar os riscos do descarte irregular de produtos que contenham substâncias tóxicas não 
biodegradáveis 

13. Identificar estratégias diversas de tratamento do lixo, reconhecendo vantagens e desvantagens em 
cada uma delas 

14. Propor estratégias para minimizar ou resolver o problema do lixo urbano 
15. Reconhecer fatores que concorrem para gerar o efeito estufa 
16. Identificar os gases que vêm contribuindo para produzir o efeito estufa, hoje e antes da Revolução 

Industrial, reconhecendo possíveis consequências desse fenômeno 
17. Identificar e caracterizar as fontes de emissão de gás carbônico que contribuíram para intensificar 

o aquecimento global 
18. 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 vege-
tais, alteração no regime das chuvas e poluição do ar, da água e do solo 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Relacionar informações sobre indicadores de saúde apresentadas em gráficos e tabelas 
2. Identificar o significado de “esperança de vida ao nascer”, relacionando esse indicador a outros, 

como a mortalidade infantil 
3. Identificar as relações entre os diversos acontecimentos que levaram ao conceito de vacina e imu-

nidade 
4. Reconhecer a importância da vacinação no combate às doenças, a partir da análise de estatísticas 
5. Identificar tendências em séries de dados temporais sobre a evolução da esperança de vida 
6. Identificar as fragilidades que acompanham o processo de envelhecimento, propondo estratégias 

para melhorar a qualidade de vida dos idosos 
7. Reconhecer os fatores que influenciam a saúde no Brasil 
8. Construir gráficos representativos da situação de saúde de diferentes regiões81 
9. 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 nas-
cer e mortalidade por causa 

10. 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 

11. Apresentar conclusões baseadas em argumentos sobre o impacto positivo das tecnologias na me-
lhoria da qualidade da saúde das populações (vacinas, medicamentos, exames diagnósticos, ali-
mentos enriquecidos etc.) 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer os riscos diferenciados que uma mesma causa de morte apresenta para diferentes fai-

xas etárias, a partir de estatísticas de saúde 
2. Identificar as causas mais frequentes de mortalidade entre jovens, discutindo estratégias para redu-

zir o risco de óbito 
3. Agrupar diferentes causas de morte segundo semelhança 
4. Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde, a partir de estatísticas de saúde 
5. Reconhecer o impacto de uma gravidez na adolescência nos projetos pessoais e profissionais dos 

envolvidos 
6. Reconhecer práticas sexuais que envolvem riscos de gravidez 
7. Identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade   
8. Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como um problema de 

saúde pública 
9. Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez entre adolescentes 
10. Reconhecer situações de risco de contrair aids, propondo estratégias para redução desse risco 
11. Identificar as diferentes formas de preconceito contra portadores do vírus da imunodeficiência ad-

quirida (HIV), propondo estratégias para minimizar essa situação  
12. Reconhecer ambiguidades e imprecisões em textos explicativos sobre prevenção de DSTs e aids 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : EDUCAÇÃO FÍSICA               1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar, do ponto de vista técnico-tático, um jogo da modalidade trabalhada no bimestre transmi-

tido pela televisão ou assistido presencialmente 
2. Vivenciar sistemas de jogo e preceitos táticos inerentes à modalidade trabalhada no bimestre 
3. Identificar sistemas defensivos e ofensivos da modalidade trabalhada no bimestre 
4. Reconhecer a importância e a utilidade dos sistemas de jogo e táticas no desempenho esportivo 
5. Elaborar estratégias táticas para a modalidade trabalhada no bimestre 
6. Identificar padrões e estereótipos de beleza presentes nas mídias 
7. Reconhecer e criticar o impacto dos padrões e estereótipos de beleza corporal sobre si e seus pares 
8. Identificar indicadores que levam à construção de representações culturais sobre o corpo e a beleza 
9. Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos sobre padrões e estereótipos de 

beleza 
10. Selecionar indicadores de composição corporal para construir argumentação consistente e coerente 

sobre estereótipos de beleza 
11. Identificar contribuições da alimentação e do exercício no desenvolvimento e no controle da obe-

sidade 
12. Estimar valores calóricos relacionados ao consumo de alimentos e ao gasto com exercícios físicos 

 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a importância do ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança 
2. Identificar características do ritmo em vivências do esporte, da luta, da ginástica e da dança 
3. Reconhecer e analisar as técnicas da GR (ou da GA) 
4. Realizar e combinar diferentes movimentos da ginástica rítmica (ou da GA) 
5. Identificar padrões e estereótipos de beleza nos diferentes contextos históricos e culturais 
6. Identificar representações da beleza em seu grupo sociocultural 
7. Identificar recursos voltados à obtenção de padrões de beleza corporal 
8. Reconhecer e criticar o impacto dos estereótipos de beleza corporal na opção por exercícios físi-

cos, produtos e práticas alimentares 
9. Reconhecer riscos e benefícios que a utilização de produtos, práticas alimentares e programas de 

exercícios podem trazer à saúde 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
12. Identificar os sistemas ofensivo e defensivo da modalidade esportiva trabalhada no bimestre 
13. Reconhecer aspectos táticos em situações-problema típicas da modalidade esportiva trabalhada no 

bimestre 
14. Identificar e diferenciar atividade física e exercício 
15. Diferenciar saúde individual de saúde coletiva 
16. Identificar a relação entre condições socioeconômicas e acesso a programas e espaços para a exer-

citação física 
 
 

4º
 

B
I HABILIDADES 

1. Identificar as características do exercício aeróbio, em termos de intensidade, frequência e duração 
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2. Relacionar o exercício aeróbio ao desenvolvimento da capacidade física, da resistência, da melhoria 
do sistema cardiorrespiratório e da diminuição ou controle da gordura corporal 

3. Identificar seu próprio ritmo de caminhada em função da intensidade exigida na exercitação aeró-
bia 

4. Associar os princípios gerais da ginástica aeróbica ao conceito de exercício aeróbio 
5. Identificar princípios, exercícios e técnicas comuns às várias modalidades de ginástica aeróbica 
6. Reconhecer suas sensações de esforço, motivação, facilidades e dificuldades na prática da ginástica 

aeróbica 
7. Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos para construir argumentação con-

sistente e coerente que justifique a preferência por uma modalidade de ginástica 
8. Reconhecer características do esporte na ginástica aeróbica esportiva 
9. Identificar e comparar os princípios e exercícios da ginástica aeróbica esportiva com a ginástica ae-

róbica tradicional 
10. Identificar os movimentos básicos da esgrima (ou da luta selecionada para o bimestre) 
11. Reconhecer e valorizar as técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do espetácu-

lo esportivo 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA FILOSOFIA                                   1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar movimentos associados ao processo de conhecimento, compreendendo etapas da refle-

xão filosófica para desenvolver o pensamento autônomo e questionador 
2. Reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o pensamento e a expres-

são em processos reflexivos 
3. Identificar informações em textos filosóficos 
4. Identificar características de argumentação em diferentes gêneros textuais 
5. Reconhecer manifestações históricas e sociais do pensamento filosófico 
6. Relacionar questões atuais a questões da História da Filosofia 
7. Praticar escuta atenta e atitudes de cooperação no trabalho em equipe 
8. Praticar negociações abrindo mão de suas propostas diante de propostas mais adequadas a objeti-

vos que beneficiem a todos 
9. Expressar por escrito e oralmente conceitos relativos ao funcionamento do intelecto 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Criticar a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta 
2. Identificar e realizar procedimentos de pesquisa, tais como: observação, entrevistas, elaboração 

de roteiros para entrevistas e observações, registros, classificações, interpretações 
3.    Refletir sobre a importância do conceito de alteridade para a análise de diferentes culturas 
4     Relacionar práticas de cidadania ao respeito às diferenças 
5 .   Discutir a condição estética e existencial dos seres humanos 
6.   Questionar o conceito de etnocentrismo no contexto da reflexão sobre relações entre diferentes 
culturas 
7.  Discutir a relação entre cultura e natureza 
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3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Expressar escrita e oralmente o conceito de Estado 
2. Construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado 
3. Identificar características e ações da organização estatal brasileira nas próprias experiências de vida 
4. Identificar e discutir problemas do Estado brasileiro 
5. Analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais do 

anarquismo e do socialismo 
6. Analisar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias filosóficas 
 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Reconhecer a condição de pobreza material como questão social importante 
2. Analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre justiça social 
3. Expressar escrita e oralmente a relevância dos direitos humanos 
4. Identificar diferentes conceitos de democracia e sua relação com a igualdade efetiva entre os cida-

dãos 
5. Reconhecer e planejar práticas de participação política na relação com autoridades locais 
6. Identificar e discutir fenômenos históricos, sociais, culturais e artísticos no exercício de reflexão fi-

losófica 
7. Sistematizar informações levantadas em pesquisa e apresentadas pelo professor e 
8. pelos colegas 
9. Identificar, selecionar e problematizar informações em textos filosóficos 
10. Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos filosóficos estudados 
11. Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em dife-

rentes situações, para construir argumentação consistente 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : FÍSICA            1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam 
2. Reconhecer características comuns aos movimentos e sistematizá-las segundo trajetórias, variações 

de velocidade e outras variáveis 
3. Fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para caracterizar deslo-

camentos, tempos de percurso e variações de velocidade em situações reais 
4. Identificar diferentes formas de representar movimentos, como trajetórias, gráficos, funções etc. 
5. Reconhecer causas da variação de movimentos associadas a forças e ao tempo de duração das inte-

rações 
6. Identificar as interações nas formas de controle das alterações do movimento 
7. Reconhecer a conservação da quantidade de movimento, a partir da observação, análise e experi-

mentação de situações concretas, como quedas, colisões, jogos ou movimentos de automóveis  
8. Comparar modelos explicativos das variações no movimento pelas leis de Newton 
9. Reconhecer que tanto as leis de conservação das quantidades de movimento como as leis de New-

ton determinam valores e características dos movimentos em sistemas físicos 
 

2º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Identificar a presença de fontes de energia nos movimentos no dia a dia, tanto nas translações co-
mo nas rotações, nos diversos equipamentos e máquinas e em atividades físicas e esportivas 
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2. Classificar as fontes de energia que produzem ou alteram movimentos 
3. Identificar energia potencial elástica e energia cinética como componentes da energia mecânica 
4. .Identificar a variação da energia mecânica pelo trabalho da força de atrito 
5. .Reconhecer o trabalho de uma força como medida da variação de um movimento, inclusive em si-
tuações que envolvem forças de atrito 
6. Reconhecer variáveis que caracterizam a energia mecânica no movimento de translação 
7. Identificar a energia potencial gravitacional e sua transformação em energia cinética 
8. Identificar o trabalho da força gravitacional na transformação de energia potencial gravitacional em 
energia cinética; por exemplo, em projéteis ou quedas-d'água 
9. Identificar o trabalho da força de atrito na dissipação de energia cinética numa freada 
10. Estabelecer critérios para manter distância segura numa estrada em função da velocidade, avalian-
do os riscos de altas velocidades 
11. Determinar parâmetros do movimento, utilizando a conservação da energia mecânica 
12. 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 
13. Distinguir situações de equilíbrio daquelas de não equilíbrio, diante de situações naturais ou em ar-
tefatos tecnológicos 
14. Identificar as condições necessárias para a manutenção do equilíbrio estático e dinâmico de obje-
tos no ar ou na água, avaliando pressão e empuxo 
15. Reconhecer, representar e classificar processos de ampliação de forças em diferentes ferramentas, 

máquinas e instrumentos 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. 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 
2. Identificar e interpretar situações, fenômenos e processos conhecidos, envolvendo interações gravi-
tacionais na Terra e no Universo 
3. Compreender as interações gravitacionais entre objetos na superfície da Terra ou entre astros no 
Universo, identificando e relacionando variáveis relevantes nessas interações 
4. Elaborar hipóteses e fazer previsões sobre lançamentos oblíquos na superfície terrestre 
5. Identificar e relacionar variáveis relevantes e estratégias para resolver situações-problema envolven-
do movimentos na superfície terrestre 
6. Reconhecer e utilizar a conservação da quantidade de movimento linear e angular em 
7. As interações astronômicas para fazer previsões e solucionar problemas 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Descrever, representar e comparar os modelos geocêntrico e heliocêntrico do Sistema Solar 
2. Debater e argumentar sobre a transformação da visão de mundo geocêntrica em heliocêntrica, re-

lacionando-a às mudanças sociais da época 
3. Identificar campos, forças e relações de conservação para descrever movimentos no sistema plane-

tário e de outros astros, naves e satélites 
4. 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 
5. Reconhecer os modelos atuais propostos para a origem, evolução e constituição do Universo, os 

debates entre eles e os limites de seus resultados 
6. Relacionar ordens de grandeza de medidas astronômicas de espaço e tempo para fazer estimativas 

e cálculos 
7. Utilizar ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar temporal e espacialmente a vida 

em geral e a vida humana em particular 
8. Identificar condições essenciais para a existência da vida, tal como é hoje conhecida na Terra 
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9. Formular e debater hipóteses e explicações científicas acerca da possibilidade de vida fora da Terra 
10. Identificar as principais características do modelo cosmológico atual 
11. Identificar as diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do Universo se relacionam 

com a cultura ao longo da história da humanidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA          1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer, na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto, formas indispen-

sáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas 
2. Interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala, métricas 

e linguagem 
3. Aplicar recursos cartográficos na leitura e na confecção de mapas, como meio de visualização sin-

tética da relação entre realidades geográficas distintas 
4. 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 
5. 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 
6. Relacionar a construção de mapas às suas intencionalidades e discutir a influência da cartografia 

como instrumento de poder 
7. Utilizar variáveis visuais de qualificação, quantificação, ordenação e movimento, de modo a evitar 

erros cartográficos 
8. Identificar as funções dos produtos do sensoriamento remoto como meios para a realização do 

geoprocessamento e da produção cartográfica 
9. Aplicar o conceito de ordem mundial considerando as diferentes formas de poder entre as na-

ções100 
10. Identificar, definir e classificar as diferentes potências e superpotências e seu papel na ordem mun-

dial 
11. Identificar as possibilidades de tratamento cartográfico de fatos, situações, fenômenos e lugares re-

presentativos do mundo globalizado 
12. Analisar as raízes histórico-geográficas do conceito de geopolítica 
13. Analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel exercido pelas po-

tências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

1. Aplicar os conceitos de fluxos e redes geográficas 
2. Analisar a influência da globalização na acentuação dos fluxos migratórios globais 
3. Analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico produzido 
4. pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias espaço-temporais 
5. Definir e descrever os órgãos multilaterais e seu papel na ordenação das relações conflituosas, 

como o comércio 
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6. Descrever a organização econômica contemporânea como um fenômeno de escala mundial, res-
ponsável por reduzir a escala local a uma mera variável do sistema 

7. Reconhecer a liderança de regiões do planeta (EUA, Europa e Extremo Oriente) nos fluxos 
econômicos globais 

8. Reconhecer e descrever a importância do papel das corporações transnacionais na ordem eco-
nômica mundial contemporânea e sua estruturação em redes geográficas 

9. Analisar a globalização e os processos de interdependência e de concentração econômica vincu-
lados ao domínio de novas tecnologias 

10. Analisar o papel dos organismos multilaterais na regulamentação dos fluxos de comércio mundial 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

       1. 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 

2. Reconhecer os domínios naturais como a reunião das esferas inorgânicas (litosfera, hidrosfera, at-
mosfera) da superfície terrestre 
3 Reconhecer o meio ambiente como a soma da vida nos domínios naturais 
4. Explicar processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre responsáveis por sua di-
nâmica interna, nas escalas pertinentes 
5. Identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo terrestre por meio de 
marcas e constatações geológicas decorrentes de teorias científicas 
6. Interpretar mapas representativos das principais áreas de risco de eventos sísmicos e vulcânicos no 
mundo 
7. Associar padrões de desenvolvimento econômico e social às maneiras de realizar o controle preven-
tivo de situações de risco naturais 
8. Classificar as diferentes manifestações do modelado do relevo terrestre considerando as forças 

endógenas e exógenas que atuam no planeta 
9. Identificar as formas de manifestação de fenômenos naturais na superfície terrestre segundo di-

versas escalas geográficas 
10. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, representados de diferentes 

formas, para tomar decisões com vistas à prevenção de situações de risco naturais 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Identificar os domínios naturais associando-os aos principais biomas e às questões relativas à bio-
diversidade 

2. Comparar características geográficas dos diferentes domínios naturais estabelecendo relações entre 
os biomas 

3. 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 pre-
sente 

4. Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da 
5. biodiversidade para a preservação da vida, relacionando condições do meio e intervenção humana 
6. Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever transformações antrópicas 

responsáveis pelas alterações climáticas globais 
7. Identificar os pontos principais relacionados à crise ambiental, considerando mudanças climáticas, 

contaminação das águas, desmatamento e perda da biodiversidade 
8. Interpretar mapas de impactos ambientais em diferentes escalas geográficas 
9. Analisar criticamente situações-problema representativas da aceleração do processo de humaniza-

ção do meio natural, resultantes da relação contemporânea das sociedades com a natureza  
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10. Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de legislações e ações 
de proteção ao ambiente 

11. Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização do espaço, em dife-
rentes contextos histórico-geográficos 

12. Relacionar as implicações socioambientais do uso das tecnologias em diferentes contextos históri-
co-geográficos 

13. Discutir ações representativas das relações entre sociedade e ambiente 
14. Propor formas de atuação para conservação do ambiente e desenvolvimento sustentável 
15. Analisar situações-problema relativas a perturbações ambientais, em diferentes biomas, identifican-

do ações e interesses e reconhecendo suas transformações 
16. Prever efeitos nos ecossistemas resultantes de ações predatórias, identificando interesses e pro-

pondo formas de intervenção para reduzir e controlar a extinção de diferentes espécies 
17. 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 
 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : HISTÓRIA            1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar processos histórico-sociais aplicando conhecimentos de várias áreas do saber 
2. Identificar características e conceitos relacionados às várias temporalidades históricas 
3. Reconhecer a diversidade dos processos históricos e das experiências humanas 
4. 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 
5. Reconhecer a importância da escrita para o desenvolvimento histórico da humanidade, identifican-

do seus diferentes suportes 
6. Identificar as diferentes linguagens das fontes históricas, para a compreensão de fenômenos histó-

rico-sociais 
7. Reconhecer o papel dos diferentes meios de comunicação na construção do conhecimento históri-

co 
8. Estabelecer relações espaciais e temporais, relativas ao surgimento da humanidade e ao povoamen-

to de diferentes espaços geográficos 
9. Analisar os processos de formação das instituições sociais e políticas, a partir de diferentes formas 

de regulamentação das sociedades ao longo da história 
10. Comparar diferentes explicações para fatos e processos histórico-sociais 
11. Relacionar sociedade e natureza, analisando suas interações na organização das sociedades 
12. Identificar as principais características do processo histórico de constituição da Cidade, analisando 

sua importância e significados ao longo do tempo 
13. Identificar as diversidades geocronológicas das produções culturais 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, rela-

cionando-os às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais 
2. Identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das 

leis em sua estruturação e organização 
3. Identificar os instrumentos para ordenar os eventos históricos, relacionando-os a fatores econô-

micos, políticos e culturais 
4. Identificar, a partir de mapas, fenômenos e fatos histórico-sociais, considerando suas dimensões 
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temporais e espaciais 
5. Confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históri-

cos 
6. dentificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e as civilizações ao lon-

go da história 
7. Valorizar a diversidade do patrimônio cultural e artístico, identificando suas manifestações e re-

presentações em diferentes sociedades 
8. Analisar as práticas e o pensamento democrático grego 
9. Identificar a historicidade das interpretações históricas 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando suas principais 

características econômicas, políticas e sociais 
2. Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais, relacionando-os às transforma-

ções do contexto histórico 
3. Reconhecer fenômenos e fatos histórico-sociais a partir da análise comparada de mapas, conside-

rando suas dimensões temporais e espaciais 
4. Identificar as principais características do processo histórico de constituição, transformação e uso 

dos espaços urbanos 
5. Comparar diferentes pontos de vista sobre situações de natureza histórico-cultural, identificando 

os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados 
6. Identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que caracterizaram o 

processo histórico de ocupação territorial 
7. Identificar fenômenos e fatos histórico-sociais em suas dimensões espaciais e temporais 
8. Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio cultural, reconhecendo suas manifestações e in-

ter-relações em diferentes sociedades 
9. Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da memória e da 

identidade dos variados grupos sociais 
10. Desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades, a partir 

do estudo das questões de alteridade 
11. Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos in-

divíduos e grupos sociais 
12. Identificar, nas manifestações atuais de religião e religiosidade, os processos históricos de sua 

constituição 
13. Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as na-

ções 
14. Identificar as principais características do sistema de trabalho na Idade Média europeia 
15. Identificar as características do Império Bizantino e do mundo árabe na Idade Média 
16. Classificar cronologicamente os principais períodos que dividem a história das sociedades ociden-

tais 
17. Reconhecer os principais elementos conformadores das relações sociais nos ambientes cotidianos 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
 

1. Interpretar processos de transformação histórica, a partir da construção e aplicação de conceitos de 
diversas áreas do conhecimento 

2. Analisar as formas de circulação da cultura em diferentes momentos da história • Analisar proces-
sos sociais utilizando conhecimentos históricos e geográficos 

3. Reconhecer e valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos de diferentes so-
ciedades 

4. Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para a 
preservação das memórias e das identidades nacionais 

5. Compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fa-
tores que nelas intervêm como produtos das relações de poder 
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6. Identificar os principais objetivos e características do processo de expansão e conquista desenvol-
vido pelos europeus a partir dos séculos XV-XVI 

7. Identificar, a partir de documentos de variada espécie, as principais características das sociedades 
pré-colombianas (maias, astecas e incas) 

8. Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender as relações de 
caráter histórico-cultural 

9. 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 

10. Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento histórico 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : INGLÊS                    1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: páginas da internet sobre programas de intercâmbio, de-

poimentos, emails, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços carac-
terísticos, bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Identificar os países que utilizam o inglês como língua materna e a influência dessa língua no Brasil 
3. Identificar informações sobre os países cuja língua oficial é o inglês e compar á-las com as de paí-

ses de expressão em língua portuguesa 
4. Compreender os conceitos de língua estrangeira e de língua franca e refletir sobre o papel da 

aprendizagem de línguas estrangeiras no mundo 
5. Deduzir uma regra gramatical com base na análise de exemplos 
6. Reconhecer o uso do simple present em textos informativos 
7. Reconhecer os usos de algumas preposições em contexto: respect for, based on, in the world, adopted at, 

threatened by 
8. Reconhecer o uso dos conectivos consequently, when e before 
9. Usar formas verbais do presente simples e do passado simples em um texto informativo 
10. Reconhecer os usos dos pronomes interrogativos 
11. 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 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: opinião do leitor, classificados, primeira página, notas de 

correção, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finali-
dades e usos sociais 

2. Relacionar definições às palavras ligadas ao tema (jornal e jargão jornalístico) 
3. Relacionar os nomes das seções de um jornal em língua portuguesa aos nomes em língua inglesa 
4. Relacionar conteúdos de manchetes às suas respectivas seções em um jornal 
5. Identificar as características de organização de uma manchete e de uma nota de correção em um 

jornal 
6. Inferir o significado de abreviações apoiando-se em pistas presentes no texto e na mobilização de 

conhecimentos prévios 
7. Reconhecer os usos do passado simples e da voz passiva em um texto informativo 
8. Reconhecer os usos de pronomes interrogativos e de pronomes relativos (who, that, where, when) 
9. Produzir um anúncio classificado, observando suas características de organização 
10. Escrever notas de correção, observando suas características de organização 
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3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: informes de lazer, programação de entretenimento, ho-

róscopos, palavras cruzadas, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, 
bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes processos pelos 
quais é possível expressar o significado de uma palavra 

3. Identificar os usos dos pronomes interrogativos 
4. Reconhecer, identificar e usar o futuro (will) para fazer previsões 
5. Utilizar os conhecimentos de língua e de gênero para participar de projeto de montagem de jornal 

de classe 
6. Contribuir em momentos coletivos de tomada de decisão e de produção escrita 
7. Produzir pistas para resolver palavras cruzadas 
8. Produzir previsões para diferentes signos do zodíaco 
9. Produzir texto para a coluna de sugestões de lazer e cultura em um jornal, compreendendo a pro-

dução como um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: notícias, lead, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus 

traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características 
3. Usar formas verbais do presente simples e do passado simples (voz ativa ou passiva) em um texto 

informativo 
4. Reconhecer e utilizar os pronomes interrogativos 
5. Escrever uma manchete, observando suas características de organização 
6. Elaborar leads 
7. Utilizar os conhecimentos de língua e de gênero para participar de projeto de montagem de jornal 

de classe 
8. Contribuir em momentos coletivos de tomada de decisão e de produção escrita 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : MATEMÁTICA                    1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Saber reconhecer padrões e regularidades em seqüências numéricas ou de imagens, expressando-as 

matematicamente, quando possível 
2. Conhecer as características principais das progressões aritméticas – expressão do termo geral, soma 

dos n primeiros termos, entre outras –, sabendo aplicá-las em diferentes contextos  
3. Conhecer as características principais das progressões geométricas – expressão do termo geral, so-

ma dos n primeiros termos, entre outras –, sabendo aplicá-las em diferentes contextos 
4. Compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita (razão de valor absoluto me-

nor do que 1) e saber calcular tal soma em alguns contextos, físicos ou geométricos 
 

 
 

2º
 B
I-

M
E
S-

HABILIDADES 
1. Saber reconhecer relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com o quadrado, entre ou-

tras, representando-as por meio de funções  
2. Compreender a construção do gráfico de funções de 1º grau, sabendo caracterizar o crescimento, 
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o decrescimento e a taxa de variação 
3. Compreender a construção do gráfico de funções de 2º grau como expressões de proporcionali-

dade entre uma grandeza e o quadrado de outra, sabendo caracterizar os intervalos de crescimen-
to e decrescimento, os sinais da função e os valores extremos (pontos de máximo ou de mínimo) 

4. Saber utilizar em diferentes contextos as funções de 1º e de 2º graus, explorando especialmente 
problemas de máximos e mínimos 

 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento 
2. Compreender o significado dos logaritmos como expoentes convenientes para a representação de 

números muito grandes ou muito pequenos, em diferentes contextos 
3. Conhecer as principais propriedades dos logaritmos, bem como a representação da função loga-

rítmica, como inversa da função exponencial 
4. Saber resolver equações e inequações simples, usando propriedades de potencias e logaritmos 
 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Saber usar de modo sistemático relações métricas fundamentais entre os elementos de triângulos 

retângulos, em diferentes contextos 
2. Conhecer algumas relações métricas fundamentais em triângulos não retângulos, especialmente a 

Lei dos Senos e a Lei dos Cossenos 
3. Saber construir polígonos regulares e reconhecer suas propriedades fundamentais 
4. Saber aplicar as propriedades dos polígonos regulares no problema da pavimentação de superfícies 
5. Saber inscrever e circunscrever polígonos regulares em circunferências dadas 
 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : PORTUGUÊS                   1ª série do Ensino Médio 
 
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: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Relacionar o uso da norma-padrão às diferentes esferas de atividade social 
2. Identificar ideias-chave em um texto, concatenando-as na elaboração de uma síntese 
3. Elaborar projetos escritos para executar atividades 
4. Elaborar sínteses de textos verbo-visuais, compreendendo a linguagem como realização cotidiana 

em circulação social por meio de gêneros textuais de diferentes tipologias 
5. Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária 
6. 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 
7. 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 
8. Relacionar linguagem verbal literária com linguagem não verbal 
9. Construir sentido pela comparação entre textos a partir de diferentes relações intertextuais 
10. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológi-

cas estudadas no bimestre: verbo, adjetivo, substantivo 
 

2º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos linguísticos, históricos e so-

ciais 
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2. Reconhecer características básicas do texto dramático teatral 
3. Localizar informações visando a resolver problemas, no campo das instituições lingüística e literá-

ria, em dicionários, enciclopédias, gramáticas, internet etc. 
4. Avaliar a própria expressão oral ou a alheia durante ou após situações de interação, fazendo, 

quando possível, os ajustes necessários 
5. Analisar textos que transcrevem a fala ou que fazem interagir linguagens verbal e não verbal, tais 

como as relações entre legenda e fotografia etc. 
6. 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 
7. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto lite-

rário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes si-
tuações 

8. Estabelecer relações entre as informações do texto lido com outras de conhecimento prévio 
9. Identificar em textos o uso de tempos verbais no eixo do presente ou do pretérito para reconhe-

cer eventos anteriores e posteriores a esses tempos 
10. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso do verbo 
11. Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto: estabelecer o tema; pesquisar ideias e 

dados; planejar a estrutura; formular projeto de texto 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Construir um conceito de Literatura a partir de sua dimensão semiótica, compreendendo-o como 

sistema intersemiótico 
2. Analisar, em um texto, os mecanismos linguísticos utilizados na sua construção 
3. Reconhecer diferentes elementos internos e externos que estruturam uma entrevista, apropriando-

se deles no processo de construção do sentido 
4. Reconhecer marcas da alteridade do coenunciador presentes no texto 
5. Identificar e explicar as diferenças entre comédia e tragédia 
6. Reconhecer, em contos, entrevistas e poemas, marcas linguísticas que singularizam os diferentes 

gêneros 
7. Identificar os efeitos de sentido resultantes do uso de determinados recursos expressivos, em con-

tos, entrevistas e poemas 
8. Reconhecer características básicas do poema lírico 
9. Posicionar-se criticamente diante do texto do outro, defendendo ponto de vista coerente a partir 

de argumentos 
10. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfoló-

gicas e discursivas: verbo e conectores 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológi-

cas: verbo, artigos e numerais 
2. Posicionar-se criticamente diante do texto do outro, defendendo ponto de vista coerente a partir 

de argumentos 
3. Identificar e analisar mecanismos de ruptura no texto narrativo tradicional 
4. Reconhecer as principais diferenças e semelhanças entre gêneros literários narrativos 
5. Reconhecer e analisar a expressão literária popular, estabelecendo diálogos intertextuais com a 

produção literária erudita 
6. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológi-

cas: verbo, pronomes, artigos e numerais 
7. Construir sentido pela comparação entre textos a partir de diferentes relações intertextuais 

 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : QUÍMICA             1ª série do Ensino Médio 
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Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar matérias-primas empregadas e produtos obtidos em diferentes processos industriais 
2. 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.) 

3. Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo  
4. Identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas 
5. Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva 
6. Reconhecer o estado físico dos materiais a partir de suas temperaturas de fusão e de ebulição 
7. Classificar fenômenos que resultem em formação de novas substâncias como transformações quí-

micas 
8. Comparar o tempo necessário para que transformações químicas ocorram (rapidez) 
9. Classificar transformações químicas como fenômenos endotérmicos e exotérmicos 
10. Classificar transformações químicas como revertíveis ou não revertíveis 
11. Realizar cálculos e estimativas e interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão 

e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias em misturas 
12. Avaliar aspectos gerais que influenciam nos custos (ambiental e econômico) da produção de dife-

rentes materiais 
13. Avaliar e escolher métodos de separação de substâncias (filtração, destilação, decantação etc.) com 

base nas propriedades dos materiais 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar os reagentes e produtos e aspectos energéticos envolvidos em reações de combustão 
2. Reconhecer a conservação de massa em transformações químicas 
3. Reconhecer que nas transformações químicas há proporções fixas entre as massas de reagentes e 

produtos 
4. Reconhecer os impactos socioambientais decorrentes da produção e do consumo de carvão vege-

tal e mineral e de outros combustíveis 
5. Reconhecer a importância e as limitações do uso de modelos explicativos na ciência 
6. Descrever as principais ideias sobre a constituição da matéria a partir das ideias de Dalton (mode-

lo atômico de Dalton) 
7. Realizar cálculos e fazer estimativas relacionando massa de combustível, calor produzido e poder 

calorífico 
8. Interpretar figuras, diagramas e textos referentes à formação da chuva ácida e ao efeito estufa 
9. Interpretar transformações químicas e mudanças de estado físico a partir das ideias de Dalton so-

bre a constituição da matéria 
10. Relacionar quantidade de calor e massas de reagentes e produtos envolvidos nas transformações 

químicas 
11. Aplicar as leis de conservação de massa e proporções fixas para prever massas de reagentes ou 

produtos 
12. Analisar critérios como poder calorífico, custo de produção e impactos ambientais de combustí-

veis para julgar a melhor forma de obtenção de calor em uma dada situação 
13. Aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação das transformações químicas 
14. Aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação da lei de conservação de massa 

 
 

3º
 

B
I-

HABILIDADES 
18. Reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica 
19. Representar substâncias usando fórmulas químicas 
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20. Representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas 
21. Identificar os reagentes e produtos envolvidos na metalurgia do ferro e do cobre 
22. Reconhecer algumas aplicações de metais no cotidiano 
23. Calcular massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos 
24. químicos constituintes 
25. Interpretar fórmulas químicas de substâncias 
26. Interpretar equações químicas em termos de quantidades de partículas de reagentes e produtos 

envolvidos 
27. Aplicar a ideia de conservação de átomos nas transformações químicas para balancear equações 

químicas 
28. Relacionar as massas moleculares de reagentes e produtos e as massas mensuráveis (gramas, qui-

logramas, toneladas) dessas substâncias 
29. Prever massas de reagentes e produtos usando suas massas moleculares 
30. Relacionar as propriedades específicas dos metais a suas aplicações tecnológicas e seus usos coti-

dianos 
31. Avaliar aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais envolvidos na produção, no uso e 

no descarte de metais 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar as principais formas de poluição geradas na extração e na metalurgia de minérios de fer-

ro e de cobre 
2. Representar as quantidades de substâncias em termos de quantidade de matéria (mol) 
3. Calcular massas molares das substâncias 
4. Realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de partículas 
5. Prever as quantidades de reagentes e produtos envolvidos nas transformações químicas em termos 

de massas e quantidade de matéria (mol) 
6. Avaliar os impactos ambientais decorrentes da extração e da metalurgia de minérios de ferro e de 

cobre 
 

 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA                                   1ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade 
2. Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral 
3. Iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade 
4. Desenvolver a consciência de que não há olhar natural; todos os olhares são sempre construções 
5. Distinguir o conhecimento de senso comum do conhecimento científico 
6. Distinguir Sociologia de Filosofia e Assistência Social 
7. Compreender o papel da Revolução Industrial e da urbanização no nascimento da Sociologia 
8. Compreender o que faz um sociólogo 
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2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
15. Compreender o que permite ao homem viver em sociedade 
16. Produzir uma reflexão sobre o processo de socialização 
17. Compreender as dinâmicas de interação e relações sociais 
18. Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana 
19. Desenvolver a concepção de onde, quando e como vivemos: a noção de comportamento e socia-

bilidade 
20. Compreender, de maneira geral, como se dá o processo de construção identitária 
21. Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre in-

divíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida 
em sociedade 

22. Desenvolver a sensibilidade sociológica para observar as relações sociais entre os indivíduos 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
32. Reconhecer que a unidade entre todos os seres humanos é o fato de que o homem é um ser cultu-

ral 
33. Compreender a ideia de cultura de um ponto de vista antropológico 
34. Reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade 
35. Distinguir instinto de cultura 
36. Reconhecer o papel da cultura e do instinto na vida dos homens 
37. Compreender que a humanidade só existe na diferença 
38. Identificar as características da cultura 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

 
1. Reconhecer e analisar formas de manifestação da desigualdade social 
2. Compreender a desigualdade na construção social de gênero 
3. Compreender criticamente a ideia de raça e etnia 
4. Distinguir as diferentes abordagens sociológicas do conceito de classe social 
5. Identificar fatores que expressam a desigualdade social no Brasil 

 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : ARTES                            2ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Investigar o encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural, como experiência es-

tética a ser compartilhada 
2. Identificar espaços e formas de integração entre arte e público 
3. Analisar a mediação cultural, como abertura de possíveis canais de interação comunicativa e de diá-

logo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro ou a dança 
4. Esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a apresentação do 

fazer artístico da comunidade escolar e/ou do seu entorno 
 
 

2º
 B
I-

M
E
S-

HABILIDADES 
1. Produzir poéticas pessoais, coletivas e/ou colaborativas por meio de percursos de experimentação 
2. Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, inventando seu modo de 

fazer 
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3. Investigar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e forma-conteúdo 
4. Inventar e elaborar a escrita de pré-projetos individuais ou colaborativos como condutores de es-

paço para a realização do fazer artístico da comunidade escolar e/ou do seu entorno, no segundo 
semestre 

 
  

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma-

conteúdo nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança 
2. Operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de poéticas pessoais ou processos co-

laborativos 
3. Pesquisar festivais e salões como formas de mostrar a produção artística 
4. Analisar processos já realizados nos bimestres anteriores para dar continuidade aos projetos indi-

viduais ou colaborativos 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

 
 
1. Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético 
2. Reconhecer conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e experimentados em Arte durante 

o ano letivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : FILOSOFIA                              2ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 HABILIDADES 

 
1. Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária 
2. Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas 
3. Relacionar liberdade à solidariedade 
4. Desenvolver habilidades de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia intelectual 
5. Relacionar ética e moral 

 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como parte da natureza e da so-

ciedade 
2. Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas de-

mais pessoas e seres da natureza 
3. Identificar diferentes concepções de indivíduo 
4. Identificar as subjetividades como resultado de construção social 
5. Identificar processos sociais merecedores de crítica 
6. Expressar, por escrito e oralmente, uma reflexão que inclua compreensão aprofundada dos con-
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ceitos de indústria cultural e alienação moral 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar e criticar práticas de humilhação social 
2. Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos 
3. Analisar a condição dos seres humanos a partir de reflexão filosófica sobre diferenças e igualdades 

entre homens e mulheres 
4. Identificar e questionar práticas de racismo 
5. Expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de preconceitos e de-

sigualdades sociais 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a relevância da reflexão filosófica para a análise dos temas que emergem dos proble-

mas das sociedades contemporâneas 
2. Expressar por escrito e oralmente questionamentos sobre o avanço tecnológico, o pensamento 

tecnicista e as consequências para a vida no planeta 
3. Discutir questões do campo da Bioética, distinguindo o papel da reflexão filosófica para o seu en-

frentamento 
4. Identificar e problematizar valores sociais e culturais da sociedade contemporânea 
5. Identificar, selecionar e problematizar informações em textos filosóficos 
6. Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos filosóficos estudados no bimestre 
7. Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em dife-

rentes situações para construir argumentação consistente 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA:  FÍSICA                                    2ª série do Ensino Médio 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha de materiais apropria-

dos a diferentes usos e situações 
2. Identificar e caracterizar a participação do calor nos processos naturais ou tecnológicos 
3. Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e sua influência nos processos de troca de calor 
4. Reconhecer o calor como energia em trânsito 
5. Estimar a ordem de grandeza de temperatura de elementos do cotidiano 
6. Propor procedimentos em que sejam realizadas medidas de temperatura 
7. Identificar e caracterizar o funcionamento dos diferentes termômetros 
8. Compreender e aplicar a situações reais o conceito de equilíbrio térmico 
9. Explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-as ao conceito de temperatura e à 

sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas 
10. Identificar as propriedades térmicas dos materiais nas diferentes formas de controle da temperatura 
11. Relacionar mudanças de estado da matéria em fenômenos naturais e em processos tecnológicos 

com as variações de energia térmica e de temperatura 
12. Explicar fenômenos térmicos cotidianos, com base nos conceitos de calor específico e capacidade 

térmica 
13. Identificar a ocorrência da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos 
14. Explicar as propriedades térmicas das substâncias e as diferentes formas de transmissão de calor, 

com base no modelo cinético das moléculas 
15. Comparar a energia liberada na combustão de diferentes substâncias 
16. Analisar a relação entre energia liberada e fonte nutricional dos alimentos 
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17. Identificar os processos de troca de calor e as propriedades térmicas das substâncias, explicando 
fenômenos atmosféricos ou climáticos 

18. Identificar e caracterizar os processos de formação de fenômenos climáticos como chuva, orvalho, 
geada e neve 

19. Identificar e caracterizar as transformações de estado no ciclo da água 
20. Identificar e caracterizar as diferentes fontes de energia e os processos de transformação para pro-

dução social de energia 
21. Analisar o uso de diferentes combustíveis, considerando seu impacto no meio ambiente 
22. Caracterizar efeito estufa e camada de ozônio, sabendo diferenciá-los 
23. Debater e argumentar sobre avaliações e hipóteses acerca do aquecimento global e suas conse-

quências ambientais e sociais 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, a unificação entre trabalho mecânico e calor e 

o princípio de conservação da energia 
2. 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 
3. Avaliar a capacidade de realização de trabalho a partir da expansão de um gás 
4. Reconhecer a evolução histórica do uso de máquinas térmicas 
5. Reconhecer os limites e possibilidades de uma máquina térmica que opera em ciclo 
6. Explicar e representar os ciclos de funcionamento de diferentes máquinas térmicas 
7. Reconhecer os princípios fundamentais da termodinâmica que norteiam a construção e o funcio-

namento das máquinas térmicas 
8. Analisar e interpretar os diagramas P x V de diferentes ciclos das máquinas térmicas 
9. Estimar ou calcular a potência e o rendimento de máquinas térmicas reais, como turbinas e moto-

res a combustão interna 
10. Comparar e analisar a potência e o rendimento de diferentes máquinas térmicas a partir de dados 

reais 
11. Compreender o ciclo de Carnot e a impossibilidade de existência de uma máquina térmica com 

100% de rendimento 
12. Identificar as diferentes fontes de energia na Terra, suas transformações e sua degradação 
13. Reconhecer o ciclo de energia no Universo e sua influência nas fontes de energia terrestre 
14. Compreender os balanços energéticos de alguns processos de transformação da energia na Terra 
15. 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 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia, identificando objetos, fenômenos 

e sistemas que produzem sons 
2. 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 sis-
temas 

3. Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos conceitos de amplitude, comprimento de onda, fre-
quência, velocidade de propagação e ressonância) a partir de exemplos de músicas e de sons cotidi-
anos 

4. Reconhecer escalas musicais e princípios físicos de funcionamento de alguns instrumentos 
5. Explicar o funcionamento da audição humana para monitorar os limites de conforto, deficiências 

auditivas e poluição sonora 
6. Reconhecer e argumentar sobre problemas decorrentes da poluição sonora para a saúde humana e 

possíveis formas de controlá-los 
7. Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou reproduzem imagens no co-

tidiano 
8. Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, como 
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formação de sombras, reflexão, refração etc. 
9. Associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz para explicar, re-

produzir, variar ou controlar a qualidade das imagens produzidas 
10. 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 
11. adequada 
12. Reconhecer aspectos e influências culturais nas formas de apreciação de imagens 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar a luz branca como composição de diferentes cores 
2. Associar a cor de um objeto a formas de interação da luz com a matéria (reflexão, refração, absor-

ção) 
3. Estabelecer diferenças entre cor-luz e cor-pigmento 
4. Identificar as cores primárias e suas composições no sistema de percepção de cores do olho huma-

no e de equipamentos 
5. Utilizar informações para identificar o uso adequado de iluminação em ambientes do cotidiano 
6. Utilizar o modelo eletromagnético da luz como uma representação possível das cores na natureza 
7. Identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com as 

frequências 
8. Reconhecer e explicar a emissão e a absorção de diferentes cores de luz 
9. Identificar e caracterizar modelos de explicação da natureza da luz ao longo da história humana, 

seus limites e embates 
10. Reconhecer o atual modelo científico utilizado para explicar a natureza da luz 
11. Identificar os principais meios de produção, propagação e detecção de ondas eletromagnéticas no 

cotidiano 
12. Explicar o funcionamento básico de equipamentos e sistemas de comunicação, como rádio, televi-

são, telefone celular e fibras ópticas, com base nas características das ondas eletromagnéticas 
13. Reconhecer a evolução dos meios de comunicação e informação, assim como seus impactos soci-

ais, econômicos e culturais 
14. Acompanhar e debater criticamente notícias e artigos sobre aspectos socioeconômicos, científicos 

e tecnológicos 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : GEOGRAFIA                               2ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar singularidades 

e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil 
2. Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para comparar as 

diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil 
3. Comparar as diferentes formas de regionalização do Brasil 
4. Extrair informações implícitas e/ou explícitas em mapas e gráficos acerca da situação socioeconô-

mica brasileira 
5. Estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções dos diferentes organismos econômicos 

internacionais 
6. 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 
7. 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, notada-
mente no Cone Sul 
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2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira 
2. Reconhecer fatos e/ou situações representativas das etapas do modelo industrial brasileiro 
3. Analisar fatores histórico-geográficos responsáveis pela concentração da atividade industrial no 

Sudeste brasileiro 
4. Ler e interpretar mapas da distribuição da atividade industrial no Brasil 
5. Comparar dados e informações, expressos em diferentes linguagens, acerca do atual estágio da in-

dustrialização brasileira 
6. Interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no processo de dester-

ritorialização da produção industrial e agrícola 
7. Identificar a distribuição da atividade agropecuária brasileira pelo território 
8. Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram as várias formas de uso e apro-

priação dos espaços agrário e urbano 
9. Analisar o papel do meio técnico-científico-informacional nas mudanças dos processos de hierar-

quização urbana no Brasil 
10. Analisar a composição da rede urbana brasileira 
11. Analisar o papel de São Paulo como grande metrópole nacional e como cidade global 
12. Relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais à organização do espaço geográfico urbano no 

Brasil 
13. Diferenciar os conceitos de rede urbana e de regiões metropolitanas 
14. Identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações 

para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. 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 re-
presentativos das diferentes matrizes étnicas brasileiras 

2. Diferenciar os conceitos de etnia e raça 
3. Analisar criticamente dados e informações disponibilizados pelo IBGE acerca da composição ét-

nica brasileira 
4. Analisar os diferentes períodos de crescimento da população brasileira relacionando-os com os 

processos históricos correspondentes 
5. Reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa de natali-

dade, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade 
6. Analisar a estrutura etária brasileira identificando em diferentes pirâmides etárias os períodos de 

crescimento populacional, assim como os de estabilidade demográfica 
7. Reconhecer e aplicar o conceito de População Economicamente Ativa (PEA) 
8. Identificar os diferentes setores da economia 
9. Relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais à organização do espaço geográfico brasileiro 
10. Identificar referenciais que possibilitem constatar diferentes formas de exclusão socioespacial no 

Brasil 
11. Analisar a pirâmide etária brasileira comparando-a com a de outros países 
12. Analisar as formas de circulação da informação, da riqueza e dos produtos em diferentes momen-

tos da história brasileira 
13. Analisar a situação das famílias brasileiras com relação à distribuição de renda e inserção no mer-

cado de trabalho formal 
14. Analisar a situação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro 
15. Analisar dados representativos da participação das mulheres na estrutura demográfica brasileira 
16. Ler, interpretar e comparar mapas relativos aos índices de pobreza e exclusão no Brasil 

 

4º
 

B
I HABILIDADES 
1. Compreender e interpretar, em textos ou iconografias, formas de atuação geológica da placa sul-
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americana, identificando suas consequências, notadamente as que justificam a configuração do 
modelado do relevo brasileiro 

2. Identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo brasileiro por meio de 
marcas e constatações geológicas decorrentes de distintas eras geológicas 

3. Ler, interpretar e comparar mapas dos diferentes domínios morfoclimáticos e das bacias hidrográ-
ficas do Brasil 

4. Reconhecer, identificar e caracterizar os distintos biomas brasileiros, considerando diferentes esca-
las geográficas 

5. Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de legislações e ações 
de proteção ao ambiente nacional 

6. Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização do espaço brasilei-
ro, em diferentes contextos histórico-geográficos 

7. Propor formas de atuação para conservação dos diferentes domínios florestados e defender políti-
cas que considerem formas de desenvolvimento sustentável 

8. Analisar situações-problema relativas a perturbações ambientais nos diferentes biomas brasileiros, 
identificando ações e interesses e reconhecendo suas transformações 

9. Prever efeitos nos ecossistemas resultantes de ações predatórias, identificando interesses e pro-
pondo formas de intervenção para reduzir e controlar a extinção de espécies ameaçadas 

10. Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da biodiversidade para 
preservação da vida, relacionando condições do meio e intervenção humana 

11. Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever transformações antrópicas 
responsáveis pelas alterações climáticas globais 

 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : HISTÓRIA                               2ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos de sua constituição 
2. Valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando-os em suas ma-

nifestações e representações em diferentes sociedades 
3. Comparar diferentes pontos de vista sobre situações de natureza histórico-cultural, identificando 

os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados 
4. Correlacionar textos analíticos e interpretativos sobre diferentes processos histórico-sociais 
5. Identificar as principais características dos modelos de representação cartográfica e artística do 

mundo 
6. Identificar as principais características do Renascimento (antropocentrismo, racionalismo, natura-

lismo, individualismo, mecenato e recuperação de valores da Antiguidade clássica greco-latina) 
7. 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 iden-
tidades 

8. Analisar os significados históricos das relações de poder entre as nações, confrontando formas de 
interação cultural, social e econômica, em contextos históricos específicos 

9. Identificar as principais características do encontro entre os europeus e as diferentes civilizações da 
Ásia, da África e da América 

10. Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos in-
divíduos e grupos sociais 

11. Reconhecer que a liberdade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos sociais 
representa um direito humano fundamental 

12. Identificar nas manifestações atuais de religião e religiosidade os processos históricos de sua consti-
tuição 

13. Relacionar as manifestações do pensamento e da criação artístico-literária aos seus contextos histó-
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ricos específicos 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seus contextos histórico 

e geográfico 
2. Comparar diferentes processos de produção e analisar suas implicações histórico-sociais 
3. Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização do espaço, em di-

ferentes contextos histórico-geográficos 
4. Associar as manifestações do ideário político contemporâneo às influências históricas 
5. Compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente e do passa-

do, de forma a favorecer a atuação consciente e o comportamento ético do indivíduo na socieda-
de 

6. Identificar os significados das relações de poder na sociedade 
7. Estabelecer relações entre as instituições políticas e a organização econômica das sociedades 
8. Estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando 

suas semelhanças e diferenças 
9. Estabelecer relações entre as manifestações do pensamento e da criação artístico-literária aos seus 

contextos históricos específicos 
10. Reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida 

das sociedades ao longo da história 
11. Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua 

constituição 
12. Reconhecer a importância de utilizar criticamente as fontes e informações históricas, independen-

temente de sua natureza 
13. 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 
14. Confrontar proposições e refletir sobre processos de transformação política, econômica e social a 

partir de situações históricas diferenciadas no tempo e no espaço 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. 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 li-
beralismo) 

2. Relacionar os princípios iluministas à ocorrência da Revolução Francesa 
3. Identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-

dadão, de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi 
produzida 

4. Identificar as principais influências da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 
nas formas características das sociedades contemporâneas 

5. Reconhecer a importância da existência de um documento que estabeleça quais são os principais 
direitos humanos 

6. •Ordenar os eventos históricos que caracterizam o processo da Revolução Francesa, relacionan-
do-os a fatores econômicos, políticos e sociais 

7. Problematizar conceitos como direito, igualdade e liberdade no contexto da Revolução Francesa 
8. Analisar as mudanças ocorridas na França em função do processo revolucionário, com destaque 

para as mudanças ocorridas na lógica social 
9. 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) 

10. Reconhecer o conceito de imperialismo com base na caracterização da expansão napoleônica 
11. Estabelecer relações entre a Revolução Francesa e o processo de expansão napoleônica, analisan-
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do as consequências políticas para os povos da Europa 
12. Identificar os principais conceitos e influências do ideário dos movimentos revolucionários euro-

peus dos séculos XVII e XVIII para a identificação das posições político-partidárias da atualidade 
13. Localizar historicamente as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia em diferentes 

contextos históricos 
14. Identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das 

leis em sua estruturação e organização 
15. Reconhecer as principais características dos processos de independência das colônias europeias na 

América 
16. Reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de Revolução Industrial 
17. Identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador industrial 
18. Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são 

resultado de lutas coletivas 
19. Reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria das condições de vida e trabalho 

ao longo da história 
20. Identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários europeus do século 

XIX e suas influências nas posições político-partidárias da atualidade 
21. Identificar, a partir de análise cartográfica comparada, o processo de formação territorial das soci-

edades contemporâneas 
22. Analisar historicamente as principais características e dinâmicas dos fluxos populacionais 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a importância do uso de obras de arte para a construção do conhecimento histórico 
2. Identificar, a partir de documentos, índios e negros como excluídos após a independência dos Es-

tados Unidos da América 
3. Compreender as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história 
4. Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são re-

sultado de lutas coletivas 
5. Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à extinção do traba-

lho escravo, com ênfase para os quilombos 
6. Relacionar a Lei de Terras, de 1850, ao processo de substituição da mão de obra escrava pela dos 

imigrantes europeus 
7. Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando suas principais 

características econômicas, políticas e sociais 
8. Analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos relacionados à formação 

histórica da sociedade brasileira 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : INGLÊS               2ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: sinopses e resenhas críticas de filmes, roteiros, piadas, adi-

vinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características 
3. Comparar conteúdos em gêneros diferentes 
4. Reconhecer a diferença entre sinopse e resenha crítica 
5. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais 
6. Identificar conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e marcadores sequenciais 
7. Reconhecer o processo de formação de palavras: prefixação e sufixação 
8. Reconhecer expressões que mostram uma opinião contrária e as que mostram a continuidade de 
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acontecimentos 
9. Produzir uma resenha crítica de filme, compreendendo a produção como um processo em etapas 

de elaboração e reelaboração 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: roteiros, anúncios ou propagandas publicitárias, piadas, 

adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos soci-
ais 

2. Reconhecer diferentes objetivos das propagandas 
3. Reconhecer e analisar os recursos linguísticos presentes em uma propaganda para que ela atinja 

seus objetivos 
4. Reconhecer e analisar a organização textual de um roteiro de propaganda para TV 
5. Reconhecer a diferença entre propagandas veiculadas em diferentes meios de comunicação 
6. Reconhecer mensagens implícitas em anúncios ou propagandas (linguagens verbal e não verbal) 
7. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais 
8. Reconhecer e usar os graus do adjetivo 
9. Identificar diferentes usos do imperativo 
10. Elaborar um breve roteiro de anúncio publicitário para TV, compreendendo a produção como 

um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: entrevistas, seção “Pergunte ao especialista” (revista ju-

venil), legendas de filmes, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem 
como suas finalidades e usos sociais 

2. Reconhecer estereótipos sociais e preconceitos em textos 
3. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais 
4. Identificar as situações de uso de verbos modais should, must, might 
5. Reconhecer as situações de uso de orações condicionais para falar de relações de causa e conse-

quência (tipo 1) e suposições (tipo 2) 
6. Inferir o significado de palavras por meio da análise de sua estrutura e de comparação com a lín-

gua portuguesa 
7. Produzir uma carta para a seção de revista juvenil, compreendendo a produção como um proces-

so em etapas de elaboração e reelaboração 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: conto literário, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus 

traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Identificar os diferentes elementos que estruturam o texto narrativo: personagens, marcadores de 

tempo e de localização, o conflito gerador do enredo, sequência lógica dos fatos, modos de narrar 
(1a e 3a pessoas); adjetivação na caracterização de personagens, cenários e objetos; modos de mar-
car o discurso alheio (discursos direto e indireto) 

3. Discutir a relação entre cinema, literatura e identidade cultural com base na leitura de textos 
4. Analisar e comparar o enredo no texto literário com sua adaptação para o cinema 
5. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais 
6. Identificar conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e marcadores sequenciais 
7. Identificar as situações de uso dos discursos direto e indireto 
8. Produzir um roteiro para dramatização de esquete com base em um filme ou livro, 
9. compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : PORTUGUÊS               2ª série do Ensino Médio 
 
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 apren-
dizagem orientadas por atividades de leitura e escrita, e priorizando a tipologia argumentativa, os estudantes de-
senvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Distinguir as diferenças entre leitura de distração e leitura literária, atentando para o valor estético 

do texto ficcional 
2. Sintetizar opiniões 
3. Distinguir enunciados objetivos e enunciados subjetivos 
4. Reconhecer, em textos, os procedimentos de convencimento utilizados pelo enunciador 
5. Reconhecer o impacto social das diferentes tecnologias de comunicação e informação 
6. Analisar, em textos de variados gêneros, elementos sintáticos utilizados na sua construção 
7. Analisar os efeitos semânticos e expressivos, em um texto, produzidos tanto pelo uso de períodos 

simples ou compostos como pelo uso das conjunções 
8. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pela coordenação e subordinação de perí-

odos na construção de textos argumentativos 
9. Distinguir notícia de artigo de opinião 
10. 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 socieda-
de 

11. Reconhecer as características que definem o gênero literário romance 
12. Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Inferir o sentido de palavras ou expressões em textos literários do século XIX, considerando o 

contexto que as envolve 
2. Contextualizar histórica e socialmente o texto literário produzido no século XIX 
3. 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 

4. Formular opinião sobre determinado fato artístico, científico ou social, defendendo-a por meio de 
argumentação lógica 

5. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou refutá-la 
6. Inferir tese, tema ou assunto principal nos gêneros textuais: artigo de opinião, romance, conto 

fantástico e poema 
7. Reconhecer recursos prosódicos e expressivos frequentes em texto poético (rima, ritmo, assonân-

cia, aliteração), estabelecendo relações entre eles e o tema do poema 
8. Reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção dos direitos e va-

lores humanos atualizáveis na contemporaneidade 
9. Identificar o valor semântico e expressivo do advérbio na construção coesiva de um texto 
10. Identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto 
11. 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 
12. Diferenciar ideias centrais e secundárias de um texto 

 
 
 

3º
 

B
I HABILIDADES 

1. Relacionar diferentes produções textuais aos valores próprios da sexualidade e contemporaneida-
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de 
2. Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua portuguesa nos 

processos de continuidade e ruptura 
3. Organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando a atingir a proposta enunciati-

va94íngu  
4. Elaborar estratégias de produção de textos expositivos e argumentativos 
5. Inferir tese, tema ou assunto principal nos diferentes gêneros: reportagem, correspondência, po-

ema, ensaio e/ou perfil biográfico 
6. Concatenar ideias na estruturação de um texto argumentativo 
7. Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária em textos do século XIX 
8. Analisar e revisar o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da intenção comunicati-

va e do leitor a que se destina 
9. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso dos elementos de linguagem 

(preposição e conectivos) em textos variados 
10. Usar adequadamente os conectores na construção coesiva de um texto 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua portuguesa nos 

processos de continuidade e ruptura 
2. Relacionar a dimensão persuasiva da linguagem às diferentes vivências sociais visando a polemizar 

preconceitos e incoerências 
3. Concatenar adequadamente as diferentes frases de um texto visando à construção da textualidade 
4. Identificar, em textos literários dos séculos XIX e XX, as relações entre tema, estilo e contexto de 

produção 
5. Relacionar o gênero textual conto à construção de expectativas de leitura 
6. Reconhecer processos linguísticos para romper com a tradição literária anterior ao século XX, na 

Literatura 
7. Analisar o uso da linguagem na produção de entrevistas em interface com a construção da identi-

dade social 
8. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de orações coordenadas e subor-

dinadas em textos variados 
9. Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de conectores em entrevistas 

 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : SOCIOLOGIA                              2ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Refletir sobre a questão da diversidade nacional de forma crítica 
2. Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral 
3. Ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade nacional em seus diferentes aspectos 
4. Distinguir emigração e imigração e identificá-los como elementos constitutivos da diversidade na-

cional 
5. Estabelecer uma reflexão sobre as razões da migração 
6. Desenvolver uma visão sociológica da figura do estrangeiro 
7. Compreender e operar com os conceitos de assimilação e aculturação 
8. Apreender o significado da relação entre estabelecidos e outsiders 
9. Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira 

 

2º
 

B
I HABILIDADES 

1. Compreender a noção de cultura e diferenciá-la da de cultura de massa 
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2. Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral 
3. Distinguir a ideia de sociedade do conceito de cultura 
4. Refletir criticamente a respeito da produção em massa 
5. Questionar a noção de juventude 
6. Compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produ-

ção de cultura 
7. Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para consumo de massa na 

produção da identidade juvenil 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza 
2. Estabelecer uma reflexão sobre divisão do trabalho, processo de trabalho e relações de trabalho 
3. Compreender como Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber pensaram o trabalho na vida soci-

al do homem 
4. Compreender os conceitos de fetichismo da mercadoria e alienação no processo de produção ca-

pitalista 
5. Identificar as transformações no mundo do trabalho: as mudanças no processo e na organização 

do trabalho 
6. Compreender as categorias emprego e desemprego na atualidade 
7. Identificar o perfil daqueles que são mais atingidos pelo desemprego no Brasil 
8. Reconhecer as causas do desemprego na atualidade 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender criticamente a problemática da violência no contexto brasileiro 
2. Reconhecer a existência de diferentes formas de violência: simbólica, física e psicológica 
3. Identificar e compreender de forma crítica como a violência doméstica, a violência sexual e a vio-

lência na escola são exercidas em suas diversas formas (simbólica, física e psicológica) 
4. Estabelecer uma reflexão sobre os processos de produção e reprodução da violência 
5. Desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos e contextuais 

que contribuem para explicar os fenômenos violentos 
6. Desenvolver um questionamento quanto ao papel de cada um na produção e reprodução da vio-

lência escolar (bullying) 
 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
 
DISCIPLINA : BIOLOGIA                                  2ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

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

elementos 
2. Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes 
3. Reconhecer e explicar diferenças entre células eucarióticas e procarióticas 
4. Reconhecer e explicar diferenças entre células animais e vegetais 
5. Reconhecer e explicar as diferentes funções da membrana celular 
6. Associar a divisão celular mitótica à reprodução dos seres unicelulares e ao crescimento e regenera-

ção dos tecidos dos seres multicelulares 
7. Relacionar a gênese de tumores e cânceres a processos descontrolados de divisão celular 
8. Reconhecer hábitos de vida que guardam estreita relação com determinados tipos de cânceres e in-

dicar as maneiras mais adequadas de prevenção 
 

2 º HABILIDADES 
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1. Identificar e diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas 
2. Identificar os aspectos históricos das concepções sobre hereditariedade à luz da época em que fo-

ram propostas 
3. Elaborar e testar hipóteses sobre composição genética de indivíduos 
4. Propor e testar hipóteses sobre herança, aplicando as ideias de Mendel 
5. Interpretar dados apresentados em esquemas, tabelas e gráficos a partir de conhecimentos sistema-

tizados sobre transmissão das características hereditárias 
6. Prever os resultados de cruzamentos genéticos baseados nas leis de Mendel 
7. Conceituar gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo 
8. Identificar e caracterizar os principais eventos que ocorrem na meiose 
9. Identificar e caracterizar o paralelismo entre o comportamento dos cromossomos na meiose e o 

dos genes na formação dos gametas 
10. Construir e analisar heredogramas 
11. Identificar e caracterizar os mecanismos básicos envolvidos na determinação do sexo dos organis-

mos em geral 
12. Identificar e caracterizar o mecanismo de transmissão das características ligadas aos cromossomos 

sexuais 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas (os nucleotídeos) repetidas 

ao longo da molécula 
2. Reconhecer o significado da repetição de unidades para o papel desempenhado pela molécula do 

DNA 
3. Elaborar esquemas explicativos do processo de duplicação do DNA 
4. Reconhecer o emparelhamento específico entre as bases nitrogenadas que compõem o DNA 
5. Relacionar a duplicação do DNA com a complementaridade das bases que o compõem 
6. Relacionar a duplicação do DNA ao processo de divisão celular 
7. Identificar o papel da enzima DNA polimerase na duplicação do DNA 
8. Interpretar gráficos e figuras relativos à duplicação do DNA 
9. Reconhecer as semelhanças e diferenças entre o DNA e o RNA 
10. Relacionar os diferentes tipos de RNA ao processo de síntese de proteínas 
11. Descrever o processo de síntese de proteínas por meio de texto ou esquemas explicativos 
12. Reconhecer a existência de um código genético universal, por meio do qual a seqüência de bases 

do DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína 
13. Correlacionar os conceitos mendelianos aos conhecimentos sobre a estrutura e função do DNA 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Relacionar as técnicas usadas em Biotecnologia aos principais conceitos de Genética e Biologia 

Molecular 
2. Reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas a terapia 
3. gênica 
4. Reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade, na investigação 

criminal e na identificação de indivíduos 
5. Distinguir o papel dos diferentes tipos de RNA no processo de síntese de proteínas 
6. Avaliar as razões que explicam as contribuições dos eventos da divisão meiótica para a variabilida-

de das espécies  
7. Analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos geneticamente 

modificados disponíveis no mercado 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : EDUCAÇÃO FÍSICA                   2ª série do Ensino Médio 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
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1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a prática de ginásticas como possibilidade do Se-Movimentar 
2. Identificar interesses e motivações envolvidos na prática dos diversos tipos e formas de ginástica 
3. Reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginástica e padrões de beleza 
4. Analisar criticamente produtos e mensagens da mídia que tratem da ginástica 
5. Discriminar  as capacidades físicas, avaliando sua própria condição com relação a essas capacidades 
6. Identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas em algumas ginásticas de academias 
7. Criar exercícios ginásticos adequados para o desenvolvimento das capacidades físicas pretendidas 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar alguns princípios técnicos e táticos na prática da modalidade individual trabalhada no 

bimestre 
2. Reconhecer semelhanças entre as técnicas e táticas utilizadas na modalidade individual trabalhada 

no bimestre e em outras modalidades esportivas e possibilidades do Se-Movimentar 
3. Identificar e reconhecer os efeitos do treinamento físico sobre os sistemas orgânicos 
4. Relacionar tipos e características de atividades físicas/exercícios físicos com o desenvolvimento de 

capacidades físicas e efeitos sobre os sistemas orgânicos 
5. Identificar os princípios que regem a elaboração de um programa de musculação 
6. Identificar os diferentes tipos de hipertrofia muscular 
7. Discriminar possíveis riscos, benefícios e recomendações quanto à prática da musculação na infân-

cia e adolescência 
8. Discriminar possíveis benefícios e recomendações quanto à prática da musculação por adultos ido-

sos 
9. Identificar as expectativas de desempenho relacionadas ao gênero no esporte 
10. Identificar formas de preconceito e evitar qualquer tipo de discriminação na prática do esporte 
11. Relacionar informações e conhecimentos sobre esporte e diferenças de gênero e de sexo às experi-

ências do Se-Movimentar 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a dinâmica básica da modalidade trabalhada no bimestre 
2. Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos da modalidade trabalhada 

no bimestre 
3. Identificar e vivenciar diversas possibilidades dos sistemas de jogo e táticas da modalidade traba-

lhada no bimestre 
4. Identificar e reconhecer, em seus próprios hábitos de vida, os fatores de risco para as doenças hi-

pocinéticas 
5. Identificar a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças hipocinéticas 
6. Identificar os riscos à saúde relacionados a dietas, consumo de suplementos alimentares, uso de es-

teroides anabolizantes e outras formas de doping 
7. Identificar e discriminar os significados/sentidos no discurso das mídias sobre o esporte 
8. Relacionar os significados/sentidos propostos pelas mídias com suas próprias experiências do Se-

Movimentar no esporte 
9. Analisar criticamente matérias jornalísticas que tratem de esporte 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar manifestações da ginástica alternativa 
2. Comparar manifestações da ginástica alternativa com outros métodos de ginástica, percebendo se-

melhanças e diferenças entre elas 
3. Identificar necessidades individuais e coletivas que podem ser atendidas pela prática de ginástica al-

ternativa 
4. Identificar os tipos de lesões musculoesqueléticas mais comuns no meio esportivo 
5. Identificar causas e características das lesões esportivas musculoesqueléticas mais comuns 
6. Relacionar fatores do meio ambiente que interferem sobre a predisposição do organismo ao sur-
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gimento ou agravamento de lesões musculoesqueléticas entre atletas e não atletas 
7. Identificar como a capacidade funcional, o aquecimento prévio, a alimentação balanceada e o uso 

de uniforme e equipamento de proteção contribuem para a prática segura de exercícios/esportes 
8. Relacionar aspectos da infraestrutura disponível com níveis e condições adequadas à prática de 

exercícios/esportes 
9. Identificar a dinâmica do goalball e suas regras básicas 

 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : MATEMÁTICA                    2ª série Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-a as funções tri-

gonométricas básicas 
2. 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  
3. 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 
4. Saber resolver equações e inequações trigonométricas simples, compreendendo o significado das 

soluções obtidas, em diferentes contextos 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas e 

de transformações geométricas no plano 
2. Saber expressar, por meio de matrizes, situações relativas a fenômenos físicos ou geométricos 

(imagens digitais, pixels etc.) 
3. Saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo método de escalonamento de matrizes 
4. Reconhecer situações-problema que envolvam sistemas de equações lineares (até a 4a- ordem), 

sabendo equacioná-los e resolvê-los 
 

 
 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de situações-

problema de contagem indireta do numero de possibilidades de ocorrência de um evento 
2. Saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações-problema, recorrendo a raciocí-

nios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas 
3. Saber resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidades de eventos simples repetidos, 

como os que conduzem ao binômio de Newton 
4. Conhecer e saber utilizar as propriedades simples do binômio de Newton e do triângulo de Pascal 

 
 

4º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender os fatos fundamentais relativos ao modo geométrico de organização do conheci-

mento (conceitos primitivos, definições, postulados e teoremas) 
2. Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais (comprimen-

tos, áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-as em diferentes contextos 
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3. Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais (comprimen-
tos, áreas e volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone, utilizando-as em diferentes contextos 

4. Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais (comprimen-
tos, áreas e volumes) da esfera e de suas partes, utilizando-as em  diferentes contextos 

5. Compreender as propriedades da esfera e de suas partes, relacionando-as com os significados dos 
fusos, das latitudes e das longitudes terrestre 

 
 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : BIOLOGIA                 3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Escrever e reconhecer nomes científicos 
2. Reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos 
3. Criar sistemas de classificação com base em características dos seres vivos 
4. Utilizar chaves dicotômicas de identificação de seres vivos 
5. Identificar os critérios que orientaram as diferentes teorias classificatórias, comparando-os entre si 
6. Caracterizar espécie 
7. Reconhecer indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, a partir de critérios predeterminados 
8. Caracterizar o que são híbridos e como são gerados 
9. Identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas 
10. Construir e interpretar árvores filogenéticas 
11. Reconhecer relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos 
12. Diferenciar a classificação lineana da classificação filogenética 
13. Reconhecer características gerais dos principais representantes dos reinos Monera, Protista, Fungi, 

Plantae e Animalia 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer as principais características do desenvolvimento das angiospermas 
2. Comparar os diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas 
3. Associar as características morfofuncionais dos grandes grupos vegetais aos diferentes habitats por 

eles ocupados 
4. Relacionar o movimento das plantas às condições de luminosidade 
5. Identificar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas 
6. Comparar características gerais dos grandes grupos de seres vivos 
7. Identificar e caracterizar os padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento nos diferentes 

grupos de animais 
8. Reconhecer as características dos principais filos do reino animal 
9. Identificar características comuns aos animais vertebrados 
10. Identificar os principais processos físicos e químicos envolvidos na digestão 
11. Identificar as principais características da respiração humana 
12. Identificar as principais características da circulação humana 
13. Associar estrutura e função dos componentes do sistema reprodutor humano (feminino e mascu-

lino) 
14. Identificar o princípio básico de funcionamento dos métodos anticoncepcionais mais dissemina-

dos 
15. Selecionar dietas adequadas a demandas energéticas e faixas etárias predeterminadas 
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3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Interpretar concepções religiosas e científicas para a origem da vida e dos seres vivos 
2. Identificar e caracterizar as evidências da evolução biológica 
3. Identificar os mecanismos geradores (mutação e recombinação) e os fatores orientadores (seleção 

natural) da grande variabilidade dos seres vivos 
4. Identificar o papel dos isolamentos geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies 
5. Reconhecer as principais etapas da evolução dos grandes grupos de organismos 
6. Identificar evidências do processo de evolução biológica (fósseis, órgãos análogos, homólogos e 

vestigiais) 
7. Interpretar a história da vida na Terra com base em escala temporal, indicando os principais even-

tos (surgimento da vida, das plantas, do homem etc.) 
8. Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck com base na leitura de textos históri-

cos 
9. 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 
10. Analisar as ideias sobre a origem da vida a partir da leitura de textos históricos 
11. Estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos 
12. Identificar por comparação as conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos em relação a ou-

tros 
13. Interpretar árvores filogenéticas e determinar, nesse tipo de representação, as relações de paren-

tesco entre os seres vivos 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos 
2. Identificar e explicar aspectos da interação entre os mecanismos biológicos e culturais na evolução 

humana 
3. Identificar as principais etapas da evolução humana com base em textos ou na análise de árvores fi-

logenéticas 
4. Estabelecer relações de parentesco em árvores filogenéticas de hominídeos 
5. Analisar criticamente a relação homem–meio, em situações concretas, reconhecendo a espécie hu-

mana como parte integrante de um processo no qual ela modifica e é modificada pelo ambiente em 
que vive 

6. Reconhecer os impactos da intervenção humana na evolução, nos campos da medicina, da agricul-
tura e da farmacologia, e a relação com o aumento da esperança de vida 

7. Interpretar o processo evolutivo humano como resultado da interação entre mecanismos biológi-
cos e culturais 

8. Avaliar as implicações evolutivas dos processos de seleção artificial de espécies animais e vegetais 
9. Avaliar os impactos da transformação e adaptação do ambiente aos interesses da espécie humana 

 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : EDUCAÇÃO FÍSICA      3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar e nomear golpes, técnicas e táticas inerentes à modalidade de luta trabalhada no bi-

mestre 
2. Reconhecer e valorizar o conhecimento das técnicas e táticas da modalidade de luta trabalhada 

no bimestre como fator importante na apreciação do espetáculo esportivo 
3. Analisar do ponto de vista técnico e tático uma luta da modalidade de luta trabalhada no bi-

mestre, assistida presencialmente ou pela televisão 
4. Simular a realização de algumas técnicas dos golpes e preceitos táticos da modalidade de luta 
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trabalhada no bimestre 
5. Discriminar conceitualmente os princípios do treinamento 
6. Estabelecer a zona-alvo de exercitação a partir da medida da frequência cardíaca 
7. Identificar como os princípios do treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades 

físicas 
8. Selecionar, interpretar e utilizar informações e conhecimentos sobre os princípios do treina-

mento na elaboração de um programa pessoal de condicionamento físico voltado ao desenvol-
vimento de uma ou mais capacidades físicas 

9. Identificar qualquer tipo de preconceito e evitar qualquer tipo de discriminação na prática da 
luta e da atividade rítmica 

10. Identificar como os papéis ou condicionantes sexuais culturalmente construídos influenciam as 
expectativas de desempenho físico dos jovens 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Apreciar e analisar movimentos característicos do hip-hop 
2. Caracterizar o movimento hip-hop como expressão sociocultural 
3. Identificar os diferentes estilos de street dance 
4. Nomear passos e movimentos característicos de street dance  
5. Criar e nomear movimentos de street dance 
6. Identificar reações do próprio corpo diante das demandas ocupacionais 
7. Reconhecer motivos pelos quais a ginástica laboral contribui para a prevenção de doenças relati-

vas ao seu trabalho 
8. Identificar as possibilidades de atividades na ginástica laboral 
9. Identificar características específicas dos esportes radicais (ou de outros esportes trabalhados no 

bimestre) 
10. Relacionar experiências do Se-Mov imentar ao “estilo de vida” dos praticantes de esportes radicais 

(ou de outros esportes trabalhados no bimestre) 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer etapas do processo histórico de desenvolvimento do samba, com destaque para as di-

ferentes regiões brasileiras 
2. Identificar as características do samba de roda: gestos e movimentos 
3. Identificar os diferentes instrumentos característicos do samba de roda 
4. Construir argumentos sobre a importância do lazer                                       
5. Identificar possibilidades de lazer nas atividades de cultura de movimento 
6. Identificar diferenças e semelhanças de valores, interesses e recompensas nas situações de lazer e 

trabalho 
7. Identificar e reconhecer as dificuldades/facilidades para o acesso ao lazer 
8. Identificar a influência das mídias (jogos virtuais) na vida cotidiana 
9. Elaborar estratégias cooperativas e competitivas para os jogos virtuais 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Planejar, vivenciar e avaliar as várias etapas do evento 
2. Documentar as atividades realizadas, vinculando esse registro à preservação do processo histórico 

da unidade escolar e da comunidade 
3. Identificar as necessidades de lazer na comunidade 
4. Propor formas de organização do tempo disponível a partir dos interesses e conteúdos do lazer 
5. Elaborar argumentos para problematizar a ausência de espaços de lazer na comunidade 
6. Identificar conhecimentos, interesses e necessidades da comunidade com relação à prática de ativi-

dade física e exercício físico 
7. Selecionar e organizar informações referentes aos benefícios da prática de atividades e exercícios 
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físicos para divulgação na comunidade 
 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : FILOSOFIA                         3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar situações de preconceito, particularmente em relação à Filosofia e aos filósofos 
2. Reconhecer a dimensão política do preconceito diante da Filosofia e se posicionar em relação a ela 
3. Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos 
4. Elaborar hipóteses e questões a partir das leituras e debates realizados 
5. Identificar a presença da Filosofia no cotidiano 
6. Estabelecer a distinção entre o “filosofar” espontâneo, próprio do senso comum, e o “filosofar” 

propriamente dito, típico dos filósofos especialistas 
7. Identificar características da Filosofia como reflexão 
8. Distinguir diferenças e aproximações entre linguagem e língua 
9. Relacionar pensamento, linguagem e língua 
10. Identificar a importância da língua para a produção e preservação de saberes coletivos, bem como 

para representar o real e imaginar diferentes realidades 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar marcas dos discursos filosófico, mitológico e religioso 
2. Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados 
3. Identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e abordá-las de uma perspectiva 

problematizadora e crítica 
4. Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos 
5. Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normal-

mente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade 
6. Identificar aspectos do pensamento de Platão e operar com os conceitos platônicos trabalhados 
7. Distinguir a perspectiva de Platão (natureza) da concepção de Rousseau (convenção) acerca da 

desigualdade social 
8. Distinguir a argumentação de Rousseau acerca da origem da desigualdade e de como superá-la por 

meio do contrato social 
9. Questionar o papel social do Estado e das leis 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Distinguir questões associadas ao tema “liberdade” no contexto da contribuição filosófica 
2. Distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade 
3. Relacionar liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia 
4. Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos 
5. Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados 
6. Discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos so-

bre o ser livre 
7. Relacionar liberdade à solidariedade na perspectiva de uma sociedade democrática 

 

4º
 B
I-

M
E
S-

HABILIDADES 
1. Refletir sobre o tema felicidade no contexto da contribuição filosófica 
2. Distinguir relações mantidas por pessoas de diferentes culturas com a ideia de felicidade 
3. Distinguir abordagens pessoais e sociais a respeito da ideia de felicidade 
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4. Ler, compreender e interpretar textos filosóficos 
5. Desenvolver habilidades de leitura e escrita, bem como de expressão oral na abordagem de temas 

filosóficos 
6. Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados  
7. Identificar diferentes conceitos de felicidade, destacando questões associadas a diferentes entendi-

mentos contemporâneos sobre “ser feliz” 
8. Relacionar a ideia de felicidade a uma ética solidária 

 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : FÍSICA                3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar a presença da eletricidade no dia a dia, tanto em equipamentos elétricos como em outras 

atividades 
2. Classificar equipamentos elétricos do cotidiano segundo a sua função 
3. Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes sobre suas caracterís-

ticas (voltagem, potência, frequência etc.), reconhecendo os símbolos relacionados a cada grandeza 
 

4. Relacionar informações fornecidas pelos fabricantes de aparelhos elétricos a propriedades e mode-
los físicos para explicar seu funcionamento 

5. Identificar e caracterizar os principais elementos de um circuito elétrico simples 
6. Relacionar as grandezas mensuráveis dos circuitos elétricos com o modelo microscópico da eletri-

cidade no interior da matéria 
7. Compreender o choque elétrico como resultado da passagem da corrente elétrica pelo corpo hu-

mano, avaliando efeitos, perigos e cuidados no manuseio da eletricidade 
8. Diferenciar um condutor de um isolante elétrico em função de sua estrutura, avaliando o uso de di-

ferentes materiais em situações diversas 
9. 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 
10. Dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo as grandezas envolvi-

das nesse consumo 
11. Dimensionar circuitos elétricos domésticos em função das características das residências 
12. Propor estratégias e alternativas seguras de economia de energia elétrica doméstica 
13. Relacionar o campo elétrico com cargas elétricas e o campo magnético com cargas elétricas em 

movimento 
14. Reconhecer propriedades elétricas e magnéticas da matéria e suas formas de interação por meio de 

campos 
15. 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 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. A partir de observações ou de representações, formular hipóteses sobre a direção do campo mag-

nético em um ponto ou região do espaço, utilizando informações de outros pontos ou regiões 
2. 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 
3. Representar o campo magnético de um ímã utilizando linguagem icônica de pontos, traços ou li-

nhas  
4. Identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente em termos de 

intensidade, direção e sentido 
5. Relacionar a variação do fluxo do campo magnético com a geração de corrente elétrica 
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6. Reconhecer a relação entre fenômenos elétricos e magnéticos a partir de resultados de observa-
ções ou textos históricos 

7. Interpretar textos históricos relativos ao desenvolvimento do eletromagnetismo, contextua lizan-
do as informações e comparando-as com as informações científicas atuais 

8. Explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e os correspon-
dentes fenômenos e interações eletromagnéticos 

9. Reconhecer as transformações de energia envolvidas em motores e geradores elétricos  
10. Identificar critérios que orientam a utilização de aparelhos elétricos, como as especificações do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), riscos, eficiên-
cia energética e direitos do consumidor 

11. Identificar semelhanças e diferenças entre os processos físicos em sistemas que geram energia elé-
trica, como pilhas, baterias, dínamos, geradores ou usinas 

12. Identificar fases e/ou características da transformação de energia em usinas geradoras de eletrici-
dade 

13. Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica 
14. Representar por meio de esquemas a transmissão de eletricidade das usinas até os pontos de con-

sumo 
15. Relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais desses processos 
16. Estimar perdas de energia ao longo do sistema de transmissão de energia elétrica, reconhecendo a 

necessidade de transmissão em alta-tensão 
17. Identificar quantitativamente as diferentes fontes de energia elétrica no Brasil 
18. Relacionar a evolução da produção de energia com o desenvolvimento econômico e a qualidade 

de vida 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar e estimar ordens de grandeza de espaço em escala subatômica, nelas situando fenôme-

nos conhecidos 
2. Explicar características macroscópicas observáveis e propriedades dos materiais, com base em 

modelos atômicos 
3. Explicar a absorção e a emissão de radiação pela matéria, recorrendo ao modelo de quantização 

da energia 
4. Reconhecer a evolução dos conceitos que levaram à idealização do modelo quântico para o átomo 
5. Interpretar a estrutura, as propriedades e as transformações dos materiais com base em modelos 

quânticos 
6. Identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no es-

pectro eletromagnético e sua utilização por meio das tecnologias a elas associadas (rádio, radar, 
forno de micro-ondas, raios X, tomografia, laser etc.) 

7. Reconhecer a presença da radioatividade no mundo natural e em sistemas tecnológicos, discrimi-
nando características e efeitos 

8. Reconhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações nu-
cleares para explicar seu uso na geração de energia elétrica, na indústria, na agricultura e na medi-
cina  

9. Explicar diferentes processos de geração de energia nuclear (fusão e fissão), reconhecendo-os em 
fenômenos naturais e em sistemas tecnológicos 

10. Caracterizar o funcionamento de uma usina nuclear, argumentando sobre seus possíveis riscos e 
as vantagens de sua utilização em diferentes situações 

11. Pesquisar e argumentar acerca do uso de energia nuclear no Brasil e no mundo 
12. Avaliar e debater efeitos biológicos e ambientais da radiatividade e das radiações ionizantes, assim 

como medidas de proteção 
 

4º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Reconhecer os principais modelos explicativos dos fundamentos da matéria ao longo da história, 

dos átomos da Grécia Clássica aos quarks 
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2. Identificar a existência e a diversidade das partículas subatômicas 
3. Reconhecer e caracterizar processos de identificação e detecção de partículas subatômicas 
4. Reconhecer, na história da ciência, relações entre a evolução dos modelos explicativos da matéria e 

da pesquisa com aspectos sociais, políticos e econômicos 
5. Reconhecer a natureza das interações e a relação massa–energia nos processos nucleares e nas 

transformações de partículas subatômicas 
6. Identificar a presença de componentes eletrônicos, como semicondutores, e suas propriedades em 

equipamentos do mundo contemporâneo 
7. Identificar elementos básicos da microeletrônica no processamento e armazenamento de 
8. informações (processadores, microcomputadores, discos magnéticos, CDs etc.) 
9. Identificar e caracterizar os novos materiais e processos utilizados no desenvolvimento da informá-

tica 
10. Avaliar e debater os impactos de novas tecnologias na vida contemporânea, analisando as implica-

ções da relação entre ciência e ética 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : GEOGRAFIA                         3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades 

sociais, políticas e econômicas que as envolvem 
2. Aplicar e diferenciar os conceitos de ordem mundial, bipolaridade e multipolaridade 
3. Identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, con-

siderando questões geopolíticas, econômicas e culturais 
4. Associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugi-

adas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial 
5. Analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel exercido pelas po-

tências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente 
6. Identificar os processos de integração regional na ordem mundial contemporânea, apontando o 

papel dos órgãos multilaterais na integração latino-americana 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão “choque de civilizações” no mun-

do contemporâneo 
2. Analisar os principais elementos de identificação e distinção entre as religiões mundiais 
3. Identificar os principais fundamentos histórico-geográficos e a distribuição das principais religiões 

monoteístas e politeístas em escala mundial 
4. Identificar elementos histórico-geográficos que expliquem o desencadeamento de inúmeros con-

flitos étnico-culturais no mundo contemporâneo 
5. Ler e interpretar mapas e gráficos relativos à distribuição e à manifestação das principais áreas de 

conflitos étnico-religiosos no mundo 
6. Analisar elementos histórico-geográficos que permitam diagnosticar diferentes argumentações so-

cioculturais para explicar o conceito de América Latina 
7. Identificar as principais áreas de tensão da América Latina na atualidade e estabelecer a relação en-

tre essas áreas e as consequências do processo de colonização na região 
8. Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em conflitos recentes na 

América Latina 
 

3º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. 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 vege-
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tação do continente africano, de modo a compreender as características dos biomas, identificando 
as relações de causa e efeito entre os aspectos físicos citados 

2. Extrair informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em dois 
grandes conjuntos de países: parcialmente industrializados e de economia tradicional 

3. 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 paí-
ses do continente 

4. Ler e interpretar mapas temáticos sobre o número de adultos e crianças vivendo com HIV, esti-
mativas de novos casos de contágio por HIV e de mortos por Aids 

5. 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 espe-
rança de vida ao nascer dos países africanos 

6. Ler e interpretar gráfico sobre a esperança de vida ao nascer da África Subsaariana e em outras re-
giões do mundo 

7. 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 influên-
cia na evolução demográfica da África no mesmo período 

8. 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 formu-
lar hipóteses sobre as razões que levam governos e autoridades dos países do Norte a evitarem o 
uso da expressão “refugiados econômicos” 

9. 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 

 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer e aplicar os conceitos de recursos e fluxos materiais e imateriais 
2. Reconhecer e aplicar o conceito de redes geográficas 
3. Extrair informações sobre a distribuição das principais redes de fluxos materiais, indicando suas 

áreas de concentração e de distribuição 
4. Extrair informações sobre a distribuição das principais redes de fluxos de ideias e informações, 

analisando as condições histórico-geográficas para a sua reprodução 
5. Extrair informações relevantes de mapas temáticos e anamorfoses para identificar e localizar as de-

nominadas cidades globais e suas áreas de influência 
6. Ler e interpretar textos que distingam o conceito de terrorismo e identifiquem as suas principais 

formas e áreas de atuação 
7. Ler e interpretar mapa sobre a atuação de redes terroristas, identificando áreas de atuação e interes-

ses que as envolvem 
8. Ponderar razões histórico-geográficas e socioeconômicas que justifiquem e expliquem a ampliação 

da atuação das redes criminosas em escala global 
9. Destacar fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais e suas diferentes formas 

de atuação a partir dos usos das tecnologias da informação 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : HISTÓRIA                          3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interfe-

rir nas várias regiões do planeta (sistemas modernos de colonização, imperialismo, conflitos atuais) 
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2. Relacionar o princípio de respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural, nas análises 
de fatos e processos histórico-sociais 

3. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre um determinado aspecto da cultu-
ra  

4. Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas 
sociais e culturais 

5. Posicionar-se criticamente sobre os processos de transformações políticas, econômicas e sociais 
6. Reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que respeitem os 

valores humanos e a diversidade sociocultural 
7. 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 
8. Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas decorrências nos 

conflitos armados 
9. Comparar as novas tecnologias e as modificações nas relações da vida social e no mundo do traba-

lho 
10. Relacionar as implicações socioambientais do uso das tecnologias de produção industrial em dife-

rentes contextos sociais 
11. Identificar as principais características dos regimes totalitários 
12. Discutir situações da vida cotidiana relacionadas a preconceitos étnicos, culturais, religiosos e de 

qualquer outra natureza 
13. Reconhecer o papel da propaganda de massa nas sociedades históricas 
14. 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 
 
 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao desenvolvimento, às condições de 

vida e à saúde de populações humanas, por meio de diferentes indicadores 
2. Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais expressos em diferentes 

linguagens 
3. Caracterizar formas de circulação de informação, capitais, mercadorias e serviços no tempo e no 

espaço 
4. Analisar os efeitos da globalização da economia e os processos de interdependência entre as eco-

nomias nacionais acentuados por esse processo 
5. Analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas 

dos diferentes agentes e forças sociais 
6. Identificar os processos históricos de formação das instituições sociais e políticas regulamentado-

ras da sociedade brasileira 
7. Investigar criticamente o significado dos diferentes marcos relacionados à formação histórica da 

sociedade brasileira 
8. Estabelecer relações entre as obras de arte e o contexto histórico de sua elaboração 

 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer, a partir de textos de natureza diversa, as principais características do período da 

Guerra Fria 
2. 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 
3. sociais e a preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história • Analisar o processo histó-

rico da formação das instituições políticas brasileiras 
4. Identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da República 
5. Reconhecer as principais características dos governos populistas no Brasil 
6. Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964, considerando especial-
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mente a supressão das liberdades e a repressão à oposição 
7. Reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas político-

econômicos ao longo da história 
8. Reconhecer que o processo histórico não decorre apenas da ação dos chamados grandes persona-

gens 
 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Identificar em diferentes documentos históricos os principais movimentos sociais brasileiros e seu 

papel na transformação da realidade 
2. Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo,reconhecendo 

propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais 
3. Confrontar proposições e refletir sobre processos de transformação política, econômica esocial a 

partir de situações históricas diferenciadas no tempo e no espaço 
4. Identificar propostas para a superação dos desafios sociais, políticos e econômicos enfrentados pe-

la sociedade brasileira na construção de sua identidade nacional 
5. Caracterizar as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia, em diferentes momentos his-

tóricos 
6. 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 
7. Identificar em diferentes documentos históricos os fundamentos da cidadania e da democracia em 

diversos momentos históricos 
8. Estabelecer relações entre consumismo e alienação e entre consumismo e negação da solidariedade 
9. Interpretar os significados de diferentes manifestações populares como representação do patrimô-

nio regional e cultural 
10. Avaliar propostas para a superação dos desafios sociais, políticos e econômicos enfrentados pelas 

sociedades contemporâneas 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : INGLÊS                 3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: relatos de experiência, páginas de internet, boletins infor-

mativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços característicos, 
bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Avaliar o contexto em que o candidato a uma vaga se apresenta  
3. Trocar informações pessoais 
4. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais 
5. Localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumen-

tação 
6. Identificar diferentes usos do presente perfeito (expressar continuidade de ações, falar de experiên-

cia de vida, dar notícias) 
7. Produzir um depoimento de experiência de trabalho voluntário, compreendendo a produção como 

um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
 

2º
 B
IM

E
S-

T
R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: anúncios, boletins informativos, guias de orientação, pia-

das, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos 
sociais 

2. Inferir o significado de abreviações, apoiando-se em pistas presentes no texto e na mobilização de 
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conhecimentos prévios 
3. Reconhecer as características e a organização de um anúncio de emprego 
4. Identificar, em um anúncio de emprego, as diferentes habilidades solicitadas de um candidato 
5. Antecipar a ordem de importância de informações mencionadas em uma pesquisa sobre qualifica-

ção profissional 
6. Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes habilidades 
7. Identificar o significado de verbos característicos de anúncios de emprego, categorizá-los e usá-los 

em contexto 
8. Produzir um anúncio oferecendo-se para um emprego (“Ofereço-me para...”), compreendendo a 

produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: depoimentos, livreto de apresentação de cursos universi-

tários (índice, carta de boas-vindas, tabelas com cursos, resumo dos cursos, relatos de experiência, 
textos informativo-descritivos, testemunhos), piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços 
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 

2. Identificar o uso dos marcadores textuais que indicam opções (either ... or, neither ... nor) 
3. Identificar as situações de uso de estruturas verbais para indicar ações no futuro: will, going to 
4. Identificar as situações de uso dos verbos modais: may, might 
5. Produzir depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro, compreendendo a produ-

ção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Ler, compreender, analisar e interpretar: currículo, boletins informativos, piadas, adivinhas e diálo-

gos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 
2. Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características 
3. Comparar conteúdos em gêneros diferentes 
4. Reconhecer as características e a organização de um currículo 
5. Identificar o uso e o significado de abreviações em currículo 
6. Produzir um currículo contendo informações pessoais, formação, habilidades e objeti-

vos,compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração 
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : PORTUGUÊS                   3ª série do Ensino Médio 
 
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 apren-
dizagem orientadas por atividades de leitura e escrita, e priorizando a tipologia argumentativa, os estudantes de-
senvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Relacionar as culturas produzidas, em língua portuguesa, em Portugal, na África e no Brasil 
2. • Construir um conceito de modernidade que explique fenômenos culturais e literários contempo-

râneos, relacionando, a partir desse conceito, as diferentes produções culturais contemporâneas 
3. • Relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do pas-

sado, procurando aproximações de tema e sentido 
4. • Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso do vocativo em textos e frases 
5. • Resolver problemas de oralidade na produção do texto escrito visando a adequar o texto à inten-

cionalidade comunicativa 
6. • Adequar o registro escrito e oral a situações formais de uso da linguagem 
7. • Identificar e analisar características próprias da linguagem literária da modernidade 
8. • Identificar a tese e ideias-chave em um texto argumentativo 
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2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. • 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 Ensi-
no Superior 

2. • 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 se-
leções e entrevistas de emprego 

3. • Contextualizar histórica e socialmente o texto literário 
4. • Projetar dissertações escolares 
5. • Relacionar contexto sociocultural a uma determinada obra literária produzida na segunda meta-

de do século XX 
6. • Analisar o paralelismo, particularmente como ele se manifesta na construção dos períodos do 

texto nos processos de coordenação e subordinação 
7. • Identificar, no texto, marcas de uso de variação linguística 
8. • Comparar as características de diferentes gêneros sobre a apresentação de um mesmo tema 

 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. • Considerar indícios de valores presentes na contemporaneidade manifestos na urdidura textual 
2. • Analisar as intenções enunciativas dos textos literários na escolha dos temas, das estruturas e dos 

estilos, como procedimentos argumentativos 
3. • Elaborar a revisão de texto produzido seguindo procedimentos aprendidos na série 
4. • Relacionar, como realidade cultural lusófona, as produções, em língua portuguesa, na África e 

no Brasil 
5. • Identificar o papel de categorias da enunciação – pessoa, tempo e espaço – na construção de 

sentidos para o texto 
6. • Usar conhecimentos de terceiros (citação) na produção de projeto de texto próprio, mantendo 

autoria 
7. • Relacionar, em produção textual, informações veiculadas pela mídia impressa sobre a esfera de 

atividades “trabalho e emprego” na produção de um texto dissertativo 
8. • Analisar criticamente as relações entre poesia da modernidade e a construção do mundo atual 
9. • Identificar o valor discursivo e expressivo da estilização, da paródia e da reformulação na cons-

trução do sentido de um texto 
10. • 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 
 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. • Posicionar-se criticamente diante da realidade fazendo interagir conceitos, valores ideológicos e 

elementos linguísticos 
2. • Considerar indícios de valores presentes na contemporaneidade manifestos na urdidura textual 
3. • Analisar as intenções enunciativas dos textos literários na escolha dos temas, das estruturas e dos 

estilos, como procedimentos argumentativos 
4. • Localizar informações relevantes do texto para solucionar determinado problema apresentado 
5. • Identificar os elementos pertinentes a um projeto de vida mantendo, por meio da atividade lin-

guística, o sentido de interdependência com o mundo 
6. • Mobilizar informações, conceitos e procedimentos na produção escrita de um projeto de vida 
7. • Identificar e avaliar as características próprias da apresentação de um discurso de orador 
8. • Relacionar conhecimentos do uso da norma-padrão da língua portuguesa à construção de um 

discurso de orador 
9. • Avaliar as habilidades do outro seguindo critérios específicos preestabelecidos 
10. • Relacionar criticamente, na produção de um texto, informações das diferentes áreas do saber: Fi-

losofia, Economia, Sociologia, Literatura, Arte, entre outras 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : QUÍMICA                3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases 
2. Optar pelo processo de destilação fracionada para separar substâncias com temperaturas de ebuli-

ção próximas 
3. Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado 

chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem 
4. 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 

5. Reconhecer a orientação e a energia de colisão como fatores determinantes para que ocorra uma 
colisão efetiva 

6. Reconhecer que transformações químicas podem ocorrer em mais de uma etapa e identificar a eta-
pa lenta de uma transformação química como a determinante da velocidade com que ela ocorre 

7. Identificar transformações químicas que entraram em equilíbrio químico pela comparação entre 
dados tabelados referentes ao rendimento real e o estequiometricamente previsto dessas transfor-
mações 

8. Relacionar a energia de ativação da etapa lenta da transformação química com a velocidade com 
que ela ocorre 

9. Aplicar os conhecimentos referentes às influências da pressão e da temperatura na rapidez e na ex-
tensão de transformações químicas de equilíbrio para escolher condições reacionais mais adequa-
das 

10. Fazer previsões qualitativas sobre como composições de variáveis podem afetar as velocidades de 
transformações químicas, usando modelos explicativos 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. 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 ele-
trólise ígnea, do hidróxido de sódio e do gás cloro por eletrólise da salmoura, do carbonato de só-
dio pelo processo Solvay e de água potável por destilação e por osmose reversa 

2. Reconhecer o processo de autoionização da água pura no nível microscópico como responsável 
pela condutibilidade elétrica por ela apresentada 

3. Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre 
soluções ácidas e básicas 

4. Reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio químicos: temperatura, pressão e mu-
danças na concentração de espécies envolvidas no equilíbrio 

5. Extrair dados de esquemas relativos a subprodutos do cloreto de sódio e a alguns de seus proces-
sos de obtenção 

6. Utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras (a 
25 ºC) 

7. Interpretar reações de neutralização entre ácidos fortes e bases fortes como reações entre H+ e 
OH– 

8. Interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações relativas de 
reagente e produtos que coexistem em equilíbrio dinâmico 

9. Saber construir a equação representativa da constante de equilíbrio de uma transformação química 
a partir de sua equação química balanceada 

10. Prever modificações no equilíbrio químico causadas por alterações de temperatura, observando as 
entalpias das reações direta e inversa 

11. Prever como as alterações nas pressões modificam equilíbrios envolvendo fases líquidas e gasosas 
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(solubilidade de gases em líquidos) 
12. Valorizar o uso responsável da água levando em conta sua disponibilidade e os custos ambientais 

e econômicos envolvidos em sua captação e distribuição 
13. Avaliar a importância dos produtos extraídos da água do mar como matéria-prima e para consu-

mo direto (cloreto de sódio, principalmente) 
14. Calcular valores de pH a partir das concentrações de H+ e vice-versa 
15. 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 concentra-
ções das soluções 

16. Saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química a partir de dados empíricos 
17. Avaliar, entre diferentes transformações químicas, a que apresenta maior extensão, dadas as equa-

ções químicas e as constantes de equilíbrio correspondentes 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais 

e substâncias utilizados no sistema produtivo 
2. Reconhecer a importância econômica e ambiental da purificação do gás natural 
3. Reconhecer a biomassa como recurso renovável da biosfera 
4. Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa 
5. Classificar substâncias como isômeras, dadas suas nomenclaturas ou fórmulas estruturais 
6. 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 

7. Analisar e classificar fórmulas estruturais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, 
aldeídos, cetonas, alcoóis e gliceróis quanto às funções 

8. Avaliar vantagens e desvantagens do uso da biomassa como fonte alternativa (ao petróleo e ao gás 
natural) de materiais combustíveis 

 

4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Reconhecer os gases SO2, CO2 e CH4 como os principais responsáveis pela intensificação do efei-

to estufa e identificar as principais fontes de emissão desses gases 
2. 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 
3. Reconhecer a diminuição da camada de ozônio como resultado da atuação de clorofluorcarbonetos 

(CFCs) no equilíbrio químico entre ozônio e oxigênio 
4. Reconhecer agentes poluidores de águas (esgotos residenciais, industriais e agropecuários, deter-

gentes, praguicidas) 
5. Reconhecer a importância da coleta e do tratamento de esgotos para a qualidade das águas 
6. Reconhecer perturbações na biosfera causadas pela poluição de águas e do ar, além de outras oca-

sionadas pelo despejo direto de dejetos sólidos 
7. Reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o tempo de permanência e com a so-

lubilidade dos gases poluentes, assim como com as reações envolvendo esses gases 
8. Relacionar as propriedades dos gases lançados pelos seres humanos na atmosfera para entender al-

guns prognósticos sobre possíveis consequências socioambientais do aumento do efeito estufa, da 
intensificação de chuvas ácidas e da redução da camada de ozônio 

9. 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 

10. 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 

11. Avaliar custos e benefícios sociais, ambientais e econômicos da transformação e da utilização de 
materiais obtidos pelo extrativismo 

12. Organizar conhecimentos e aplicá-los para avaliar situações-problema relacionadas a desequilíbrios 
ambientais e propor ações que busquem minimizá-las ou solucioná-las 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : SOCIOLOGIA                         3ª série do Ensino Médio 
 
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender o significado e as origens das palavras “cidadão” e “cidadania” 
2. Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos, sociais e humanos 
3. 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 
4. Analisar criticamente as condições de exercício da cidadania no Brasil ao longo da história 
5. Compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição Brasileira 

de 1988 
6. Ler, interpretar e analisar o texto original da Constituição Brasileira 
7. Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas possibili-

dades de efetivação 
8. Ler, interpretar e analisar trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de 
9. Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso 
10. Estabelecer uma reflexão crítica sobre os direitos e os deveres do cidadão 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Interpretar e analisar criticamente fatos e eventos históricos brasileiros 
2. Reconhecer diferentes formas de atuação política da população nas revoltas e movimentos popu-

lares dos séculos XIX e XX 
3. Compreender a importância da participação política da população nos movimentos operário, sin-

dical e dos sem-terra 
4. Desenvolver o espírito crítico em relação à historicidade da condição feminina 
5. Estabelecer relações entre a luta feminina e a ampliação dos direitos civis 
6. Estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta pe-

los direitos das mulheres 
7. Reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contempo-

râneos 
8. Desenvolver o espírito crítico em relação aos conflitos sociais, a desigualdade, o racismo, o pre-

conceito, a diferença e a questão ambiental a partir das experiências cotidianas do jovem 
 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender o conceito geral de Estado e suas formas 
2. Distinguir o conceito de Estado da concepção de governo e identificar as principais formas de 

governo (monarquia e república) e suas características 
3. Identificar e reconhecer diferentes sistemas de governo (presidencialismo, parlamentarismo, se-

mipresidencialismo) 
4. Compreender a organização interna dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), sua nature-

za e funções 
5. Identificar os componentes do poder Legislativo, compreender o sistema de representação pro-

porcional e o papel de senadores e deputados no âmbito federal 
6. Desenvolver noções claras sobre o funcionamento das eleições no Brasil, a formação dos parti-

dos, a importância do voto e o papel do eleitor no sistema democrático 
7. Estabelecer uma reflexão crítica sobre a atuação do cidadão no controle da representação política 

na relação entre eleitores e representantes eleitos 
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4º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Abordar a problemática da reprodução da violência por meio de sua banalização 
2. Questionar o lugar do ser humano em meio ao conflito social, à intolerância religiosa, ao racismo e 

à desigualdade social 
3. Reconhecer os problemas da individualização na sociedade contemporânea 
4. Compreender o que significa a desumanização e a “coisificação” do outro e quais os fatores que 

contribuem para esses fenômenos 
5. Resgatar a especificidade da condição humana e dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

dignidade, à pessoa e às condições mínimas de sobrevivência 
6. Estabelecer uma reflexão crítica acerca da importância do sonho e da esperança como motivadores 

da ação transformadora da realidade social 
 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO  
DISCIPLINA : MATEMÁTICA                    3ª série Ensino Médio 
 

Espera-se que ao completar estes bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 
 

1º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Saber usar de modo sistemático sistemas de coordenadas cartesianas para representar pontos, figu-

ras, relações, equações 
2. Saber reconhecer a equação da reta, o significado de seus coeficientes, as condições que garantem 

o paralelismo e a perpendicularidade entre retas 
3. Compreender a representação de regiões do plano por meio de inequações lineares 
4. Saber resolver problemas práticos associados a equações e inequações lineares 
5. Saber identificar as equações da circunferência e das cônicas na forma reduzida e conhecer as pro-

priedades características das cônicas 
 

 

2º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Compreender a historia das equações, com o deslocamento das atenções das fórmulas para as 

analises qualitativas 
2. Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica 
3. Saber reduzir a ordem de uma equação a partir do conhecimento de uma raiz 
4. Saber expressar o significado dos números complexos por meio do plano de Argand-Gauss 
5. Compreender o significado geométrico das operações com números complexos, associando-as a 

transformações no plano 
 

 
 

3º
 B
IM

E
ST

R
E
 

HABILIDADES 
1. Saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reco-

nhecendo as funções de 1º e de 2º graus, seno, cosseno, tangente, exponencial e logarítmica, com 
suas propriedades características 

2. Saber construir gráficos de funções por meio de transformações em funções mais simples (trans-
lações horizontais, verticais, simetrias, inversões) 

3. 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 

4. Conhecer o significado, em diferentes contextos, do crescimento e do decrescimento exponencial, 
incluindo-se os que se expressam por meio de funções de base ℮ 

 
 

4º
 

B
I-

HABILIDADES 
1. Saber construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesqui-

sas por amostras estatísticas 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

2. Saber calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados: media, me-
diana e moda  

3. Saber calcular e interpretar medidas de dispersão de uma distribuição de dados: desvio padrão 
4. Saber analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos 
5. Reconhecer as características de conjuntos de dados distribuídos normalmente; utilizar a curva 

normal em estimativas pontuais e intervalares 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV – PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS TÉCNICO ADMINISTRTIVO 

DA ESCOLA 

 

� Núcleo de Direção – Função:- Centro executivo do planejamento, organização, coordenação, 

avaliação e integração das atividades da unidade escolar. 

� Diretor:  

• Jefferson Quintanilha Coutinho – Diretor de Escola Efetivo – Designado nos termos da Reso-

lução SE. 73/2003. 

Objetivo Geral: 

Executar o planejamento, organizar coordenar, avaliar a integração de todas as atividades desenvol-

vidas no âmbito da unidade escolar. 

 

Objetivos Específicos: 
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A Direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir: 

� a elaboração e execução da proposta pedagógica; 

� a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

� o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas estabelecidas; 

� a legalidade, a regularidade e autenticidade de vida escolar dos alunos; 

� os meios para o reforço e recuperação da aprendizagem de alunos; 

� a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

� as informações aos pais ou responsável sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem 

como a execução da proposta pedagógica; 

� a comunicação ao conselho tutelar dos casos de maus tratos envolvendo alunos, assim como 

de casos de evasão escolar e reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das aulas 

previstas e dadas.  

 

Desenvolvimento das atividades gerais e específicas, que integram a direção da escola du-

rante o ano letivo. 

 
Em relação às seguintes competências específicas: 

� definir a linha de ação a ser adotada pela escola, observadas as diretrizes de política edu-

cacional da secretaria da educação e as deliberações do Conselho de Escola; 

� aprovar o plano de gestão e encaminhá-lo à Diretoria de ensino para homologação; 

� autorizar a matrícula e transferência de alunos; 

� estabelecer horários de aulas e de expedientes da secretaria e da biblioteca; 

� assinar, juntamente com o secretário de escola todos os documentos relativos  à vida es-

colar dos alunos, expedidos pela escola; 

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

� presidir solenidade e cerimônias da escola; 

� decidir sobre a utilização do prédio escolar ou de suas dependências para outras ativida-

des que não as de ensino, mas de caráter educacionais, respeitados os critérios estabelecidos pelo 

conselho de escola; 

� encaminhar o estatuto da Associação de Pais e Mestres aos órgãos competentes para o 

devido registro. 

 

Em relação às atividades gerais   
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� responder pelo cumprimento no âmbito da escola das leis, regulamentos e determina-

ções, bem como dos prazos para execução dos trabalhos, estabelecidos pelas autoridades supe-

riores; 

� expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços; 

� avocar, de modo geral e em casos especiais, as atribuições e competência de qualquer 

funcionário ou servidor subordinado; 

� delegar competência e atribuições a seus subordinados, assim como designar comissões 

para execução de tarefas especiais; 

� decidir sobre petições, recursos e processos de sua área de competência, ou remetê-los 

devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais, quando for o caso; 

� apurar ou fazer apurar irregularidade de que venha a tomar conhecimento, no âmbito da 

escola; 

 

Em relação à administração de pessoal 

   

� dar posse a funcionários subordinados; 

� conceder prorrogação de prazo para posse dos funcionários e para exercício dos funci-

onários e servidores; 

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

pertinente; 

� autorizar o gozo de férias regulamentares; 

 

� designar ou dispensar docentes para função de Vice-Diretor de Escola ou submeter essa 

Deliberação ao Conselho de Escola, quando o docente for de outra Unidade Escolar; 

� designar docentes da escola à função de Professor-Coordenador nos termos da legisla-

ção pertinente; 

� propor a designação de funcionários ou servidor:- 

         a) para  o exercício de substituição; 

         b) para responder pelo expediente de unidades subordinadas; 

� indicar funcionários ou servidores para a zeladoria da escola e submeter ao Conselho   

de   Escola; 

� determinar a instauração de sindicância; 

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

� propor a nomeação de pessoal; 

� propor, quando for o caso, modificação nos horários de trabalho dos funcionários e 

servidores; 
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� autorizar a licença – prêmio; 

� expedir guia de inspeção de saúde e conceder licença, observada a legislação pertinente 

e a vista do parecer do órgão competente, nas seguintes hipóteses: 

a) a funcionário e servidor para tratamento de saúde; 

b) a funcionário e servidor por motivo de doença em pessoa da família; 

c) a funcionário e servidor quando acidentado ao exercício de suas atividades ou atacado 

de doença profissional; 

d) a funcionário e servidor, compulsoriamente, como medida profilática; 

e) a funcionário e servidor gestante. 

 

Em relação à administração de material e financeiro 

 
� autorizar a requisição de material permanente e de consumo; 

� indicar funcionário ou servidor para receber as verbas de material de consumo e de des-

pesa de pronto pagamento, e controlar sua aplicação, quando for o caso; 

� encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola informes sobre a aplicação dos recur-

sos financeiros. 

 

Em relação às competências comuns ao Diretor de Escola e ao Secretário de Escola, em 

suas respectivas áreas de atuação:      

     

Participar dos processos de: 

 

a) identificação das necessidades de recursos humanos; 

b) identificação das necessidades de treinamentos e desenvolvimento de recursos huma-

nos; 

c) avaliação do desempenho do sistema; 

� cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informações, rela-

tos  e outros documentos aos órgãos do sistema e garantir a qualidade dos mesmos; 

� dar exercício aos funcionários e servidores designados para a unidade sob a sua subor-

dinação; 

� controlar a freqüência diária dos funcionários e servidores diretamente subordinados e 

atestar a freqüência mensal; 

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

vigente; 

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

� avaliar o desempenho dos funcionários e servidores que lhe são mediata ou imediata-

mente subordinados. 

 

Em relação a outras atribuições  

 
� organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola; 

� subsidiar o planejamento educacional; 

� elaborar ou coordenar a elaboração anual da escola; 

� assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretri-

zes e normas emanadas da administração superior.     

   

� Vice-diretor(a):  

• Sonia Aparecida Lucas – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da Es-

cola Estadual “Joaquim Antonio Pereira”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, desig-

nada vice-diretora, nos termos da legislação vigente. 

 

Objetivo Geral: 

Executar o planejamento, organizar coordenar, avaliar a integração de todas as atividades desen-

volvidas no âmbito da unidade escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

O Vice Diretor exercerá suas funções objetivando garantir: 

� responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado;                        

� substituir o Diretor de Escola em suas ausências e impedimentos; 

� assessorar o Diretor de escola no desempenho das atribuições que lhe são próprias; 

� participar da elaboração do Plano Diretor; 

� acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de apoio 

administrativo e apoio educacional, mantendo o Diretor de Escola informado sobre o seu an-

damento; 

� coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio escolar, mobili-

ário e equipamento da escola;  

� controlar o recebimento e consumo de gêneros alimentícios destinados à merenda esco-

lar; 

� controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das normas de segurança e 

higiene nas oficinas, laboratórios e outros locais de trabalho; 
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� participar, como integrante do Conselho de escola, dos estudos e deliberações que afe-

tam o processo educacional.  

 

PLANO DE TRABALHOS  - NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO (PCP – PMEC) 

 

Função:- Apoio técnico aos docentes e discentes. 

Coordenadores:- 

•   Rosangela Justi Godoy – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da 

Escola Estadual “Jose Belucio”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designada Pro-

fessor Coordenador Pedagógico - Ensino Fundamental – Ciclo II - ETI, nos termos da 

legislação vigente. 

• Aparecido Claudemir da Silva – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – 

da Escola Estadual “José Belúcio”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designado, 

Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Médio nos termos da legislação vigente.  

 

Objetivos: 

Estão voltados para o ideal de Educadora, em resgatar a questão política Educacional. face as am-

plas mudanças no Ensino, atender e auxiliar um trabalho para a construção da cidadania: 

• Ajudar os professores a desenvolver os Projetos de Ensino e de Recuperação dos alu-

nos; 

• Atuar junto aos professores num trabalho coletivo, coeso e seguro para amenizar as 

questões de evasão e retenção; 

• Fornecer assistência didático-pedagógica constante; 

• Assegurar horários para reuniões coletivas, planejá-las, coordená-las e avaliá-las; 

• Acompanhar o rendimento escolar dos alunos; 

• Propiciar trabalho em conjunto por áreas e séries para analisar, discutir, estudar e aper-

feiçoar as questões pertinentes a elas e ao processo ensino/aprendizagem. 

• Sempre que necessário, manter contato com os pais ou responsáveis informando-os a 

respeito dos educandos. 

• Assessorar a Direção da Escola na articulação das ações pedagógicas e didáticas. 

• Diagnóstico dos pontos críticos do Processo Ensino Aprendizagem na Unidade Esco-

lar. 

• Propostas para a superação dos problemas diagnosticados e aperfeiçoamento do traba-

lho pedagógico. 
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• Coordenar o trabalho dos professores das diferentes disciplinas para garantir  articula-

ção entre elas e a continuidade da aprendizagem; 

• Analisar criticamente as situações de aprendizagem dos alunos, suas dificuldades e pro-

curar formas de superá-las; 

• Propiciar momentos de aperfeiçoamento do corpo docente, durante as HTPCs, promo-

vendo a troca de experiências; 

• Estimular o uso do material da Oficina Pedagógica e da Biblioteca da U.E.; 

• Divulgar o material pedagógico da Escola; 

• Integrar-se no projeto pedagógico da Escola, articulando o trabalho dos Coordenadores 

da Base Nacional Comum X Oficinas Curriculares.   

• Proposta de Acompanhamento e Avaliação do Projeto Pedagógico da Escola, incluindo 

as atividades coletivas de trabalho pedagógico e o constante processo de Recuperação da apren-

dizagem. 

• Estimular o trabalho coletivo e criativo da equipe escolar; 

• Acompanhar através de múltiplas estratégias de trabalho, as ações estabelecidas pelos 

professores de diversas áreas, a alcançar as metas estabelecidas pelo coletivo da Escola; 

• Fazer um levantamento juntamente com os professores, dos alunos com conceitos insa-

tisfatórios e dos conteúdos que precisam ser revistos a fim de que sejam compreendidos pelos 

mesmos; 

• Estabelecer os horários para as aulas de reforço e recuperação; 

• Controlar a freqüência e o rendimento escolar dos alunos submetidos a esses estudos; 

• Participar, junto com a Direção da Escola e professores, da elaboração dos projetos de 

reforço e recuperação de aprendizagem; 

• Acompanhar as aulas do processo de recuperação contínua para assegurar uma aprendi-

zagem bem sucedida; 

• Estabelecer relação com os pais, tornando-os aliados ao processo de ensino aprendiza-

gem. 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 
Baseado na premissa de que o processo de aprendizagem está articulado nos diversos segmen-

tos da escola, foi proposto um plano de trabalho visando articulação e a dinamização de ações educacionais que 

promovam o aperfeiçoamento individual e coletivo dos alunos, educadores e comunidade. 
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A este profissional cabe uma função específica  e sem sombra de dúvida o papel de maior im-

portância é o do professor. 

Tudo o que se faz, se pensa e se discute na escola tem como objetivo principal o aluno e o pro-

fessor, ou seja a sala de aula, ou ainda, a relação ensino/aprendizagem. A sala de aula é o espaço nobre na escola 

onde se concretiza o trabalho resultante do esforço de todos que pertencem à comunidade (interna e externa) da 

escola estão à serviço da sala de aula, desde o servente até o diretor, assim como o supervisor e o dirigente regio-

nal. 

Assim o professor coordenador será um mediador desta escola pois é nela que os sonhos são 

partilhados para que se transformem num querer em comum e para que todos os que nela estão inseridos orien-

tem as suas ações na mesma direção; cada um na sua função, com a sua originalidade, mas com o propósito de 

rever e de enriquecer a sua prática tendo como referência, simultaneamente, a observação da seqüência das suas 

ações nos alunos e as metas estabelecidas em conjunto. 

 

OBJETIVOS 

• Coordenar, acompanhar e avaliar a escola de forma democrática, buscando uma melhor 

integração com um novo padrão de qualidade de ensino para os alunos; 

• Analisar constantemente os progressos e dificuldades, procurando sempre coletivamen-

te superar as dificuldades e ampliar conquistas; 

• Ser o articulador da proposta pedagógica da escola para que os projetos se transformem 

em ações, ajudando nos “comos” resolver dificuldades e facilidades pedagógicas; 

• Ajudar os professores a reverem suas ações pedagógicas tendo em vista o projeto peda-

gógico da escola; 

• Trabalhar os HTPCs na construção de consensos, auxiliar a equipe de professores na 

revisão e no enriquecimento de suas práticas na sala de aula e auxiliar o diretor a não perder de 

vista a relação ensino/aprendizagem nas suas decisões; 

• Estimular e acompanhar  a freqüência dos alunos 

• Acompanhar e atuar junto ao docente as avaliações para que as mesmas sejam sempre 

de caráter diagnostico e formativo. 

 

 

 

FUNÇÃO DO PROFESSOR COODENADOR NA DINÂMICA DA ESCOLA 

 
A sala de aula é o lugar onde acontece a educação escolar. É nela que brotam mais intensamente to-

das as contradições, todas as emoções e sentimentos, todos os impasses de um fazer que se faz fazendo e apren-

dendo e que são próprios do humano. Professores e alunos estão permanentemente envolvidos. Em função 
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desse envolvimento intenso, o professor tende a ter dificuldade para distanciar-se da sua prática para poder olhá-

la, revê-la e encontrar novas saídas, tendo em vista o projeto pedagógico. 

O diretor por sua vez, pela natureza da sua função, volta a sua atenção para o cumprimento das exi-

gências externas (oficiais), para o atendimento das questões práticas administrativas e para os resultados conjun-

tos da escola. Desse lugar mais distanciado da sala de aula não percebe detalhes, particularidades e necessidades 

humanas e materiais e muitas vezes, de fato, deixa de considerá-las com a devida importância. 

Se, por um lado, os professores e os alunos efetivam a educação na sala de aula e se, por outro, dire-

tor administra a escola a fim de que a relação ensino/aprendizagem tenha as suas condições necessárias atendidas 

e zela pela proposta pedagógica da escola.  

Nos termos da legislação em vigor dispõe que sobre o processo para o posto de trabalho de Profes-

sor Coordenador, em escolas da rede estadual de ensino, a função do professor coordenador como membro da 

equipe gestora , terá dentre as funções a de: 

I - assegurar a integração das atividades de desenvolvimento e aprimoramento do plano de tra-

balho da escola, articulando as ações de docentes de cursos, modalidades e turnos diversos; 

II - acompanhar a execução e a avaliação das ações e metas fixadas pela escola em sua proposta 

pedagógica; 

III – garantir, planejar e liderar o desenvolvimento dos trabalhos realizados na escola, partici-

pando ativa, rotineira e diretamente das reuniões nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPCs; 

IV - estabelecer, juntamente com o Diretor da Escola, o horário das Horas de Trabalho Peda-

gógico Coletivo - HTPCs, organizando a participação de todos os professores em exercício na unidade, de forma 

a assegurar o caráter coletivo dos trabalhos; 

V - acompanhar o trabalho dos professores, subsidiando-os com sugestões para a melhoria da 

prática docente e, nas Escolas de Tempo Integral, orientar os professores das oficinas curriculares de forma a 

assegurar que as atividades nelas desenvolvidas se apresentem dinâmicas, contextualizadas, significativas e praze-

rosas;  

VI - proceder, juntamente com os professores, à análise dos resultados da avaliação do desem-

penho escolar, através de seus indicadores, registrando e divulgando avanços e estratégias bem sucedidas, bem 

como identificando as dificuldades a serem superadas e propondo alternativas de otimização dos resultados; 

VII - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de recuperação da aprendizagem, em espe-

cial da recuperação contínua, e também dos demais projetos implementados na escola; 

VIII - desenvolver ações que visem a ampliação e o fortalecimento da relação escola - comuni-

dade. 

 

                          CONCLUSÃO 
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O objetivo desta proposta de trabalho é possibilitar o desenvolvimento e aprimoramento do 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao nosso aluno melhores condições de vida e competitividade 

no mercado de trabalho. 

        Para tanto é necessário o trabalho coletivo focalizando as pessoas, incentivando, inspirando e 

apoiando as potencialidades, a criatividade e competência dos elementos da equipe escolar com atenção especial 

aos professores, valorizando seu desempenho, motivando-os cada vez mais, extraindo assim o máximo da equipe 

escolar.      

 

Professor Mediador Escolar e Comunitário 

� Vera Marcia Rocca Bortolozzo - – Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE – da 

Escola Estadual “José Belúcio”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, designado, Professor Mediador 

Comunitário Escolar,  nos termos da legislação vigente.  

OBJETIVOS 

 

O Professor-Mediador Escolar e Comunitário será vinculado diretamente à unidade escolare 

e atuará na mediação entre as atividades pedagógicas e as relações interpessoais de toda a comunidade escolar. 

Constituem suas atribuições: adotar práticas restaurativas e de mediação de potenciais conflitos no ambiente 

escolar; realizar entrevistas com os pais ou responsáveis dos alunos; analisar os fatores de vulnerabilidade a que 

possa estar exposto o aluno; orientar a família ou os responsáveis a procurar serviços de proteção social, se ne-

cessário; identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas pelos alunos fora do 

período letivo; e orientar e apoiar os estudantes na prática de seus estudos. 

A violência tem estado presente na nossa sociedade ao longo dos tempos, seja de forma direta, nos 

conflitos, seja mediante a violência estrutural e cultural que dá origem a  situações de humilhação, de discrimina-

ção, de exclusão e mesmo de vitimização. Assistimos a uma cultura de violência que sobressai nos modos de 

interagir dos indivíduos: adultos, jovens ou crianças. Para inverter esta tendência nas sociedades democráticas 

torna-se necessário desenvolver uma educação para a convivência e para gestão positiva dos conflitos, afim de se 

construir uma cultura de paz, de cidadania e de sã convivialidade. 

Esta é uma realidade à qual as Escolas em geral não escapam e que tem vindo a afetar o seu funcio-

namento harmonioso. 

Na Escola, enquanto espaço relacional, interessa educar nos princípios, habilidades e técnicas da 

mediação de conflitos, dando assim forma à figura do mediador escolar, e apoiando, concomitantemente, a con-

figuração de equipas e redes de mediação. 

A Mediação Escolar é um meio de diálogo e de reencontro interpessoal, de transformação e resolu-

ção dos conflitos, em que um terceiro, neutro e imparcial, auxilia os indivíduos a comunicar, a negociar e a alcan-

çar compromissos mutuamente satisfatórios. 
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A Escola encontra na Mediação uma abordagem para a transformação criativa dos conflitos, acei-

tando aproveitá-los como uma oportunidade de crescimento e mudança, um potencial educativo e de formação 

pessoal para a resolução dos problemas da vida, atuais e futuros. 

Preparar os atores da comunidade educativa segundos os princípios da mediação significa não só 

fomentar uma melhor convivência na escola mas também potenciar uma sociedade civil ativa e cívica. 

 

FUNÇÃO DO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO 
 

• Reconhecer a mediação na escola como um instrumento transformação dos conflitos; 
• Perceber a mediação como estratégia de intervenção precoce sobre fenómenos de conflitualidade, de incivi-

lidade e de violência; 
• Enquadrar a mediação na formação pessoal no domínio da resolução de problemas e da educação para os 

valores; 
• Motivar para a vertente transdisciplinar da gestão e mediação dos conflitos; 
• Desenvolver competências básicas necessárias à gestão e mediação de conflitos; 
• Aprender técnicas para mediar conflitos e saber intervir como mediador; 
• Adquirir conhecimentos sobre a implementação e funcionamento de programas de mediação escolar e 

planos de convivência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

� Núcleo Administrativo 
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Função:- Apoio administrativo ao processo educacional e à direção da escola.   

 

PLANO DE TRABALHO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

Objetivo Geral: 

Organizar e atualizar prontuários de documentos de funcionários, docentes e alunos; receber, 

registrar, distribuir, expedir correspondência, processos e papéis em geral que tramitem na escola.    

 

Objetivo Específico: 

Ao Secretário de Escola cabe a responsabilidade básica de organização das atividades pertinen-

tes à secretaria e à supervisão de sua execução.  

 

São atribuições do Secretário de Escola : 

 

� Participar da elaboração do plano escolar; 

� Elaborar a programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as demais 

programações da escola; 

� Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da secretaria, orientando e controlando as atividades de 

registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processa-

mento de dados; 

� Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alunos, 

encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor; 

� Providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados e infor-

mações educacionais;  

� Preparar a escala de férias dos servidores da escola, submetendo-a a aprovação  do Diretor; 

� Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às ativi-

dades escolares; 

� Redigir correspondência oficial; 

� Instruir expedientes; 

� Elaborar propostas das necessidades de material permanente e de consumo; 

� Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos relatórios anual 

da escola.     

 

 

 

�  São atribuições do Oficial de Escola : 
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� Execução das atribuições que lhe forem conferidas pelo secretário; 

� Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos, procedendo ao 

registro e escrituração relativos à vida escolar, especialmente no que se refere a matrícula, fre-

qüência e histórico escolar; 

� Expedir certificados de conclusão de série e de curso e outros documentos relativos à 

vida escolar dos alunos; 

� Preparar e afixar em locais próprios, quadros horários de alunos e controlar o cumpri-

mento de carga horária anual; 

� Manter registros relativos a resultados dos processos de avaliação e promoção, incinera-

ção de documentos, reuniões administrativa, termos de visita de supervisores pedagógicos e ou-

tras autoridades da administração do ensino; 

� Manter registros de levantamentos de dados estatísticos e informações educacionais; 

� Preparar relatórios, comunicados e editais relativos a matrícula, exames e demais ativi-

dades escolares; 

� Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, processos e papéis em geral 

que tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e arquivo escolar; 

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

� Preparar e expedir atestados ou boletins relativos à freqüência do pessoal docente técni-

co e administrativo; 

� Organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em exercício na escola; 

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

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

� Organizar e manter atualizados o documentário de leis, decretos, regulamentos, resolu-

ções, e comunicados de interesse para escola; 

� Atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos relativos 

a escrituração e legislação; 

� Atender pessoas que tenham assuntos a tratar da escola.    

 

 

 

São atribuições dos Inspetores de Alunos : 

 

� Controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola, orientando-os quanto às 

normas de comportamento; 

� Informar a equipe de Direção da Escola sobre a conduta dos alunos e comunicar as 

ocorrências; 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

� Colaborar na divulgação de avisos e instrução de interesse da administração da escola; 

� Atender aos professores, em aula na solicitações de material escolar e nos problemas 

disciplinares ou de assistência aos alunos; 

� Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos cur-

riculares complementares de classe; 

� Providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente; 

� Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo e educacional 

que lhe forem atribuídas pela Direção da Escola.  

 

� Núcleo Operacional ( limpeza) 

 

Função:- Apoio ao conjunto de ações complementares (limpeza, vigilância, manuten-

ção, conservação, disciplina etc.) da escola.  

 

São atribuições dos Serventes de Escola : 

 

        Executar tarefas de: 

� Limpeza interna e externa da escola, especialmente salas de aula, banheiros, biblioteca, 

laboratório, bem como móveis e utensílios;                

� Preparo e distribuição de café; 

� Distribuição de merenda aos alunos; 

� Executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílios e similares; 

� Prestar serviços de mensageiro; 

� Auxiliar na manutenção da disciplina geral; 

� Executar outras tarefas, relacionadas com sua área de atuação, que forem determinadas 

pela Direção da Escola. 

 

 

� Núcleo Docente 

O desenvolvimento das atividades relacionadas ao processo ensino/aprendizagem dos alunos, 

conforme o estabelecido na legislação vigente e principalmente no Artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB – 9.394/96, quando afirma e estabelece que: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabeleci-

mento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

O plano de ensino de cada professor está em seus diários de classe, bem como uma via com a equipe 

de direção da Unidade Escolar. 

 

Núcleo – Corpo Discente 
 

São respeitados aos discentes todos os  direitos  previstos  no  Estatuto da Criança e do Adoles-

cente e demais legislação pertinente. 

O Regimento Escolar da Escola, estabelece em relação corpo discente o que segue:- 
 

DIREITOS, DEVERES E REGIME DISCIPLINAR  DOS DIREITOS  

I – ser respeitada e valorizado por todo o pessoal da escola; 

II – ter asseguradas as condições de aprendizagem, propiciando lhe  ampla assistência por parte 

do professor; 

III – tomar ciência dos resultados das avaliações de aprendizagem e recorrer, se necessário, dos 

resultados da avaliação do seu desempenho; 

IV – ter o direito de ampla defesa em questões que envolvam as ações e punições; 

V – ser respeitado em suas idéias e convicções religiosas, políticas e sociais, desde que não aten-

tem contra a moral, os bons costumes, disciplina e organização da Escola; 

VI – ter assegurada boas condições de aprendizagem, devendo ser-lhe propiciada ampla assis-

tência por parte do professor e da escola e acesso aos recursos materiais e didáticos da Escola; 

VII – ser ouvido em suas queixas ou reclamações e ser orientado em suas dificuldades; 

VIII – reunir-se com os seus pares, para organização de agremiações e campanhas de cunho 

educativo, em consonância com o estabelecido pela Escola e aprovado previamente pelo Dire-

tor da Escola. 

DOS DEVERES DOS DISCENTES 

São deveres dos discentes: 

I – comparecer pontualmente às aulas ou a outras atividades programadas pelo professor ou pe-

la escola, devidamente uniformizado e munido do seu material escolar; 

II – Incumbir-se das obrigações que lhe forem atribuídas pela Direção e pelos professores; 

III – atuar com responsabilidade na execução de trabalhos, exercícios, provas e demais atos es-

colares; 

IV – contribuir, para o prestígio da Escola; 
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V – cooperar para a boa manutenção das condições dos móveis equipamentos e material esco-

lar, concorrendo também para a manutenção das condições de asseio do edifício da Escola e de 

suas dependências; 

 VI – indenizar os danos que der causa, tanto para a Escola, como para os docentes, servidores e 

colegas; 

VII – não portar material que atente ou represente perigo para a saúde, segurança e integridade 

física e moral de outrem; 

VIII – Ter adequado comportamento social, concorrendo sempre, onde quer que se encontre, 

para a elevação do seu próprio conceito e também o da escola, fortalecer o espirito patriótico e 

a responsabilidade democrática; 

IX – não participar de movimentos de indisciplina coletiva; 

 X – obedecer as determinações da Direção escolar; 

XI – submeter a apreciação da Direção, a realização de atividades de iniciativa pessoal ou de 

grupos, no âmbito da Escola. 

 

DO REGIME DISCIPLINAR  

Fica vedado ao aluno: 

I – entrar ou sair da classe sem a permissão do professor; 

 II – retirar-se da Escola sem permissão; 

III – desrespeitar   o   professor   dentro  da  classe,  impedindo-o  que desenvolva a  sua aula a 

contento de todos; 

 IV – participar da aula, sem o material escolar devido e não estar em dia com as obrigações e 

trabalhos escolares exigidos; 

V – veicular idéias políticas de qualquer natureza e fazer proselitismo religioso; 

VI – promover ou participar de movimentos que resultem em falta coletiva às atividades da es-

cola; 

VII – provocar tumulto dentro e fora da Escola; 

VIII – praticar, dentro da Escola, atos atentatórios à moral e aos bons costumes; 

IX – fumar nas dependências de Escola ou fazer uso de outros produtos que causem dependên-

cia física; 

X – praticar atos que impliquem na segurança física e material, expondo o pessoal da escola em 

perigo e danos ao patrimônio escolar. 

O não  cumprimento  ou  a  não  observância  dos  dispostos  no  regimento escolar, sujeita o 

aluno as penalidades abaixo expostas, assegurando ao mesmo, o amplo direito de defesa. 

Nas  penalidades que impliquem  em  transferência  do  aluno,  esta será precedida de um pro-

cesso sindicante para a apuração dos fatos. 
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Conforme  a  gravidade  das  faltas  ou  infrações  poderão  ser aplicadas as seguintes penalida-

de: 

I – admoestação verbal; 

II – exclusão de aula; 

III – advertência por escrito e enviada aos pais ou responsáveis; 

IV – suspensão temporária de todas as atividades, até o máximo de cinco dias; 

V – transferência compulsória em caso de falta grave ou reincidência. – Sempre precedida de in-

terferência para uma nova matrícula em outra Unidade Escoalr. 

A penalidade prevista no inciso IV será precedida de um processo sindicante, dando amplo di-

reito de defesa ao aluno. 

A penalidade prevista no inciso V será precedido de processo sindicante, dando o amplo direito 

de defesa ao aluno, sendo que, se menor de dezoito anos, a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar esta 

decisão e junto com este, propiciar uma vaga em outra escola pública. 

As penalidades previstas no incisos IV e V devem ser aprovadas pelo Conselho de Escola e 

aplicadas pelo Diretor da Escola. 

O Direito de defesa pode ser exercido pelo próprio aluno, se maior de 18 (dezoito) anos, pelo 

pai ou responsável ou por profissional devidamente constituído. 

Toda a penalidade imposta ao aluno será comunicado aos pais e ou responsáveis. 

 

XV – AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO 

A função da direção é assegurar a integração de todos os profissionais da Escola e da Comunidade 

no processo Ensino  Aprendizagem, em busca de um serviço de qualidade, transformando a U.E. em organismo 

vivo e atuante na vida da sociedade; capaz de reformular-se e adaptar-se com vistas à concretização dos objetivos 

do plano escolar. Administra conflitos, facilita a decisão do grupo, respeitando-a . promove e incentiva encontros 

coletivos para reavaliar o papel da escola. 

A coordenação articulará o envolvimento de toda a equipe escolar e comunidade, na tarefa educati-

va, a fim de garantir a construção de uma nova realidade, onde tudo e todos serão interligados ao mesmo objeti-

vo, ou seja, a melhoria da qualidade do ensino. 

Vamos desenvolver uma administração solidária, fundamentada numa gestão participativa e demo-

crática com o fortalecimento do Conselho, Grêmio Estudantil, APM, Pais, Funcionários e Alunos, como instân-

cias de poder dentro da escola, por que entendemos que, para melhorar a qualidade do ensino, precisamos da 

colaboração e participação de toda comunidade escolar.  

O colegiado será responsável pelas decisões sobre as ações pedagógicas, financeiras, administrativas, 

bem como pelo desenvolvimento da cidadania, pelo acesso ao saber e pela formação da consciência democrática 

do aluno. 
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Dinamizaremos o Conselho de Classe como instância colegiada, com a função, não só de avaliar o 

desempenho do aluno, mas o de acompanhar o desenvolvimento do processo e controle de freqüência de cada 

classe, tendo como referência as demais classes da mesma série. 

 A administração colegiada firmar-se-á numa decisão coletiva e constituir-se-á em efetivo espaço de 

comprometimento dos membros da comunidade escolar com o projeto político pedagógico a ser assumido. 

Nesse espaço coletivo é que se democratizarão as relações sociais dentro e fora da escola, quando 

serão analisadas, discutidas e deliberadas todas as decisões necessárias à efetivação de uma prática pedagógica 

progressiva em que todos se responsabilizarão tanto pela função específica da escola, quanto pelo pleno exercício 

da cidadania. 

Bimestralmente, este colegiado se reunirá, ou em momentos extraordinário quando serão avaliados 

os serviços prestados pela escola e proporá soluções para possíveis desvios no processo ensino-aprendizagem. 

 

XVI - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA ESCOLA PELA DIREÇÃO         

A avaliação será contínua, investigativa, diagnóstica e formativa onde os serviços prestados pela es-

cola e os profissionais envolvidos, serão avaliados durante e após o processo ensino aprendizagem. 

O acompanhamento, controle e avaliação serão realizados durante o processo de crescimento, por 

parte de todos os envolvidos (alunos, professores, funcionários, comunidade), num constante ir e vir, reavalian-

do, através da ação-reflexão-ação, todos os atos que permeiam o processo ensino aprendizagem, através da dele-

gação de parcelas de poder e do respaldo necessário para sua concretização. 

A avaliação em nível de coordenação pedagógica dar-se-á, através do: Coordenador – Professor – 

Aluno -Aluno – Professor – Coordenador. 

Mecanismos utilizados 

� Espaços nas HTPCs 

� Estudos de casos e obstáculos: Reuniões de Conselho de Classe 

Instrumentos Utilizados 

� Registros em Atas (livros próprios) 

� Registros em cadernetas de professores 

� Registros em cadernos de alunos. 

A nível de Conselho da Escola 

         O Conselho de Escola avaliará os serviços prestados pela escola, e a aplicação dos recursos fi-

nanceiros (APM) e ações especiais, visando a integração escola – família – comunidade. 

Mecanismos utilizados   

� Reuniões bimestrais e extraordinárias. 

� Diálogo aberto e construtivo. 

� Entrevistas. 

� Participação em debates e estudos de casos. 
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Instrumentos Utilizados 

� Livro de ata próprio 

� Questionamentos  

 

 Direção   

A direção avaliará, participando das reuniões dos Coordenadores, das HTPCs, do Conselho de Es-

cola, da atuação do Grêmio Estudantil, das reuniões de pais e mestres, acompanhando o processo ensino-

aprendizagem dia a dia, através de visitas à sala de aula, reuniões com Conselho de Classes; rendimento escolar 

bimestral dos alunos e do funcionamento da escola, promovendo coletiva e permanentemente a avaliação total 

da escola, incluindo-se na avaliação.  

Instrumentos Utilizados:-  

� Entrevistas individuais 

� Registro de todas as reuniões 

� Atas próprias de reuniões pedagógicas 

� Livros de chamada do professor 

� Caderno do aluno e Registros da secretaria (transferências, matrículas, consolidados,.....) 

Ainda em relação a avaliação do processo educacional, afirmamos na integra que se realmente que-

rermos uma avaliação para o sucesso do processo, precisaremos adotar na integra a teoria sobre avaliação cons-

tante da versão preliminar da Construção de uma Proposta – Documento do Governo do Estado de São Paulo, 

editado em 2006. 

As próximas linhas são integrantes do documento acima citado e por estarmos sempre em conso-

nância com estes documentos e nos fornecer a teoria é que adotaremos neste plano a integra constante a seguir:- 

 A avaliação é parte integrante e fundamental dos processos de ensino e de aprendizagem e, portan-

to, não pode estar descolada destes processos e nem ter outra função que não seja contribuir efetivamente para 

que professores aprimorem suas práticas e os alunos tenham garantido o seu direito de aprender. Dessa forma a 

avaliação torna-se instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e das situações 

didáticas e aproxima professores e alunos. 

Em uma proposta de educação integral, a avaliação é mais um elemento que contribui para a inte-

gração curricular e para o entendimento de que o aluno precisa ser “olhado”, “percebido” nas suas mais diferen-

tes dimensões. Dentro dessa proposta, a perspectiva do que é ensinado na escola e o que se espera que o aluno 

aprenda precisa ser redimensionada e ampliada. Todas as atividades desenvolvidas, seja pelas disciplinas do currí-

culo básico ou pelas oficinas curriculares, devem ser consideradas na avaliação global do aluno. Nessa perspecti-

va 

Para que a avaliação cumpra sua função, é imprescindível que o professor tenha claro quais são seus 

objetivos, que ele discuta objetivos e critérios de avaliação com os alunos e que a partir dos resultados da avalia-

ção ele tenha subsídios para tomar decisões sobre o que ocorre em sala de aula e fazer as intervenções necessá-
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rias. O fim último da avaliação não é a produção da nota ou conceito, mas auxiliar na compreensão de como o 

aluno aprende, assim:- 

Nesse sentido, a avaliação deve ser formadora, processual e sistemática. Professores, gestores, alu-

nos e pais devem conhecê-la e compreendê-la, pois só assim podem contribuir para o seu aprimoramento. A 

constituição de um retrato detalhado do percurso de aprendizagem do aluno e do trabalho docente é facilitada, 

pela adoção de múltiplos processos e pelo uso de instrumentos avaliativos diversificados. 

Utilizaremos três tipos básicos de processo: a avaliação formativa, a coavaliação entre pares e a auto-

avaliação. A avaliação formativa como um processo de regulação externa ao aluno que está sob a responsabilida-

de do professor. A co-avaliação entre pares pressupõe que os alunos sejam colocados em situações de confronto, 

de troca, de interacção, de decisão, que os forcem a explicar, a justificar, a argumentar, expor idéias, dar ou rece-

ber informações para tomar decisões, planejar ou dividir o trabalho. 

Na auto-avaliação, é o próprio aluno que é estimulado e aprende a ter um olhar reflexivo e crítico 

sobre o seu processo de aprendizagem. Desenvolver no aluno a capacidade de se auto-avaliar tem uma influência 

direta na capacidade de aprender. 

É importante que o professor utilize instrumentos diversificados para avaliar seus alunos e assim ter 

meios de obter informações precisas e completas sobre o processo de aprendizagem. Ele pode utilizar trabalhos 

individuais, em grupo, exposições orais, debates, pesquisas, observação etc. Na perspectiva de que a avaliação 

deve considerar o percurso do aluno, a observação tem um papel fundamental. 

Assim o professor deve observar os avanços e dificuldades dos alunos, registrar essas informações e 

estabelecer conjuntamente com o professor coordenador que intervenções podem ser feitas. Outro instrumento 

bastante útil nesse aspecto é o portfólio. Nele são incluídas as produções significativas para o aluno e que ilus-

tram o seu processo de aprendizagem e a diversidade das tarefas desenvolvidas (Santos, 2002). 

O uso de todos esses instrumentos de avaliação e formas de registro, sobre o processo de aprendi-

zagem do aluno pode ser sintetizado em um parecer avaliativo. 
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AGRUPAMENTO DE ALUNOS E SUA DISTRIBUIÇÃO POR TURNO, CURSO, SÉRIE E TURMA 

 

Série 

Números – 30/06/2011 Períodos 

Classes Alunos Manhã Integral Noturno 

5ª - EF 02 56  02  

6ª - EF 02 55  02  

7ª - EF 02 46  02  

8ª - EF 02 57  02  

1ª - EM 02 51 02   

2ª - EM 01 29 01   

2ª - EM 01 32   01 

3ª - EM 01 18 01   

3ª - EM 01 34   01 

Total 14 378 04 08 02 

Horários 

Manhã – Ensino Médio Integral Noturno 

07:00 – 12:20 07:00 – 15:50 19:00 – 23:00 

04 Classes 08 Classes 02 Classes 

 

Os agrupamentos acima foram realizados em classes heterogêneas, visando um melhor rendimento 

escolar dos alunos, considerando sempre a idade cronológica pelas experiências vividas em seu cotidiano, ofere-

cendo melhores condições de interação para uma aprendizagem mais significativa. 

Estes agrupamentos mostram a real necessidade do contato de todos com as diferentes situações, 

estando sempre à disposição:- raças, sexo, pluralidade cultural, etc...., Favorecendo assim a oportunidade do rela-

cionamento intelectual entre os membros de cada classe. 

Para os alunos trabalhadores, foram consideradas e respeitadas as necessidades próprias de cada in-

divíduo em particular  respeitando sempre os horários de trabalho, sendo assim distribuídos no ensino noturno.  
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Em relação ao estabelecido ao previsto no Artigo 5º do ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIA-

ÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO”, “As atividades a serem desen-

volvidas para alcançar os objetivos (...), deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela 

APM  e integrado no Plano Escolar”. 

Atendendo ao estabelecido no Estatuto acima citado, e demais legislação especifica em  normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, reportamos ao constante que o planejamento financei-

ro de uma Escola, quando elaborado e executado em consonância com seu projeto pedagógico, visando ao su-

cesso da aprendizagem dos alunos, busca transformar essa proposta em realidade concreta, com mais possibili-

dades de alcançar resultados positivos, que satisfaçam toda a comunidade escolar . Fazer as escolhas é tomar 

decisões coletivamente na utilização dos recursos esforçando-se, sobretudo, para preservar uma certa equidade 

na repartição dos recursos.  

 

Plano Anual de Trabalho 

A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo 

educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. 

Entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e sem fina-

lidades lucrativas. 

Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se propõe a: 

� I - colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados 

pela escola; 

� II - representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola; 

� III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a es-

cola, provendo condições que permitam: 

� a)-  melhoria do ensino; 

� b)- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e de 

saúde; 

� c)- a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações; 

� d)- a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de 

pais, professores e alunos; 

� e)- a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser acompa-

nhada e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 

Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de: 

� I - contribuição dos associados; 

� II - convênios; 

� III - subvenções diversas; 
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� IV - doações; 

� V - promoções diversas; 

A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa. O caráter facul-

tativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de dentro de suas possibilidades, cooperar para 

a constituição do fundo financeiro da Associação. 

No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas, previsto no calendário 

escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados. 

As contribuições serão depositadas nas agências do Banco Nossa Caixa S/A, em conta vinculada à 

APM,  que será movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro. 

Os Recursos financeiros advêm de repasses, doações, campanhas promovidas pela APM/Escola, e 

também através de contribuições facultativas dos sócios, conforme segue:- 

 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 

QESE – Diretoria de Ensino Manutenção da Escola 

É uma contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal, que serve como fonte adicional 

de recursos do Ensino Fundamental público, permitindo às três instâncias do Governo investirem em pro-

gramas, projetos e ações que qualifiquem profissionais da educação e estimulem alunos a permanecerem em 

sala de aula. 

O valor arrecadado diretamente pelo FNDE e o valor arrecadado pelo INSS são somados, constituindo a 

Arrecadação Bruta. Deste total, 1/3 constitui a Cota Federal, fonte de recursos para diversos programas, pro-

jetos e ações educacionais do Ensino Fundamental público, implementado pelo FNDE, segundo diretrizes 

traçadas pelo Ministério da Educação. A Cota Estadual, correspondente a 2/3 da Arrecadação Bruta, é repas-

sada mensalmente às Secretarias de Educação Estaduais e do Distrito Federal, na mesma proporção da sua 

arrecadação, constituindo-se na principal das fontes de financiamento do Ensino Fundamental público nas 

redes estaduais e municipais de educação. 

 
 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Convênio FDE/APM Manutenção Preventiva do Prédio 

Os recursos destinados à conservação e manutenção do prédio e equipamentos escolares são estabelecidos no Plano Anual e aprovados pelo 

Conselho Estadual de Educação com base no número de alunos informado no censo escolar, sendo constantes ao longo do ano e ocorren-

do  repasses trimestrais; daí o nome “verba trimestral de manutenção”. Atualmente, devido ao repasse da verba FNDE/MEC, só estão 

ocorrendo três repasses desse recurso, conforme cronograma fornecido pela SEE; são depositados na conta corrente da APM na Nossa 

Caixa, para o atendimento das finalidades abaixo:- Prédio Escolar;  Higienização Sanitária; Limpeza do prédio;  Manutenção e Recuperação 

de Equipamentos Despesas com Institucionalização. 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 
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Convênio FDE/APM Prestação de Serviços 

Tem a finalidade DE prestação de serviços para a escola, ocorrendo repasses mensais, que são depositados exclusivamente na 

conta corrente da APM na Nossa Caixa. A contratação de serviços pode se dar por meio das seguintes modalidades:- 

A - Contratação de mão-de-obra por meio de empresas de terceirização de serviços, de serviços temporários ou de cessão de mão de 

obra; 

B - Contratação de serviços por meio de cooperativas de trabalho; 

C - Contratação de trabalhadores por tempo determinado ou indeterminado, dentro da legislação vigente; 

Esse recurso é destinado ao pagamento dos prestadores de serviços e ao recolhimento dos encargos sociais e tributários inerentes aos servi-

ços. Portanto deve-se incluir na prestação de contas tantos os comprovantes de pagamentos da contratação dos serviços quando a obrigação 

dos comprovantes dos recolhimentos de tributos efetuados. 

 
Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Programa Dinheiro Direto na Escola FNDE/MEC 

Implantado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola é uma ação do Ministério da Educação, executa-

da pelo FNDE, que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas estaduais, do Distrito Federal e 

municipais do Ensino Fundamental, com mais de 20 alunos matriculados, além de escolas de Educação Espe-

cial mantidas por Organizações Não-Governamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional 

de Assistência Social – CNAS. 

A descentralização dos recursos assegura autonomia às escolas, dando-lhes agilidade. A eliminação da burocra-

cia garante o funcionamento de suas decisões e favorece o exercício da cidadania, uma vez que mobiliza a 

comunidade e promove o seu envolvimento nas atividades escolares. 

O recurso do FNDE/MEC, restritos à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, destinam-se às despesas em 

benefício do aluno e deverão ser utilizados prioritariamente nas seguintes finalidades:- 

� Aquisição de material permanente;  

� Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar;  

� Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola;  

� Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;  

� Avaliação de aprendizagem;  

� Implementação de projeto pedagógico; e  

� Desenvolvimento de atividades educacionais. 

O recurso financeiro repassado pelo FNDE e depositado na conta corrente da U.E., que os utilizará de acordo 

com as decisões da comunidade.  

O recurso é repassado diretamente para a escola, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do aten-

dimento, prevendo-se os montantes específicos referentes ao material de consumo e permanente, seguindo os 

percentuais definidos pela escola.  
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O controle de freqüência de alunos no dia-a-dia, como é uma responsabilidade legal da esco-

la e ficando a cargo da equipe de gestão escolar, implantamos junto aos inspetores da Unidade Escolar um siste-

ma diário, que além dos mecanismos adotados pelos professores, estamos diariamente em contato com as ocor-

rências que por ventura venha ocorrer em relação às ausências dos alunos. 

Com este procedimento estaremos cumprindo o estabelecido nas diferentes legislações edu-

cacionais, que sempre nos mostra nossa responsabilidade sob o controle de freqüência nas aulas, a seguir estare-

mos mostrando as vantagens existentes neste procedimento, que nos direciona para os diversos motivos das 

ausências, suas causas e prioritariamente as conseqüências nos cumprimentos legais a seguir:- 

� Lei 6.202, de 17 de abril de 1975, que: “Atribui à estudante em estado de gestação o regime 

de exercícios domiciliares instituídos pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, e dá ou-

tras providências”.  

 

� Lei nº 12.142, de 8 de dezembro de 2005, “Estabelece períodos para a realização de con-

cursos ou processos seletivos para provimento de cargos públicos e de exames vestibulares no 

âmbito do Estado e dá outras providências”. Esta lei assegura aos nossos alunos a requerimento defe-

rido pelo estabelecimento de ensino o estabelecido em seu Artigo 2º - quando nos mostra que “É assegu-

rado ao aluno, devidamente matriculado nos estabelecimentos de ensino público ou privado, de 

ensino fundamental, médio (...), § 1º - Poderá o aluno, (...), requerer à escola que, em substituição 

à sua presença na sala de aula, e para fins de obtenção de freqüência, seja-lhe assegurada, alter-

nativamente, a apresentação de trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadê-

mica, determinados pelo estabelecimento de ensino, observados os parâmetros curriculares e pla-

no de aula do dia de sua ausência”. 

 

� Decreto-Lei Nº. 1.044, de 21 de outubro de 1969, que “Dispõe sobre tratamento excepcio-

nal para os alunos portadores das afecções que indica”. No Artigo 2º estabelece que devemos “Atri-

buir a esses estudantes, como compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares com 

acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com seu estado de saúde e as possibilida-

des do estabelecimento”. 

 

� Deliberação CEE Nº 09/1997, de 30 de julho de 1997, que “Institui no Sistema de Ensino 

do Estado de São Paulo, o Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental”.  Em seu 

artigo 4º - item I – II e III, nos mostra a importância do acompanhamento da freqüência escolar:- 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

Artigo 4º - Com o fim de garantir a freqüência mínima de 75% por parte de todos os 

alunos, as escola de ensino fundamental devem, além daquelas a serem adotadas no 

âmbito do próprio estabelecimento de ensino, tomar as seguintes providências: 

 I - alertar e manter informados os pais quanto às suas responsabilidades no tocante à 

educação dos filhos, inclusive no que se refere à freqüência dos mesmos; 

 II - tomar as providências cabíveis, no âmbito da escola, junto aos alunos faltosos e 

respectivos professores; 

 III - encaminhar a relação dos alunos que excederem o limite de 25% de faltas às 

respectivas Delegacias de Ensino, para que estas solicitem a devida colaboração do 

Ministério Público, dos Conselheiros Tutelares e do CONDECA. 

 

� Indicação CEE nº 08/1997 – Regime de Progressão Continuada - anexada à Deliberação CEE 

Nº 09 de 30 de julho de 1997 - D.O.E de 05/08/1997 – “Considerando que, de acordo com o precei-

to constitucional expresso no artigo 205 da Constituição Federal e reafirmado no artigo 2º da 

LDB, a educação é dever compartilhado pela família e pelo Estado, recomenda-se que, quanto à 

freqüência, sempre que necessário, as escolas tomem, em primeiro lugar, providências junto aos 

alunos faltosos e respectivos professores, bem como junto aos pais ou responsáveis. Em seguida, 

nos casos não solucionados, a escola deverá recorre às instâncias superiores, que deverão tomar 

outras medidas legais previstas no "Estatuto da Criança e do Adolescente". As escolas devem en-

caminhar periodicamente às Diretorias de Ensino relação dos alunos que estejam excedendo o 

limite de 25% de faltas, para que estas solicitem a colaboração do Ministério Público, dos Conse-

lhos Tutelares e do CONDECA, visando restabelecer e regularizar a freqüência. Antes, porém, é 

fundamental que as escolas alertem as famílias quanto a suas responsabilidades em relação à 

educação de seus filhos, em especial quanto à observância dos limites de freqüência no ensino 

fundamental”. 

 

� Indicação CEE nº 09/97 - CE - Aprovada em 30-07-97 – “A freqüência não influi na apura-

ção do rendimento escolar. Está a cargo da escola a apuração da freqüência, nos termos do seu 

regimento, exigindo-se, todavia, para aprovação a freqüência mínima de setenta e cinco por cento 

do total de horas letiva. Em razão disso entende-se que a exigência de freqüência às aulas, respei-

tados os 75% de freqüência sobre o total estabelecidos pela Lei, deve estar de acordo com a pro-

posta pedagógica da escola”.  

 

 

� Parecer CEE nº 67/98 - CEF/CEM - Aprovado em 18-03-98 - Artigo 77 – “A escola fará o 

controle sistemático de freqüência dos alunos às atividades escolares e, bimestralmente, adotará 
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as medidas necessárias para que os alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite 

de 20% do total das aulas dadas ao longo de cada mês letivo”.  

 

� Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências”. Estabelece em seu Artigo 56, que “Os dirigentes de esta-

belecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

 

� Também na mesma linha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB(EN), deixa 

evidente no item VI de seu Artigo 24 que “VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, 

conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exi-

gida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para 

aprovação”. E este controle é necessário realmente executarmos, pois nesta mesma Lei no ar-

tigo 12 é estabelecido que, “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de”: 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e 

ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresen-

tem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em 

lei. (incluído pela Lei  no 10.287, de 20-09-2001).  

 

Ao analisarmos esta vasta legislação referente ao acompanhamento do processo de freqüência de 

nossos alunos como já relatado no início deste item, a direção da escola em fichas exclusivas a este fim sob a 

responsabilidade de inspetores de alunos, que sistematicamente efetuam este preceito legal e nos finais de semana 

é dirigido à direção os alunos que apresentam ausências injustificadas. Se o número das ausências for preocupan-

te imediatamente são tomadas as providências em âmbito escolar e se necessário recorremos às instancias supe-

riores, sempre solicitando ajuda no sentido de sanarmos o referido problema. 
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PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA 

Prioridade ou Problema Objetivos Metas ou Resultados esperados Ações 
 
Envolvimento dos educadores nas dife-
rentes atividades desenvolvidas na Uni-
dade Escolar. 

 
� Garantir oportunidades para que a 
comunidade escolar possa participar de 
tomadas de decisões; 
 
� Proporcionar aos colegiados e insti-
tuições escolares, momentos de amplo 
debate, visando assegurar o afloramento 
de idéias e aspirações, garantindo assim o 
fortalecimento de cada segmento; 
 
� Ampliar parcerias com as famílias, 
visando maiores oportunidades de me-
lhoria na gestão escolar; 
 
 

 
� Participação dos diferentes seg-
mentos escolares nos Conselhos de 
Classe, Série e Termo, Conselho de 
Escola, Associação de Pais e Mestres, 
Grêmio Escolar; 
 
� Participação nos diferentes even-
tos culturais, comunitários, esporti-
vos e ou recreativos; 
 
� Efetiva participação nas reuniões 
ordinária e ou extraordinárias de pais 
e mestres. 
 

- Socialização do que está sendo desenvolvi-
do; 
- Projetos que estabeleçam vínculos entre 
currículo básico e oficinas; 
- Estudo do material enviado; 

 
 
Envolvimento dos pais e comunidade 
educadores nas diferentes atividades 
desenvolvidas na Unidade Escolar. 

- Comunicação permanente com os pais e 
comunidade; 
- Eventos culturais e esportivos envolvendo a 
comunidade; 
- Oficinas que atendam aos anseios da co-
munidade; 
- Zelo na organização e operacionalização 
dos encontros e reuniões. 

Apresentação da proposta e envolvimen-
to dos alunos educadores nas diferentes 
atividades desenvolvidas na Unidade 
Escolar. 

- Oficinas com atividades lúdicas e dinâmi-
cas; 
- Registros e avaliação contínua; 
- Visita as classes; 

 
 
 
 
Trabalho integrado entre o currículo 
básico e as oficinas curriculares 
 
 
 
 
 

� Garantir momentos para articulação 
entre os professores, aumentando as 
possibilidades de aprendizagens significa-
tivas de forma interdisciplinar; 
 
� Proporcionar momentos de amplo 
debate, visando assegurar o afloramento 
de idéias e aspirações, garantindo assim o 
fortalecimento de cada segmento, bem 
como o trabalho em equipe de forma 
interdisciplinar. 

 
� Participação ativa dos profissio-
nais envolvidos nas diferentes ativi-
dades do currículo básico e das ofici-
nas curriculares; 
 
� Aquisição por parte de cada 
segmento de maiores oportunidades 
de autonomia didática/pedagógica. 

- Planejar e propiciar encontros: 
- Conhecer e discutir a proposta; 
- Divulgar os materiais disponíveis; 
- Aliar a teoria à pratica, integrando o currí-
culo; 
- Planejar um Projeto Anual (abrangendo 
toda a escola e todas as séries) 
- Horário de HTPC integrado pelos profes-
sores do Currículo Básico e professores das - 
Oficinas Curriculares para planejamentos, 
discussões e decisões conjuntas; 

 
 

 
� Efetivar a proposta da escola e a 

� Capacitação em serviço; 
 

• Formação continuada, possibilitando nos 
encontros um momento para o professor 
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Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, 
contribuindo para o trabalho interdisci-
plinar. 

construção de novos conhecimentos e 
saberes que fundamentam a Educação 
Integral; 
 
� Discutir e refletir sobre Educação 
integral, Proposta Pedagógica e tudo que 
diz respeito à concretização dessa pro-
posta; 
 
� Discutir a escola que temos e que 
sonhamos.  

� Concretizarmos a escola que 
queremos. 
 
� Participação efetiva de todos 
professores da Unidade Escolar; 
 
� Reuniões avaliadas pelos partici-
pantes; 
 
� Condução das HTPCs – com-
partilhadas entre a equipe de gestão 
da escola. 

expor suas dificuldades e necessidades; 
• Garantir que seja um espaço para desenvol-
ver atividades pedagógicas; 
• Trabalhar com os professores do currículo 
básico e os das oficinas curriculares; 
• Garantir sempre que possível a socialização 
do trabalho desenvolvido entre os professo-
res; 
• Divulgação prévia das pautas da HTPC 
para que o professor se organize; 
• Oferecer subsídios para elaboração dos 
projetos e aulas; 
• Acesso a projetos bem sucedidos; 

 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento e avaliação da imple-
mentação das oficinas curriculares 

 
� Contribuir efetivamente para que os 
professores aprimorem suas práticas e os 
alunos tenham garantido o seu direito de 
aprender; 
� Contribuir significativamente para a 
integração curricular e para o entendi-
mento de que o aluno precisa ser olhado, 
percebido nas suas mais diferentes di-
mensões; 
� Redimensionar e ampliar o que é 
necessário o aluno aprender; 
� Auxiliar na compreensão de como o 
aluno Aprende. 
 

� Capacitação em serviço; 
 
� Favorecimento para a integração 
escolar na Unidade Escolar; 
 
� Que a avaliação do educando 
aconteça de forma global; 
 
� Avaliação integral x Educação 
Integral; 
 
� Exercício da prática em avalia-
ção:- Avaliação Formativa, Co-
avaliação entre os pares e a auto- 
avaliação. 

• Acompanhamento sistemático e avaliação 
periódica da articulação dos trabalhos desen-
volvidos entre os professores do Currículo 
Básico e das Oficinas Curriculares; 
• Registros: portfólio do professor com pla-
nos de aula e planejamento anual, relatórios / 
instrumentos de acompanhamento do aluno; 
• Criar um banco de propostas de oficinas; 
• Visitas à sala de aula e ambientes e outras 
atividades; 
• Quadro de acompanhamento: registro das 
atividades a serem realizadas nas oficinas; 
• Assistir as aulas das oficinas curriculares e 
auxiliar os professores nos recursos materiais 
e/ou didáticos disponíveis nas escolas; 
• Promover uma amostra dos trabalhos reali-
zados nas oficinas; 
• Conselhos de classe/série com a efetiva 
participação dos alunos; 
• Análise dos registros para intervenções; 
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Articulação da escola com outros espa-
ços públicos existentes na comunidade 

� Apoderar do entorno escolar, como 
recursos apreendentes existentes em 
nossa comunidade. 

� Utilização os recursos apreen-
dentes do entorno escolar, em cons-
tantes parcerias. 

- Manter constante canal de comunicação 
com as famílias na busca de apoio e novas 
parcerias; 
- Estabelecer possíveis parcerias para imple-
mentar as ações educativas (teatro, centros 
culturais, centros esportivos e de lazer entre 
outros). 

 
Constante disposição para a melhoria das 
práticas avaliativas, bem como do de-
sempenho de professores e funcionários. 

Melhorar a qualidade dos serviços pres-
tados aos pais, alunos, e demais integran-
tes da comunidade e do entorno da esco-
la. 

� Busca de constante capacitação 
em serviços, visando a melhoria de 
nossos resultados, aproximando 
assim cada vez mais do ponto dese-
jado. 

� Reuniões de Planejamento e Replaneja-
mento; 
� Reuniões para avaliações – nos finais de 
bimestre; 
� Reuniões de HTPCs, com o objetivo 
exclusivo de formação em serviço. 
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DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

O Regimento Escolar elaborado nos termos do  Parecer CEE Nº 67/98, de 18 de Março de 1998 - 

Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e demais legislação educacional em vigor, estabelece em 

relação  às Instituições Auxiliares o que segue:- 

As  instituições  escolares   terão   a  função  de  aprimorar  o  processo  de  construção da autono-

mia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar. 

A escola contará com  as seguintes instituições  escolares  criadas  por   lei específica: 

I – Associação de Pais e Mestres; 

II – Grêmio estudantil. 

A direção da Escola  garantirá  a  articulação da  associação de  pais e mestres com o conselho de 

escola e criar às condições para organização dos alunos no grêmio estudantil. 

Todos os bens de escola e de suas instituições juridicamente constituídas serão patrimoniados, sis-

tematicamente atualizados e cópia de seus registros encaminhados anualmente ao órgão de administração local. 

 

APM 

A participação da comunidade no espaço escolar tem-se revelado como fator fundamental na con-

cepção e realização da Proposta Pedagógica da Escola. Nesse contexto, a APM (Associação de Pais e Mestres) é 

considerada um importante meio para possibilitar essa participação. 

O Estatuto da entidade da APM é regido pelas presentes normas estatutárias 

Da Natureza e Finalidade 

ARTIGO 2º - A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramen-

to do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. 

ARTIGO 3º - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial 

ou religioso e nem finalidades lucrativas. 

ARTIGO 4º - Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se propõe 

a: 

I - colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela 

escola; 

II - representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola; 

III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo 

condições que permitam: 

a)-  melhoria do ensino; 
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b)- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e de saúde; 

c)- a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações; 

d)- a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, 

professores e alunos; 

e)- a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser acompanhada 

e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 

IV - colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos períodos 

ociosos, ampliando-se o conceito de escola como “Casa de Ensino” para “Centro de Atividades Comunitárias”; 

V - favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando: 

a)- aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, 

quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos; 

b)- aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar. 

ARTIGO 5º - As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos especificados nos in-

cisos do artigo anterior, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela APM  e integra-

do no Plano Escolar. 

Dos Meios e Recursos 

ARTIGO 6º -Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de: 

I - contribuição dos associados; 

II - convênios; 

III - subvenções diversas; 

IV - doações; 

V - promoções diversas; 

ARTIGO 7º -  A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa. 

§ 1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de dentro de 

suas possibilidades, cooperar para a constituição do fundo financeiro da Associação. 

§ 2º - No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas, previsto no ca-

lendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associa-

dos. 

§ 3º - As contribuições serão depositadas nas agências do Banco Nossa Caixa S/A, em conta vincu-

lada à APM,  que só poderá ser movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro. 

§ 4º - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de crédito referidos no parágrafo ante-

rior, as contribuições serão depositadas nas agências bancárias onde o Estado ou a Prefeitura mantiverem transa-

ções. 

ARTIGO 8º -A aplicação dos recursos financeiros constará do Plano Anual de Trabalho da APM. 
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Parágrafo único - A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, 

excluindo-se aqueles vinculados a convênios. 

Dos Associados, seus Direitos e Deveres 

ARTIGO 9º - O quadro social da APM, constituído por número ilimitado de associados, será com-

posto de: 

I - associados natos; 

II - associados admitidos; 

III - associados honorários. 

§ 1º - Serão associados natos o Diretor de Escola, o Vice-Diretor, os professores e demais integran-

tes dos núcleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 

18 anos, desde que concordes. 

§ 2º - Serão associados admitidos os pais de ex-alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os ex-

professores e demais membros da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas estatutárias. 

§ 3º - Serão considerados associados honorários, a critério do Conselho Deliberativo, aqueles que 

tenham prestado relevantes serviços à Educação e a APM. 

Dos Direitos e Deveres 

ARTIGO 10 - Constituem direitos dos associados: 

I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da APM; 

II - receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado aos educan-

dos; 

III - participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela APM ; 

IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto; 

V - solicitar, quando em Assembléia Geral, esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos fi-

nanceiros da APM; 

VI - apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social.  

VII – demitir-se quando julgar conveniente, protocolando junto à Secretária da APM seu pedido de 

demissão.  

ARTIGO 11 -  Constituem deveres dos associados:  

I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM; 

II - conhecer o Estatuto da APM; 

III - participar das reuniões para as quais foram convocados; 

IV - desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem confiados; 

V - concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação comuni-

tária na escola; 

VI - cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da APM; 
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VII - prestar à APM, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme suas 

possibilidades; 

VIII - zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área do terreno e equipamentos escolares; 

IX - responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, quando encarre-

gados diretos da execução de atividades programadas pela APM. 

Dos Órgãos Diretores 

ARTIGO 13 - A APM  será administrada pelos seguintes órgãos: 

I - Assembléia Geral; 

II - Conselho Deliberativo; 

III - Diretoria Executiva; 

IV - Conselho Fiscal. 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES  DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BELÚCIO – 19/04/2011. 

 

Conselho Deliberativo 

 

 
Presidente:- Jefferson Quintanilha Coutinho 

CPF. 832.038.778-72 RG. 8.868.268 
Estado Civil Casado Nacionalidade Brasileiro 
Profissão Funcionário Público Estadual 
Endereço R.São Marcos, nº74 – Bairro São Lucas – Tel. 3462-4880 

 

Pais de Alunos:- 

Marcela Nascimento Souza RG 16.490.537 

CPF. 107.273.118-59 Estado Civil Divorciada 
Profissão Do Lar Nacionalidade Brasileira 

Endereço Rua João Carlos Tamburus, nº209 – B. Pessoto            Telefone 3463-1262 
 

 Iolanda Fachinete Dias RG 21.996.922 

CPF. 109.305.618-56 Estado Civil Casada 
Profissão Do Lar Nacionalidade Brasileira 

Endereço Rua Alberico Pagnossi, nº320, Alb. Mininel Telefone 3442-0556 
 

Sueli Dias das Neves Santos RG 32.583.887-2 

CPF. 217.840.028-01 Estado Civil Casada 
Profissão Doméstica Nacionalidade Brasileira 

Endereço Rua João Alves de Lima, nº 69–Alb. Mininelle Telefone 3462-1096 
 

Sulamita Aparecida Vitório da Silva RG 32.720.305-5 

CPF 306.464.838-11 Estado Civil Casada 
Profissão Doméstica Nacionalidade Brasileira 

Endereço R.Osvaldo Buozi, nº25 - Santa Filomena Telefone 9126-5571 
 

Rosana Maria da Silva RG 28.827.555 

CPF. 184.596.468-31 Estado Civil Solteira 
Profissão Doméstica Nacionalidade Brasileira 

Endereço Rua Maria Rosa Piu Belle, nª240  -  Ana Luíza Telefone 3462-7943 
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Eliana Cristina da Silva RG 20.016.225-1 

CPF. 058.329.928-81 Estado Civil Casada 
Profissão Do Lar Nacionalidade Brasileira 

Endereço R.João Carlos Tamburus, nº 299 - B. Pessoto Telefone 9129-0106 

Vera Lúcia dos Santos RG 12.542.157-3 

CPF. 051.537.138-65 Estado Civil Casada 
Profissão Do Lar Nacionalidade Brasileiro 

Endereço Rua Benedito Marques de Souza, nº 271 Telefone 3463-1468 
  

Fátima Ap. Marino de Moraes RG 22.349.111-1 

CPF. 109.309.928-30 Estado Civil Casada 
Profissão Do Lar Nacionalidade Brasileira 

Endereço Rua Antonio Nicoleti, nº161 – Bern. Pessoto Telefone 3462-2120 
 

Professores:- 

 

 Edinéa David dos santos RG 21.997.986 

CPF. 159.221.258-18 Estado Civil Solteira 
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileira 

Endereço  R. Antonio Catalano, nº41 - Jardim Sta Bárbara  – Telefone:- 3463-3016 
 

Sonia Aparecida Lucas RG 17.517.470 

CPF. 060.439.738-04 Estado Civil Separada  
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileira 

Endereço R. Santa Adélia, nº 1028 – Jd. Independente    Telefone 3462-6846 
 

Fabíola Renata Tavares Luz RG 
15.410.371-1 

CPF. 149.852.388-99 Estado Civil Casada 
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileira 

Endereço R. Luiz Samenzati, nº 2805– Res. Sta Filomena Telefone  3462-1094 
 

Sandra Regina Chimelli Neves RG 13.916.654-3 

CPF. 054.882.398-71 Estado Civil Casada 
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileira 

Endereço Rua Maria Luísa, nº 517 – Pôr do Sol Telefone 3442-7463 
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Rosângela Justi Godoy RG 9.048.399-1 

CPF. 042.919.458-76 Estado Civil Divorciada 
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileira 

Endereço Av. Manoel Marques Rosa, nº 1546 - Centro Telefone 3442-1021 
 

Marisa Zampieri Montilha de Freitas RG 20.395.868-8 

CPF. 133.461.168-83 Estado Civil Casada 
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileira 

Endereço Trav. Joaquim Santana, nº 103- São Judas Tadeu Telefone 3442-2820 
 

Neiva Aparecida Cavalari Arosti RG 18.971.093-7 

CPF. 169.721.258-12 Estado Civil Casada 
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileira 

Endereço Trav. Joaquim Santana, nº 41 – S. Judas Tadeu Telefone 3462-4617 
 

Alunos:- 

Alan Carlos dos Santos RG 48.911.920 

CPF. 414.689.248-18 Estado Civil Solteiro 
Profissão Estudante Nacionalidade Brasileiro 

Endereço Rua Antonio Nicoleti, 
nº11–Bern.Pess. 

Telefone 9726-8658 

 

Wheeler Guilherme Ismarsi RG 42.116.587-X 

CPF. 386.165.038-03 Estado Civil Solteiro 
Profissão Estudante Nacionalidade Brasileiro 

Endereço Rua Maria Rosa Piu Beli-nº36- Bairro Ana Luiza – Telefone:- 3442-2212 
 

Thor Mayon de Souza  RG 54.908.903-2 

CPF. 415.419.748-75 Estado Civil Solteiro 
Profissão Estudante Nacionalidade Brasileiro 

Endereço R João B. Siqueira , nº390- Bairro Ana Luiza   – Telefone:- 3442-4549  
 

Francis Henrique Santos Fernandes RG 49.015.432-3 

CPF. 415.275.558-01 Estado Civil Solteiro 
Profissão Estudante Nacionalidade Brasileiro 

Endereço Rua Mafalda Pessoto, nº126  – Telefone – 91-305018 
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Conselho Fiscal:- 

Rosa Lourdes Leonardo RG 16.351.487 

CPF. 047.142.428-57 Estado Civil Casada 
Profissão Funcionária Pública Nacionalidade Brasileira 

Endereço Rua Joaquim Gonçalves, nº178- Bern. Pessoto Telefone 3442-5133 
 

Luzia Cristina Satto Pascutti RG 26.377.539-2 

CPF. 121.663.568-42 Estado Civil Casada 
Profissão Merendeira Nacionalidade Brasileira 

Endereço R. Aldo Livorati, nº 3680 – B. CDH Telefone 3462-2417 
 

Rosilaine Cristina da Silva dos Santos RG 41.542.702-2 

CPF.  Estado Civil Casada 
Profissão Do Lar Nacionalidade Brasileira 

Endereço R João Carlos Tamburus, nº 189- B. Pessoto Telefone 91604547 
 

Diretoria Executiva 

 

Diretor Executivo:- 
Sandra Regina Vieira Nardi Cavaloti 

CPF. 038.805.468-94 RG. 9.924.932 
Estado Civil Casada Nacionalidade Brasileira 
Profissão Funcionário Público 
Endereço R. José Menino,nº120 – Jd Santista–– Telefone:- 3462-6923 
 

Vice - Diretor Executivo:- 
Luís Prodóssimo Rissato 

CPF. 031.542.088-01 Estado Civil Casado 
Profissão Funcionário Público Nacionalidade Brasileiro 

Endereço Trav. Joaquim Santana, nº40 Telefone 3462-2325 
 

Secretário:- 
Aparecida Donizeti Teixeira Garcia 

CPF. 018.524.218-94 RG. 11.232.902-0 
Estado Civil Casada Nacionalidade Brasileira 
Profissão Funcionário Público 
Endereço R. Dom Pedro  I, nº122 – Jd Planalto – Telefone: 3462-1096 

 
Diretor Financeiro:- 

Ana Maria Pezati Binhardi 

CPF. 098.325.928-36 RG. 21.996.932 
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Estado Civil Casada Nacionalidade Brasileira 
Profissão Auxiliar de Enfermagem 
Endereço Rua. Omero Alves de Lima, nº 73 – B. Pessoto - Telefone:  3462-2700 

 
Vice Diretor Financeiro:- 

Alice Almeida de Melo 

CPF. 036.373.508-90 RG. 14.405.772 
Estado Civil Viúva Nacionalidade Brasileira 
Profissão Funcionária 

Pública 
Nacionalidade Brasileira 

Endereço R. Rua Benedita Marques Souza, nº 261- CDH Telefone 3463-2467 
 

Diretor Cultural:- 
Carlos Roberto de Almeida 

CPF. 060.617.828-70 RG. 9.926.316 
Estado Civil Casado Nacionalidade Brasileiro 
Profissão Funcionário Público 
Endereço R. Santiago Garrido Navas, nº 1440- Meridiano  - Telefone: 9746-5427 

Diretor Esportes:- 
Gilson Benedito da Silva 

CPF. 084.794.178-70 RG. 16.392.637 
Estado Civil Casado Nacionalidade Brasileiro 
Profissão Funcionário Público 
Endereço Trav. Olívio Uliana, nº 26   – Ana Luiza - Telefone: 3462-3905 

 
Diretor Social:- 

Adir Rodrigues 

CPF. 010.872.388-70 RG. 8.285.215 
Estado Civil Casado Nacionalidade Brasileiro 
Profissão Funcionário Público 
Endereço Chácara Rodrigues Alves                   - Telefone:3838-1203 

 
Diretor de Patrimônio:- 

Rodrigo Nery Valini 

CPF. 213.673.408-37 RG. 28.941.616-4 
Estado Civil  Casado Nacionalidade Brasileiro 
Profissão Funcionário Público 
Endereço Av. Amadeu Bizeli, nº1616  - Telefone: 9718-9003 
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GRÊMIO ESCOLAR 

Tornar a escola um espaço capaz de incentivar o protagonismo juvenil é de fundamental importân-

cia para a realização dos fins educativos da escola. Nesse sentido, o Grêmio Estudantil se constitui num impor-

tante instrumento para desenvolver a autonomia dos alunos e valorizar a ocupação dos espaços escolares de 

forma mais efetiva e criativa.  

 Fundamento Legal: Lei nº 7398 de 04/11/85 - Comunicado SE de 26/09/86. 

Objetivos: 

� propiciar o engajamento dos alunos nas atividades da escola; 

� desenvolver o senso crítico e participativo do aluno, dando-lhe oportunidade de socializar-se de 

maneira livre e espontânea, tornando-o responsável pelo processo de aperfeiçoamento do próprio ensino e 

fazendo-o compreender que só em conjunto e de forma organizada se consegue atuar numa sociedade de-

mocrática; 

� favorecer o aparecimento de lideranças; 

� identificar aspirações, mobilizar e coordenar recursos em forma de ação participativa. 
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GRÊMIO ESTUDANTIL -2011 

 
Chapa:-  CapAção II 

 

Presidente: IGOR HENRIQUE DA SILVA CUNHA  -  8ª  “B” 

Vice – Presidente: ADRIELI DE SOUZA MARINO -   8ª  “B” 

Secretário Geral: DANIELE GOMES LAMEIRA – 8ª  “A” 

1º Secretário: MARIANE ALVES DATORE  -  8ª  “A” 

Tesoureiro Geral: HELIEBER PERES FLORIANO -  1ª  “A”  

1ºTesoureiro: NADIA FACHINETTE DIAS -  6ª “A” 

Diretor Social KENDY YUKAWA TANIGUTI  - 7ª “B “  

Diretor de Imprensa: EVENY TAYNA GOMES: -  6ª  “A” 

Diretor de Esportes: WELLINGTON APARECIDO AROCA -   8ª  “B “  

Diretor de Cultura: BRENDA EVELYN BORGES ZANARDI – 6ª “B” 

Diretor de Saúde e Meio Ambiente: RAPHAELA CRISTIANE DOS SANTOS -  8ª  “B” 

Orador: LUANA PEZATI  BARRIUNUEVO -  - 6ª “B” 

1º Suplente: BARBARA DA SILVA LOPES   - 7ª “B” 

2º Suplente: ULISSES PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA VARES  -  6ª”A” 

3º Suplente: JAQUELINE CRISTINA DA SILVA -  7ª”” A” 
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DOS COLEGIADOS 

 
Conselho de Escola – Artigo 95 da Lei Complementar 444-85. 

 

O Regimento Escolar elaborado nos termos do  Parecer CEE Nº 67/98, de 18 de Março de 1998 - 

Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e demais legislações em vigor  estabelece em relação ao 

Conselho de Escola o que segue:- 

O conselho de escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se em colegiado de natureza consul-

tiva e deliberativa, formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. 

O conselho de escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e diretrizes da política educa-

cional, da proposta pedagógica da escola e a legislação vigente. 

O conselho de escola poderá elaborar seu próprio estatuto e delegar atribuições a comissões e sub-

comissões, com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar a sua organização. 

 

A composição e atribuições do conselho de escola estão definidas conforme Artigo 95 da Lei 

Complementar 444/85, conforme segue:-. 

“Artigo 95 – O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o 

primeiro mês letivo, presidido pelo Diretor da Escola, terá um total mínimo de 20 (vinte) e máximo de 

40 (quarenta) componentes, fixado sempre proporcionalmente ao número de classes do estabelecimen-

to de ensino”. 

§ 1º –  A composição a que se refere o ”caput” obedecerá a seguinte proporcionalidade: 

I – 40% (quarenta por cento) de docentes; 

II – 5% (cinco por cento) de especialistas de educação excetuando-se o Diretor de Escola; 

III – 5% (cinco por cento) dos demais funcionários; 

IV – 25 % (vinte e cinco por cento) de pais de alunos; 

V – 25% (vinte e cinco por cento) de alunos; 

§ 2º –  Os componentes do Conselho de Escola serão escolhidos entre os seus pares, medi-

ante processo eletivo. 

§ 3º –  Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá também 2 (dois) suplen-

tes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos. 

§ 4º –  Os representantes dos alunos terão sempre direitos a voz e voto, salvo nos assuntos 

que, por força legal, sejam restritos ao que estiverem no gozo da capacidade civil. 

§ 5º –  São atribuições do Conselho de Escola: 
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I – Deliberar sobre: 

� diretrizes e metas da unidade escolar; 

� alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógi-

ca; 

� projetos de atendimento psico-pedagógicos e material ao aluno; 

� programas especiais visando à integração escola-família-comunidade; 

� criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 

� prioridades para aplicação de recursos da Escola e das instituições auxiliares; 

� a indicação, a ser feita pelo respectivo Diretor de Escola, do Vice Diretor de Es-

cola, quando este for oriundo de outra unidade escolar; 

� as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, servidores e 

alunos da unidade escolar; 

II – Elaborar o calendário e o regimento escolar, observadas as normas do Conselho Esta-

dual de Educação e a legislação pertinente; 

III – Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seus desempenhos em face das di-

retrizes e metas estabelecidas. 

§ 6º – Nenhum dos membros do Conselho de Escola poderá acumular votos, não sendo 

também permitidos os votos por procuração. 

§ 7º – O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre 

e, extraordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou por proposta de, no mínimo, 1/3 (um 

terço) de seus membros. 

§ 8º – As deliberações do Conselho constarão de ata, serão sempre tornadas públicas e ado-

tadas por maioria simples, presentes a maioria absoluta de seus membros”. 

Com o objetivo de cumprir o que estabelece a legislação vigente para a composição do Conselho de 

Escola, o senhor diretor convocou cada segmento para eleição de seus pares. Nos dias agendados e após os es-

clarecimentos necessários com amplo debate visando  assegurar o  afloramento de idéias e aspirações, garantin-

do, desta forma, uma representação de caráter real, os membros dos diferentes segmentos elegeram seus pares 

para compor o referido conselho, que ao final apresentou por aclamação seus representantes efetivos bem como 

os suplentes. 

Em seguida a direção encaminhou a Diretoria de Ensino, para a supervisão que após análise em 

05/04/2007, detectou de acordo manifestando seu parecer pela homologação, o que foi prontamente acatado 

pela Sra. Dirigente Regional de Ensino, no dia 09/04/2007. nas páginas seguintes segue todo processo  eletivo 

dos membros do conselho. 
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA 

Segmento de Docentes para comporem o Conselho de Escola no ano letivo de 2011. 

Nº Nome dos Professores Suplentes 
01 Sandra Regina Vieira Nardi Cavaloti  

 
1 – Mary Ângela Veríssimo S. Joaquim 

 
2 – Elica Simoni Vazarin V. Perreira 

 
 
 

02 Luiz Prodóssimo Rissato 
03 Gilson Benedito da Silva 
04 Marisa Zampieri Montilha de Freitas 
05 Maria Inez Varanda de Souza 
06 Carlos Roberto de Almeida  
07 Vera Márcia Rocca Botolozo 
08 Eredice Brandão 
09 Célia Maria Feltrin 
10 Neiva Aparecida Cavalari Arosti 
 

Segmento de Especialistas para comporem o Conselho de Escola no ano letivo de 2011. 

Nº   Nome  Suplentes: 

01 Sonia Aparecida Lucas 1 - Rosangela Justy Godoy 
  2 - Aparecido Claudemir da Silva 

 

Segmento de Funcionários para comporem o Conselho de Escola no ano letivo de 2011. 

Nº Nome dos Funcionários Suplentes: 

01 Rodrigo Nery Valini Ivone Barbosa Soares de Queiroz 
02 Helena Ferreira Rodrigues Rosa Lourdes Leonardo 

 

Segmento de Alunos para comporem o Conselho de Escola no ano letivo de 2011. 

 

Nº 

 

Nome dos Alunos Eleitos 

 

Série 

 

Nome dos Suplentes Eleitos 

 

Série 

01 Rogério Pereira da Silva Filho 8ª A – EF   

1 – Laiane Cladila Pereira de 

Lima 

 

3ª A - EM 02 Adrieli de Souza Mariano 8ª B – EF 

03 Igor Henrique da Silva Cunha 8ª B – EF 

04 Alberto Cesar Oliveira Santos 2ª A – EM  

05 Diego Junio Stoco Bernardo 2ª B - EM  

2 –  Patrick Wesley S. Inocêncio 

 

3ª B - EM 06 Gustavo Henrique Sgoti 3ª A – EM 
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07 Thor Mayon de Souza Junior 3ª B – EM de Souza 

Segmento de Pais que irão compor o Conselho de Escola no ano letivo de 2011. 

 Nº Nome dos Pais Fone Nome do Filho Série 

01 Sidnei Gasques Correia 9774-1297 Vinícius dos Santos Correia 1ºB 

02 Marcelo da Silva  3462-1812 Milena Maira Reis da Silva 7ªA 

03 Cristina Sato Pascuti 3462-2417 Danilo Pascuti 8ªA 

04 Luciane Aparecida da Silva 9717-9310 Igor Henrique da Silva Cunha 8ªA 

05 Rosângela Célia Mantovane da Silva 3442-7953 Diego Augusto da Silva 1º A 

06 Maria Antonia da Costa Rabelo 3442-5255 Rafaela da Costa Vanderlei 5ªB 

Suplentes 

01 Valdecir Menoni 9742-9209 Henrique Moreira Menoni 5ªB 

02 Rita Maria Rosa 9185-3741 Natiele Roberta da Silva 3ºB 
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Conselho de Classe/Série  

O Regimento Escolar elaborado nos termos do  Parecer CEE Nº 67/98, de 18 de Março de 1998 - 

Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e demais legislação educacional em vigor, estabelece em 

relação ao Conselho de Série o que segue:- 

Os  conselhos de séries, classes e ou termos  enquanto  colegiados  responsáveis pelo processo cole-

tivo de acompanhamento, avaliação do ensino e da aprendizagem organizar-se-ão de forma a: 

I – possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos ,  séries e turmas; 

II – propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

III – favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares de cada classe; 

IV – orientar o processo de gestão do ensino. 

Os  conselhos  de séries e ou termos serão  constituídos  pelo Diretor da escola,  que  o preside, pe-

lo professor coordenador, pelos professores que lecionam nas respectivas classes e por dois alunos de cada classe 

escolhidos pelos seus pares independentes da idade. 

O diretor da Escola, poderá delegar  a  presidência dos  conselhos de séries e ou termos ao Vice-

Diretor, ao Professor coordenador ou a qualquer um  dos seus membros docentes . 

Os  conselhos  de séries e ou termos deverão  se  reunir,  ordinariamente, uma  vez  por bimestre, 

ou quanto convocados pelo diretor. 

Os  conselhos de séries e ou termos deverão discutir, analisar  e  tomar decisões  sobre  assuntos 

pertinentes a avaliação, promoção, recuperação, reforço e retenção de alunos. 

Os conselhos de série e ou termos  tem as seguintes atribuições: 

I – apresentar informações sobre os alunos, salientando aspectos que envolvam aproveitamento es-

colar, interesse de participação, freqüência, condições sócio e econômico, hábitos atitudes; 

II – sugerir medidas que venham a melhorar o aproveitamento e ajustamento do aluno em classe; 

III – avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem, relativos aos vários 

componentes curriculares, analisando os padrões de avaliação utilizados, identificando falhas no comportamento 

didático e pedagógico do docente, alunos de aproveitamento insuficiente e as possíveis causas; 

IV – discutir a elaboração da programação de atividades de recuperação e reforço para os alunos 

com problema de aprendizagem; 

V – avaliar o comportamento da classe através do relacionamento com os professores, identificando 

alunos de ajustamento insatisfatório na classe e na escola e propor medida que visem a um melhor ajustamento; 

VI – opinar sobre a promoção do aluno, quando esta couber, após estudos de recuperação e refor-

ço, bem como a sua classificação na série correspondente; 

VII – opinar sobre pedidos de reconsideração e recursos, interpostos pelos alunos ou por seus res-

ponsáveis 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

As discussões dos conselhos de  série e ou termos  devem  ser  fundamentadas e conterá as opiniões 

dos integrantes do referido conselho com as respectivas decisões e devidamente registradas em atas. 

As  decisões  dos  Conselhos  de  séries e ou termos,  devem ser comunicados aos pais ou responsá-

veis para que estes possam estar cientes e ao mesmo tempo, acompanharem o rendimento escolar do aluno. 
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A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC é o espaço privilegiado de efetivação da proposta 

de Escola de Tempo Integral e da construção de novos conhecimentos e saberes que fundamentem e aprimorem 

essa experiência na rede estadual de São Paulo. É nesse tempo e nesse espaço que gestores e professores do cur-

rículo básico e das oficinas curriculares podem discutir e refletir sobre educação integral, proposta pedagógica da 

escola, e tudo que diz respeito à concretização dessa proposta simultaneamente antiga e ainda nova. É na HTPC 

que se discute a escola que temos e que sonhamos e, concretizamos a escola que queremos. 

A HTPC é um momento de formação contínua dos educadores da escola, troca de experiências, 

planejamento e replanejamento das ações, discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem e do cotidia-

no escolar. Dessa forma ela possibilita a articulação da equipe e a integração entre todas as atividades que aconte-

cem na escola. Seu foco deve ser constituído, prioritariamente, por questões pedagógicas e deve contribuir para 

que os profissionais da escola possam refletir sobre práticas e aprimorar suas ações. 

António Nóvoa (1999), no artigo “Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dosdiscursos à pobreza das 

práticas”, comenta sobre a urgência em se descobrir novos sentidos para a idéia de coletivo profissional, ao se 

referir às práticas associativas docentes: 

Para que a HTPC cumpra realmente suas funções é necessário que ela seja bem organizado e plane-

jado. No tocante à organização, é importante que: 

• a HTPC ocorra em um local agradável e acolhedor; 

• a pauta seja compartilhada e receba contribuições de todos os profissionais; 

• as tarefas (registro, escolha de textos, organização de momentos de estudo etc.) 

sejam divididas entre a equipe; 

• a condução da HTPC seja partilhada; 

• cada HTPC tenha focos e objetivos bem definidos e de conhecimento de todos; 

• todas as reuniões sejam avaliadas pelo coletivo. 

No planejamento da HTPC o professor coordenador deve considerar metas e necessidades de cur-

to, médio e longo prazo e atender as demandas do grupo de professores. É fundamental também ter flexibilidade 

e sensibilidade para perceber quando é necessário abordar ou retomar questões importantes para a escola. Só é 

possível planejar bem esse momento coletivo quando o grupo gestor possui um diagnóstico da realidade escolar 

e conhece profundamente professores e alunos. 

As discussões, os avanços e dificuldades detectados, as ações e intervenções programadas e as deci-

sões tomadas no HTPC devem ser registradas numa ata, caderno ou diário de bordo. Esse registro deve ser sem-

pre retomado para que o grupo possa recuperar sua trajetória e refletir sobre o que está fazendo. Como nem 

sempre é possível que todos os professores estejam presentes a todas as reuniões, o registro possibilita o acesso 

ao que foi discutido e por isso é importante que ele esteja sempre à disposição para consulta e que seus pontos 

mais importantes também sejam socializados por meio de e-mails, murais etc. 
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Quadro Síntese – HTPC 

- Espaço de 

• Formação contínua dos educadores da escola; 

• Troca de experiências; 

• Articulação da equipe escolar; 

• Planejamento e replanejamento das ações; 

• Discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

• Gestão democrática; 

• Discussão do cotidiano escolar. 

 

- Planejamento 

• A HTPC deve ser planejada cuidadosamente pelo Professor Coordenador; 

• A Equipe de gestão da escola deve participar do planejamento do HTPC; 

• O planejamento da HTPC deve contemplar as demandas dos professores e as necessidades da es-

cola; 

• É fundamental ter um diagnóstico da realidade escolar para planejar a HTPC. 

 

– Formação continuada 

• Centrada na escola com o apoio de instâncias locais - DE 

• Conteúdo da formação voltado para a discussão de : 

• políticas públicas e diretrizes curriculares; 

• necessidades das escolas; 

• projetos construídos pelas escolas. 

 

– Referências 

• Priorização do desenvolvimento do profissional e da pessoa; 

• Construção de ações baseadas no currículo da escola; 

• Articulação do projeto pedagógico, regimento e plano escolar. 

 

– Perspectivas 

• Garantir condições de trabalho e desenvolvimento profissional coletivo; 

• Valorização dos saberes docente; 

• Elaboração de novas metodologias; 

• Aprimoramento das práticas docentes; 

• Sentido da autonomia crítico-intelectual. 

– Metodologia 
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• Encontros com toda a equipe escolar para evidenciação diagnóstica; 

• Planejamento colaborativo das ações; 

• Avaliação e retro informação para a tomada de decisão. 

– Organização 

• Ter um ambiente agradável, organizado e acolhedor; 

• Dividir tarefas no grupo escola; 

• Condução do HTPC partilhada entre gestores e professores; 

• Ter clareza dos focos e objetivos de cada HTPC; 

• Pauta compartilhada com contribuições de todos os profissionais. 

– Registro 

• Ter um caderno próprio de Registro do HTPC com as discussões feitas. Destacar: 

• os avanços; 

• o que ainda precisa ser trabalhado; 

• ações programadas e as já realizadas; 

• Sempre retomar o registro no início das reuniões de HTPC; 

• Socializar as discussões do HTPC por meio de murais, e-mails e/ou outros. 

 

HORÁRIO DE HTPC 
 
LINGUAGENS 
E CÓDIGOS 

NOME DO  
PROFESSOR 

DIA DA 
SEMANA 

HORÁRIO NÚMERO 
 DE HORAS 

OBS(se 
necessário) 

Língua  
Portuguesa 

Mary Ângela V. S. Joaquim 
 
Neiva Aparecida C.  Arosti 
 
Claudia Jacomine F. Munhoz 

Terça – feira 
 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 
 

16:30 – 18:30 
 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 

2 
 
 
3 
 
 
3 

 

Inglês Célia Maria Feltrim 
 
 
Edinea David dos Santos 
 
 
 
Fábia A. X. dos Santos 
 
 
Maria das Graças Reis 
 

Terça Feira 
 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 
 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 

16:30 – 18:30 
 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 

 

Leitura e Produ- Neiva Aparecida C.  Arosti Terça Feira 16:30 – 18:30 3  
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ção de Textos  
 
Maria das Graças Reis 
 
Claudia Jacomine F. Munhoz 

Quarta Feira 
 
Terça Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 

15:00 – 16:00 
 
16:30 – 18:30 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

 
 
2 
 
3 

Apoio Curricular 
- Português 

Mary Ângela V. S. Joaquim Terça Feira 16:30 – 18:30 3 
 

 

Arte  Sandra Regina Chimelli Ne-
ves 

Terça Feira 
Quarta Feira 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

3  

Educação Física Carlos Roberto de Almeida 
 
Eredice Brandão 

Terça Feira 
 
Terça Feira 

Terça Feira 
 
Terça Feira 

2 
 
2 

 

 
 
CIÊNCIAS 
HUMANAS 

NOME DO  
PROFESSOR 

DIA DA  
SEMANA 

HORÁRIO NÚMERO 
DE HORAS 

OBS(se 
necessário) 

História Gilson Benedito da Silva 
 
 
Dorival Mói 

Terça Feira 
Quarta Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

3 
 
 
3 

 

 
Geografia 

 
Gilson Benedito da Silva 

 
Terça Feira 
Quarta Feira 

 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

 
3 

 

Filosofia Suelem Gonçalves P. de 
Lima 

Terça Feira 
 

16:30 – 18:30 2  

Sociologia Suelem Gonçalves P. de 
Lima 

Terça Feira 
 

16:30 – 18:30 2  

Ensino Religioso Dorival Mói Terça Feira 
Quarta Feira 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

3  

Apoio Curricular 
de História 

Dorival Mói Terça Feira 
Quarta Feira 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

2  

 
 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

NOME DO  
PROFESSOR 

DIA DA  
SEMANA 

HORÁRIO NÚMERO 
DE HORAS 

OBS(se 
necessário) 

Ciências Aline Cestari de Oliveira 
 
Marisa Zampieri de Freitas 
 
Ivete Regina Simensato 
 

Terça Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 

16:30 – 18:30 
 
15:00 – 16:00 
16:30 – 18:30 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 

2 
 
3 
 
 
3 

 

Biologia Elica Simony V. Vigil Pe-
reira 
Ivete Regina Simensato 
 

Quarta Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 

15:00 – 16:00 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 

1 
 
3 

 

Física Adir Rodrigues Terça Feira 16:30 – 18:30 2  
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Química Marisa Zampieri de Freitas Terça Feira 

Quarta Feira 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

3  

 
 
MATEMÁTICA NOME DO  

PROFESSOR 
DIA DA 
SEMANA 

HORÁRIO NÚMERO  
DE HORAS 

OBS(se 
necessário) 

 Ivete Regina Simensato 
 
 
Adir Rodrigues 
 
Maria Inez Varanda de 
Souza 

Terça Feira 
Quarta Feira 
 
Terça Feira 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
16:30 – 18:30 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

3 
 
 
2 
 
3 

 

Apóio Curricular de 
Matemática 

Aline Cestari de Oliveira Terça Feira 16:30 – 18:30 2  

 
 
OFICINAS CURRICULARES 
OFICINA NOME DO 

 PROFESSOR 
DIA DA 
SEMANA 

HORÁRIO NÚMERO DE 
HORAS 

OBS( se 
necessário) 

INFORMATICA  Neiva Aparecida C.  
Arosti 
 
 
Célia Maria Feltrim 

Terça Feira 
Quarta Feira 
 
 
Terça Feira 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
 
16:30 – 18:30 

3 
3 

 

O.E.P. Edinea David dos Santos Terça Feira 
Quarta Feira 
 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

3  

Experiências Ma-
temáticas 

Carlos Alberto Basílio 
Ferreira 
Maria Inez Varanda de 
Souza 
 
Ronaldo Nunes Ferreira 

Terça Feira 
 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 
 
Terça Feira 

16:30 – 18:30 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
16:30 – 17:30 
 

2 
3 
 
1 

 

Hora da Leitura Neiva Aparecida C.  
Arosti 
 
Célia Maria Feltrim 
 
 
Fábia A. X. dos Santos 
 
 

Terça Feira 
Quarta Feira 
 
Terça Feira 
 
 
Terça Feira 
Quarta Feira 
 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
16:30 – 18:30 
 
 
16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 

3 
2 
 
3 
 
 
3 
1 

 

Atividades Artisti-
cas 

Sandra Regina Chimelli 
Neves 
 
Luciana A. Biondi da 
Costa 

Terça Feira 
Quarta Feira 
 
 
Terça Feira 

16:30 – 18:30 
15:00 – 16:00 
 
16:30 – 17:30 
 

3 
 
1 
 

 

Atividades Esporti-
vas Motoras 

 
Gilberto de Paula Cruz 

 
Terça Feira 

 
16:30 – 18:30 

 
2 
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PROFESSORES COM HORA DE PERMANÊNCIA EM NOSSA ESCOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  
FÍSICA 

Eredice Brandão Terça Feira 
 

16:30 – 18:30 
 

2  

Professor PEB II Maria Soeli  dos R. de 
Campos 

Terça Feira  16:30 – 18:30 
 

2  
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PERFIL DOS DISCENTES 
Atualmente (Data Base 22/04/2014), a Escola Estadual “José Belúcio”, conta com 416 alu-

nos, sendo 245  alunos no Ensino Fundamental – Ciclo II regular em tempo integral. O Ensino Médio, conta 

com 115 alunos matriculados no diurno e, 56 alunos no noturno. 

Desde o início do ano letivo de 2006, estamos integrados ao Programa Escola de Tempo In-

tegral, conforme deliberação do Conselho de Escola que votou favoravelmente à implantação e consolidação 

desta nova política educacional proposta pelo Governo do Estado de São Paulo, em 2005. Esta aprovação ocor-

reu em virtude à característica de nossa comunidade, principalmente pela permanência dos alunos no mesmo 

ambiente, no período integral, pois, na sua maioria, os pais são trabalhadores diaristas. Tornando-se o ambiente 

educativo, aconchegante e de confiança na opinião dos pais.  

Ao concordarmos com o Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB – 9.394/96, quando estabelece que “A educação abrange os processos formativos que se desenvol-

vem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”, estamos em nossa 

“Instituição de ensino”, o “lócus” verdadeiramente responsável pela formal, proporcionando oportunidades 

para que os discentes da Unidade Escolar, possam  estar em contato e livre acesso às informações necessárias à 

sua educação, ao seu desenvolvimento enquanto pessoa, ao seu preparo para  o exercício de cidadania e à sua 

qualificação para o mundo do trabalho. 

Quantos e quem são nossos discentes: 

 

Série/Ano 

Números – 22/04/2014 Períodos 

Classes Alunos Manhã Integral Noturno 

5ª/6º - EF 02 45  02  

6ª/7º - EF 02 61  02  

7ª/8º - EF 03 81  03  

8ª/9º - EF 02 58  02  

1ª – EM – Diurno 02 58 02   

2ª – EM – Diurno 01 33 01   

3ª – EM – Diurno 01 24 01   

2ª – EM – Noturno 01 25   01 

3ª – EM – Noturno 01 31   01 

Total 416 04 09 02 

Manhã  - Ensino Médio Integral – Ensino Fundamental Noturno – Ensino Médio 

07h00min – 12h20min 07h00min – 15h 19h00min – 23h00min 

04 Classes 09 Classes 02 Classes 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 
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MATRIZES CURRICULARES 
Curso: Ensino Fundamental – II e III - Ano de Exercício: 2014/Integral 

Módulo Diurno: 40 semanas/ano 
Carga Horária: = 1.600 horas anuais; 40 horas semanais; 08 horas diárias. 

 

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO INTERMEDIÁRIO E FINAL – II e III 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 C

O
M

U
M

 

 

ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

ANOS/SÉRIES/AULAS 

Ciclo - II Ciclo - III 

  6º/5ª 7º/6ª 8º/7ª 9º/8ª 

LINGUAGENS E CÓDIGOS 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 

Educação Física 2 2 2 2 

Arte 2 2 2 2 

MATEMÁTICA Matemática 6 6 6 6 

CIÊNCIAS DA NATUREZA Ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

História 4 4 4 4 

Geografia 4 4 4 4 

 Ensino Religioso* - - - - 

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 28 28 28 28 

P
A

R
T

E
 D

IV
E

R
S

IF
IC

A
D

A
 

DISCIPLINA 

 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês) 
 

2 2 2 2 

O
F

IC
IN

A
S

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
 

T
em

át
ic

as
 

O
b

ri
g

at
ó

ri
as

  

Leitura e Produção de Textos 
 

2 2 2 2 

 

 

Experiências Matemáticas 
 

2 2 2 2 

T
em

át
ic

as
 O

p
ci

-
o

n
ai

s 

 

Orientação de Estudos 2 2 2 2 

Atividades Artísticas 2 2 - - 

Atividades Esportivas e Motoras - - 2 2 

Tecnologia e Sociedade 2 2 2 2 
 

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 12 12 12 12 

 

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 40 40 40 40 

Autorização do Curso:  

- Resolução SE 37/1996, de 24/04/1996, publicada no DOE de 25/04/1996. 

Fundamento Legal: 

- Resolução SE 81/2011, de 16/12/2011 e Resolução SE 85/2013, de 19/12/2013, republicada no DOE de 04/01/2014. 

Observação: 

*Aulas de Educação Física nos termos da Lei Federal nº 10.793/03 serão ministradas DENTRO do horário de aulas. 

**Ensino Religioso nos termos da Resolução SE 21/2002 e Resolução SE 81/2011 – (não havendo demanda acrescentar 

1 aula para Matemática na 8ª/9º ano). 

Fernandópolis, 08 de janeiro de 2014. 
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Curso: Ensino Médio - Ano de Exercício: 2014 
Módulo Diurno: 40 semanas/ano 

Carga Horária: 1.200 horas anuais; 30 horas semanais; 06 horas diárias. 

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Diurno – Ano 2014 

 

B
as

e 
N

ac
io

na
l C

om
um

 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

Série/Aulas 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens e 

Códigos 

Língua Portuguesa e Literatura 5 5 5 

Arte 2 2 2 

Educação Física* 2 2 2 

 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática 

Matemática 5 5 5 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

Ciências 

Humanas 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Sociologia 2 2 2 

 

Parte Diversificada 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês 2 2 2 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol** **2 - - 

                                          Total de aulas 30 30 30 

Autorização do Curso:  

- Resolução SE 37/1996, de 24/04/1996, publicada no DOE de 25/04/1996. 

Fundamento Legal: 

- Resolução SE 81/2011, de 16/12/2011. 

Observação: 

*Aulas de Educação Física nos termos da Lei Federal nº 10.793/03 serão ministradas DENTRO do horário de aulas.

**Disciplina obrigatória, de matrícula facultativa. As aulas serão ministradas fora do período regular das aulas aos 

alunos da 1ª série do EM, se houver demanda, de acordo com a Lei Federal nº 11.161 e da Resolução SE-5 de 

14/01/2010. 

 

 

Fernandópolis, 08 de janeiro de 2014. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

 
 
 

Curso: Ensino Médio - Ano de Exercício: 2014  
Módulo Noturno: 40 semanas/ano 

Carga Horária: 1.080 horas anuais; 27 horas semanais; 05 horas diárias. 

Matriz Curricular – Ensino Médio - Período Noturno – Ano 2014 

 

B
as

e 
N

ac
io

na
l C

om
um

 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

Série/Aulas 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens e 

Códigos 

Língua Portuguesa e Literatura 4 4 4 

Arte 2 2 2 

Educação Física* * 2 * 2 * 2 

 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática 

Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

Ciências 

Humanas 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 1 2 2 

Sociologia 2 1 2 

Parte Diversificada 
Língua Estrangeira Moderna – Inglês 2 2 2 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol** **2 - - 

                                          Total de aulas 27 27 27 

Autorização do Curso:  

- Resolução SE 37/1996, de 24/04/1996, publicada no DOE de 25/04/1996. 

Fundamento Legal: 

-  Resolução SE 81/2011, de 16/12/2011. 

Observação: 
*Aulas de Educação Física nos termos da Lei Federal nº 10.793/03 serão ministradas FORA do período 
regular das aulas ou aos sábados. 
**Disciplina obrigatória, de matrícula facultativa. As aulas serão ministradas fora do período regu-
lar das aulas aos alunos da 1ª série do EM, se houver demanda, de acordo com a Lei Federal nº 
11.161 e da Resolução SE-5 de 14/01/2010.  
 

Fernandópolis, 08 de janeiro de 2014. 

 
 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL “JOSÉ BELÚCIO” 

(EF- Período Integral e EM- Período Parcial) 
Rua Benedita Cruz  -  Nº 777 – Bairro Albino Mininele - Fernandópolis – SP – CEP. 15.600-000 – TELEFONE (017) 3442-5133 – 3442-5915 – 3463-1558 

EMAIL: e908137a@see.sp.gov.br 

 
 

 

HORÁRIO ADMINISTRATIVO – ANO LETIVO DE 2014 
 

EQUIPE DE DIREÇÃO 
 

Nº NOME RG CARGO/FUNÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO 
 

01 
 
Roberto Alves Gomes 

 
23.148.716 

 
Diretor 

07:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
14:00 – 18:00 

07:00 – 12:30 
13:30 – 16:00 

07:00 – 12:30 
13:30 – 16:00 

07:00 – 12:30 
13:30 – 16:00 

- - 

 
02 

 
Sonia Aparecida Lucas 

 
17.517.470-1 

 
Vice Diretor 

12:00 – 16:00 
19:00 – 23:00 

13:00 – 17:00 
19:00 – 23:00 

09:30 – 13:30 
19:00 – 23:00 

09:30 – 13:30 
19:00 – 23:00 

09:00 – 13:00 
19:00 – 23:00 

- - 

03 Eredice Brandão 10.641.717 Vice Diretor 
08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

- - 
08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

 
04 

 
Rosangela Justi Godoy 

 
9.048.399-6 

Professor Coordenador  - 
EF - II 

07:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

07:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

07:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

07:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

- - 

 
05 

Neiva Aparecida 
Cavalari Arosti 

18.971.093-7 
Professor Coordenador  - 

EM 
07:30 – 11:30 
19:00 – 23:00 

07:30 – 11:30 
14:00 – 18:00 

07:30 – 11:30 
19:00 – 23:00 

07:30 – 11:30 
19:00 – 23:00 

07:30 – 11:30 
19:00 – 23:00 

- - 

 
06 

Vera Marcia Rocca 
Botolozzo 

 
9.732.070 

Professor Mediador 
Escolar e Comunitário 

07:30 – 11:40 
19:00 – 21:15 

13:00 – 18:00 
 

07:30 – 11:40 
13:00 – 15:30 

7:30 – 11:40 
13:00 – 15:30 

07:30 – 11:40 
- - 

 
07 

Marisa Zampieri 
Montilha de Freitas 

20.395.868 
Professor Coordenador 

de Apoio a Gestão 
Pedagógica 

07:00 – 12:30 
13:30 – 16:30 

13:00 – 18:00 
20:00 – 23:00 

07:00 – 12:30 
13:30 – 16:30 

07:00 – 12:30 
13:30 – 16:30 

07:00 – 12:30 
13:30 – 16:30 - - 

 
 

SECRETARIA 
 

 NOME RG CARGO/FUNÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 
08 Rodrigo Nery Valini 28.941.616-4 

Secretário de Escola – 
Estadual 

07:00 – 11:45 
18:45 – 22:00 

07:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

07:00 – 11:45 
18:45 – 22:00 

07:00 – 11:45 
18:45 – 22:00 

07:00 – 11:45 
18:45 – 22:00 

09 Elisangela Gimenes Ramos 41.731.313-5 
Agente Organização 
Escolar – Estadual 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

10 Natalia Monteiro Del Vecchio 43.585.413 Agente Organização 
Escolar – Estadual 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 
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INSPETORES DE ALUNOS  

 
 NOME RG CARGO-FUNÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO 
11 

Luis Carlos Silveiro de 
Souza 

43.300.789 
Agente Organização 
Escolar – Estadual 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

- - 

12 
Rosilene Angélica de 
Carvaho Lima 

22.868.926-0 
Agente Organização 
Escolar – Estadual 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

- - 

13 
Tainá Aparecida Moreira 
da Silva 

46.306.088-X 
Agente Organização 
Escolar – Estadual 

08:00 – 13:00 
14:00 – 17:00 

08:00 – 13:00 
14:00 – 17:00 

08:00 – 13:00 
14:00 – 17:00 

08:00 – 13:00 
14:00 – 17:00 

08:00 – 13:00 
14:00 – 17:00 

- - 

14 José Paulo Doretto 8.457.275-9 
Agente  Organização 
Escolar – Estadual 

10:00 – 13:30 
14:30 – 19:00 

10:00 – 13:30 
14:30 – 19:00 

10:00 – 13:30 
14:30 – 19:00 

10:00 – 13:30 
14:30 – 19:00 

10:00 – 13:30 
14:30 – 19:00 

- - 

15 Denise Cristina da Silva 45.065.000 
Agente  Organização 
Escolar – Estadual 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

06:45 – 10:45 
11:45 – 15:45 

  

16 Felipe Stefan de Souza 47.844.831-4 
Agente  Organização 
Escolar – Estadual 

- - 
08:30 – 12:30 
19:00 – 23:00 

12:30 – 16:30 
19:00- 23:00 

08:30 -12:30 
19:00 – 23:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

 
 
 

AGENTE SERVIÇOS ESCOLARES  
 

 NOME RG CARGO-FUNÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 
17 Helena Ferreira Rodrigues 17.520.455 

Agente Serviços 
Escolares – Estadual 

06:30 – 11:00 
13:30 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

18 
Ivone Barbosa Soares de 
Queiroz 

13.418.265 
Agente Serviços 

Escolares – Estadual 
06:30 – 11:00 
13:30 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

19 Rosa Lourdes Barbosa 16.351.487 
Agente Serviços 

Escolares – Estadual 
06:30 – 11:00 
13:30 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

06:30 – 10:30 
13:00 – 17:00 

20 Márcia Elizabeth da Silva 11.581.648 
Agente Serviços 

Escolares – Estadual 
06:30 – 11:00 
12:00 – 15:30 

06:30 – 11:00 
12:00 – 15:30 

06:30 – 11:00 
12:00 – 15:30 

06:30 – 11:00 
12:00 – 15:30 

06:30 – 11:00 
12:00 – 15:30 
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FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 

 NOME RG CARGO/FUNÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 
21 Alice  Almeida de Melo 14.405.772 Serviços Diversos 

06:30 – 10:30 
11:30 – 15:30 

06:30 – 10:30 
11:30 – 15:30 

06:30 – 10:30 
11:30 – 15:30 

06:30 – 10:30 
11:30 – 15:30 

06:30 – 10:30 
11:30 – 15:30 

22 Franciele Rosa Arouca 33.578.008-8 Merendeira 
08:00 – 13:00 
19:00 – 22:00 

08:00 – 13:00 
19:00 – 22:00 

08:00 – 13:00 
19:00 – 22:00 

08:00 – 13:00 
19:00 – 22:00 

08:00 – 13:00 
19:00 – 22:00 

23 Luzia Cristina Satoo Pascutti 26.377.539-2 Merendeira 
07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

07:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

PROFESSORES READAPTADOS 

 
 

 

 

 NOME RG CARGO/FUNÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

24 
Sandra Regina Vieira Nardi 
Cavaloti 

9.924.932 Professor Readaptado 
07:00 – 12:00 
13:00 – 14:40 

07:00 – 12:00 
13:00 – 14:40 

07:00 – 12:00 
13:00 – 14:40 

07:00 – 12:00 
13:00 – 14:40 

07:00 – 09:30 

25 Luis Prodóssimo Rissato 13.116.641 Professor Readaptado 
07:00 – 10:20 
19:00 – 22:45 

07:00 – 10:20 
19:00 – 22:45 

07:00 – 10:20 
19:00 – 22:45 

07:00 – 10:20 
19:00 – 22:45 

- 

26 Edgar de Almeida Dutra 14.177.383 Professor Readaptado 
07:00 – 12:00 
14:40 – 16:20 

07:00 – 12:00 
14:40 – 16:20 

07:00 – 12:00 
14:40 – 16:20 

07:00 – 12:00 
14:40 – 16:20 

13:00 – 15:30 

27 
Fabiola Renata Tavares Luz 
 

20.645.101-1 Professor Readaptado 
08:00 – 11:20 
12:30 – 15:50 

08:00 – 11:20 
12:30 – 15:50 

08:00 – 12:10 
13:10 – 15:40 

08:00 – 11:20 
12:30 – 15:50 

08:00 – 09:40 

28 Gelva Eli da Costa Scarim 23.181.101-9 Professor Readaptado 
08:00 – 13:00 8:00 – 13:00 08:00 – 13:00 10:00 – 13:20 

20:00 – 23:00 
11:00 – 15:10 
20:00 – 23:00 

29 José Braz Sartim 8.479.633 Professor Readaptado 
08:00 - 11:20 

 
19:00 - 23:00 

 
08:00 - 11:20 

 
08:00 - 11:20 

 
12:00 - 15:30 

 

30 Ana Donizete da Silva 11.362.503 Professor Readaptado 
12:00 – 15:50 12:00 – 15:20 12:00 – 15:20 12:00 – 15:20 12:00 – 15:20 

 

31 Angelina Varnier de Freitas 6.344.022 Professor Readaptado 
 

11:40 – 16:40 
08:00 – 11:20 
13:20 – 16:40 

 
11:40 – 16:40 

 
11:40 – 16:40 

 
- 
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PROFESSORES DA SALA AMBIENTE DE LEITURA 

 NOME RG CARGO/FUNÇÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 
32 Aparecida Donizete Teixeira 11.232.902-0 

Professor Sala de 
Leitura 

08:00 – 12:10 
13:20 – 15:50 

08:00 – 13:00 
15:30 – 18:00 

08:00 – 12:10 
13:20 – 15:00 

08:00 – 13:00 
14:20 – 16:00 

12:30 – 15:00 

33 Edinéa David dos Santos 21.997.986 
Professor Sala de 

Leitura 
10:00 – 13:20 
19:00 – 22:00 

14:40 – 18:00 
20:00 – 23:00 

10:00 – 13:20 
19:00 – 22:00 

12:30 – 15:50 
19:00 – 22:00 

10:00 – 12:30 

Fernandópolis, 25 de março de 2013.  
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ESCOLA DE FÉRIAS – ANO DE 2014 
NOME RG Cargo/Função Exercício Período Período Obs: 

Denise Cristina da Silva 45.065.000-5 Agente de Organização Escolar 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Elisângela Gimenes Ramos de Souza 41.731.313-5 Agente de Organização Escolar 2014 01/04 a 15/04/2014 26/09 a 10/10/2014 30 

Eredice Brandão 10.641.717 Vice-Diretor de Escola 2014 01/01 a 15/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Felipe Stefan de Souza 47.844.831 Agente de Organização Escolar 2014 17/03 a 31/03/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Helena Ferreira Rodrigues 17.520.455 Agente de Serviços Escolares 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Ivone Barbosa Soares Queiroz 13.418.265 Agente de Serviços Escolares 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

José Paulo Doretto 8.457.275 Agente de Organização Escolar 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Luiz Carlos Silvério de Souza 43.300.789 Agente de Organização Escolar 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Márcia Elizabeth da Silva 11.581.648 Agente de Organização Escolar 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Natália Monteiro Del Vecchio 43.585.413 Agente de Organização Escolar 2014 02/01 a 16/01/2014 03/11 a 17/11/2014 30 

Roberto Alves Gomes 23.148.716-2 Diretor de Escola 2014 12/06 a 26/06/2014 01/09 a 15/09/2014 30 

Rodrigo Nery Valini 28.941.616-4 Secretário de Escola 2014 06/03 a 20/03/2014 20/10 a 03/11/2014 30 

Rosa Lourdes Leonardo 16.351.487 Agente de Serviços Escolares 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Rosilene Angélica de Carvalho Lima 22.868.926 Agente de Organização Escolar 2014 02/01 a 16/01/2014 12/06 a 26/06/2014 30 

Sonia Aparecida Lucas 17.517.470-1 Vice-Diretor de Escola 2014 05/05 a 19/05/2014 16/09 a 30/09/2014 30 

Tainá Aparecida Moreira da Silva 46.306.088 Agente de Organização Escolar 2014  02/01 a 21/01/2014 -- 20 

Fernandópolis, 07 de novembro de 2013 
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QUADRO 1 
 

QUANTIDADE DE CLASSES DA ESCOLA 
 

ANO LETIVO – 2014 
 

E.E. JOSÉ BELÚCIO – ESTADUAL – ENSINO REGULAR – FERNANDÓPOLIS –SP 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – PERÍODO INTEGRAL 

ENSINO MÉDIO – PERÍODO PARCIAL 

 

TIPO DE ENSINO 
ANO/SÉRIE 

TOTAL 
DE 

CLASSES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9 ANOS      2 2   4 

ENSINO FUNDAMENTAL – 8 SÉRIES       3 2  5 

ENSINO MÉDIO 2 2 2       6 
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Pais de Alunos (25%  - 7 membros) - TITULARES 
Nº NOME DOS PAIS FONE FILHO (A) ANO/SÉRIE 
01 Luiz Augusto Ferreira Dionízio 99713-7025 Luiz Augusto Dionizio 7º ano A - EF 
02 Luis Carlos de Oliveira 99701-8412 Tainara Fachini de Oliveira 1ª série B - EM 
03 Angela Cristina Brigante Praconi 3462-3404 Gabriel Praconi Ragioto 1ª série A - EM 
04 Sueli de Freitas 99743-3991 Willian M. Oliveira  8º ano B - EF 
05 Rosangela Célia da Silva 99626-5830 Gabriel Henrique da Silva 7º ano A - EF 
06 Solange Dionízio 3462-4500 Luiz Augusto Dionizio 7º ano A - EF 
07 Adriana Valéria do Rosário 3463-4372 Iam Alexandre Souza 8º ano A - EF 

SUPLENTES 
01 Maria Dirce Paschalini 3462-5050/3442-5353 Ana Carolina Paschalini 7º ano A - EF 
02 Lindalva Augusto Brito 3462-8346 Mateus Augusto Brito 6º ano B - EF 

CONSELHO DE ESCOLA – 2014  
Nº NOME DOS MEMBROS FONE 

Presidente Nato – Diretor de Escola 
01 Roberto Alves Gomes 9715-2704 

Professores (40% - 12 membros) - TITULARES 
01 Sandra Regina Vieira Nardi Cavaloti 9142-2388 ou 3462-6923 
02 Sandra Regina Chimelli Neves 3442-7463 
03 Sirlei Oliveira dos Santos Sartori 3462-6777 
04 Marisa Zampieri Montilha de Freitas 3442-2820 ou 3462-2869 
05 Rosangela Justi Godoy 3442-1021 ou 9724-3337 
06 Adir Rodrigues 3838-7192 
07 Aparecido Claudemir da Silva 3492-4305 ou 9128-774 
08 Edinéa David dos Santos 3463-3016 
09 Sheila Cristina de Souza 3462-3490 ou 996851-6131 
10 Gilson Benedito da Silva 3462-3905 
11 Marcelo Deleon Gonçalves da Silva (11) 7223-2898 
12 Fabiola Renata Tavares Luz 3462-1094 ou 99629-0669 

SUPLENTES 
01 Maria Inêz Varanda de Souza 3462-7861 
02 Aparecida Donizeti Teixeira 3463-2058 ou 9764-1216 

Especialistas (5% - 1 membro) -  TITULAR 
01 Sonia Aparecida Lucas 3462-6846 ou 9773-5619 

SUPLENTE 
01 Eredice Brandão 3442-5809 ou 9638-8422 

Funcionários (5% - 1 membro) -  TITULAR 
01 Felipe Stefam de Souza 99714-4839 

SUPLENTE 
01 Ivone Barbosa S. de Queiroz 3442-7488 

Alunos (25% - 7 membros) -  TITULARES 
01 João Gabriel Barbosa 8º ano A/7ª série A 
02 Gabriel de Lima Briana 8º ano B/7ª série B 
03 Bianca Maria dos Santos 9º ano A/8ª série A 
04 Matheus Marquezini 9º ano A/8ª série A 
05 Alisson Marangoni Rodrigues 1ª série A - EM 
06 Leandro da Silva Souza 1ª série A - EM 
07 Tainara Fachin de Oliveira 1ª série B - EM 

SUPLENTES 
01 Johnatan Gonçalves de Almeida 9ºano B/8ªsérie B 
02 Thais Angélica de Carvalho Lima 1ª série B - EM 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM – 2014 
CONSELHO DELIBERATIVO 

Nº NOME DOS MEMBROS FONE 
Presidente Nato – Diretor de Escola 

01 Roberto Alves Gomes 9715-2704 
Pais de Alunos 

01 Luis Carlos de Oliveira 99646-7842 ou 3442-3052 
02 Sandra Regina Ferreira 99709-7895 ou 99199-1853 
03 Sueli de Freitas 9743-3991 
04 Agnaldo da S. Calixto 99775-6485 
05 Marli Chicote 99775-6485 
06 Rogério Marquezini 3442-7208 ou 99715-9795 
07 Luiz Augusto Ferreira Dionizio 99713-7025 
08 Angela Cristina Brigante Praconi 3462-3404 ou 99748-3707 

Professores 
01 Luis Prodóssimo Rissato 3462-2325 
02 Sonia Aparecida Lucas 3462-6846 ou 99773-5619 
03 Fabiola Renata Tavares Luz 3462-1094 ou 99629-0669 
04 Sandra Regina Chimelli Neves 3442-7463 
05 Aline Cestari de Oliveira 3463-2716 
06 Adir Rodrigues 3838-7192 
07  Sirlei Oliveira dos santos Sartori 3462-6777 

Alunos 
01 Douglas de Oliveira Zaccaro 98113-0355 
02 Elivelton Rodrigues Ferreira 99602-0543 
03 Paulo Henrique Correa 99117-1048 

SECRETÁRIO  
01 Eredice Brandão 3442-5809 ou 9638-8422 

DIRETORIA EXECUTIVA 
01 Neiva Aparecida Cavalari Arosti – Diretor Executivo 3462-4617 
02 Maria Inêz Varanda de Souza – Vice-Diretor Executivo  3462-7861 
03 Aparecida Donizeti Teixeira - Secretário 3463-2058 ou 99764-1216 
04 Rosilene Angélica de Carvalho Lima – Diretor Financeiro 3463-2458 
05 Rosangela Justi Godoy – Vice-Diretor Financeiro 3442-1021 
06 Sandra Regina Vieira Nardi Cavaloti – Diretor Cultural 3462-6923 
07 Aparecida Claudemir da Silva – Diretor de Esportes 3462-3905 
08  Gilson Benedito da Silva – Diretor Social 3462-3905 
09 Luis Carlos Silvério da Silva – Diretor de Patrimônio 3442-7186 ou 99712-8139 

CONSELHO FISCAL 
01 Rodrigo Nery Valini 3462-2574 
02 Luiza Cristina Satto Pascutti 3462-2417 
03 Iolanda Fachinete Dias 3462-8350 
*Assembleia Geral da APM – Ata de 26/02/2014 – Registro em 18/03/2014 
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APM DA E.E. “JOSÉ BELÚCIO – FERNANDÓPOLIS - SP 

PLANO DE TRABALHO DA APM – 2014 
 

 
 OBJETIVO GERAL: DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM COLABORAR NO APRIMORA-
MENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL, NA ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR E NA INTEGRAÇÃO 
ESCOLA-COMUNIDADE (art. 2º do Decreto nº 12.983/78). 
 
 1º SEMESTRE: 
 
 AÇOES: 

01- PRESTAR CONTAS AOS ASSOCIADOS SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO NO ANO 
LETIVO -2013; 

02- EXPLICAR E DIVULGAR A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA POR MEIO DE PROMOÇÕES 
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS; 

03- REALIZAÇÃO DA FESTA DA PIZZA  17/04/2014; 
04- REALIZAÇÃO DA NOITE DA FAMÍLIA NA ESCOLA: “HOMENAGEM ÀS MÃES E AVÓS” - 

FESTA DO PASTEL – 08/05/2014; 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

01- AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DE 
AULA. 

02- AUXÍLIO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS TRABALHOS DE USO COLETIVO AOS 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

 
2º SEMESTRE: 

 
01- PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ASSOCIADOS SOBRE O TRABALHO REALIZADO NO 1º 

SEMESTRE – 2014; 
02- EXPLICAR E DIVULGAR A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA POR MEIO DE PROMOÇÕES 

PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS; 
03- REALIZAÇÃO DA NOITE DA FAMÍLIA NA ESCOLA: “HOMENAGEM AOS PAIS E AVÔS” - 

FESTA DO PASTEL – 08/08/2014; 
04- NOITE CULTURAL NA ESCOLA: INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE – FESTA DO 

PASTEL, CAHORRO-QUENTE E FEIRA DO DOCE – 14/11/2014. 
05- PRESTAR CONTAS AOS ASSOCIADOS DO TRABALHO REALIZADO – 09/12/2014.. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 
01-  AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS 

DE AULA. 
02- AUXÍLIO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS TRABALHOS COLETIVOS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO  E OFICINAS CURRILARES NO ENSINO FUNDMAEN-
TAL – CICLO II 

 
FERNANDÓPOLIS, 11 DE MARÇO DE 2014. 
  
_____________________________ 
    Neiva Aparecida Arosti Cavalari 
          Diretor Executivo – APM 
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GRÊMIO ESTUDANTIL - 2014 

Nome Cargo/Função Ano/Série 

Rafaela Moreno da Silva Presidente 9º ano A/8ª série A 

Bárbara dos Santos Gonçalves Vice-Presidente 8º ano B/7ª série B 

Adrian Pecina Sartori Secretário Geral 8ª ano A/7ª série A 

Denise dos Santos Arruda 1º secretária 8º ano B/7ª série B 

Leandro da Silva Souza Tesoureiro Geral 1ª série A - EM 

Erick Nalbert Costa de Jesus 1º tesoureiro 7º ano A/6ª série A 

João Gabriel Barbosa Diretor Social 8ª ano A/7ª série A 

Bianca Maria dos Santos Diretora de Imprensa 9º ano A/8ª série A 

Carlos Eduardo do Nascimento Diretor de Esportes 1ª série A - EM 

Alisson Marangoni Rodrigues Diretor Cultural 1ª série A - EM 

Felipe Ferreira Mantovan Diretor de Saúde e Meio Ambiente 8º ano C/7ª série C 

Mauricio Saraiva Pereira de Paiva Orador 8º ano C/7ª série C 

Tauani Carolina da Silva 1º Suplente 8º ano C/7ª série C 

Tais Chicote Calixto 2º Suplente 2ª série B - EM 

João Vitor Borges 3º Suplente 8º ano B/7ª série B 

Vitória Regina Bruni Borges 4º Suplente 1ª série A - EM 

*Posse do Grêmio Estudantil – 08/04/2014. 
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                                                 TEMÁRIO DA ATPC 
 
O Temário do ATPC deverá constar os seguintes temas assim distribuídos: 
 
 
1º BIMESTRE 
 

1- ARTICULAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA: 
� Análise dos dados coletados por meio da Avaliação Institucional/2012 
� Definições de ações prioritárias juntamente com a equipe escolar; 
� Troca de experiências no desenvolvimento das ações entre as disciplinas do 

Currículo Básico e as Oficinas Curriculares. 
� Análise dos projetos da U.E (redirecionamento das ações) 
� Redirecionamento da Proposta Pedagógica da U.E. 
2- ARTICULAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARTICIPATIVO (PAP) 
� Análise das ações sobre planejamento das aulas 
� Estudo e análise de ações de formas variadas e transparentes de avaliações. 
�  Análise das ações sobre dificuldades de ensino e aprendizagem. 
� Análise de ações sobre a participação de pais, mães e responsáveis  
� Análise das ações sobre Avaliação do Rendimento Escolar. 

 
 
2º BIMESTRE 
 

1- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
� Estudos sobre a relação Teoria e prática com foco para a avaliação formativa 

e somativa. 
� Analisar a aplicação dos critérios avaliativos utilizados pela equipe docente. 
� Estudos sobre a função da Avaliação como um diagnóstico para a melhoria 

do processo ensino aprendizagem. 
2- AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO DOCENTE 
� Analisando o rendimento da aprendizagem discente por meio das avaliações 

internas e externas no contexto de sala de aula. 
� Compreendendo o que é uma intervenção pedagógica. 
� Análise de ações pontuais para a realização de uma efetiva intervenção pe-

dagógica. 
� Retomando o diálogo do agrupamento produtivo para a melhoria do processo 

ensino aprendizagem. 
3- GESTÃO DE SALA DE AULA 
� Estudo sobre as situações de disciplina em sala de aula 
� Estudo de texto: Indisciplina e a escola atual - Julio Groppa Aquino. 
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�  Articulando as ações com relação à Prática Pedagógica  e a relação profes-
sor /aluno 

� Retomando a discussão sobre a autoridade docente no contexto da sala de 
aula. 

4- INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 
� ProEMI: elaboração de ações por áreas do conhecimento 
� MAIS EDUCAÇÃO: elaboração de ações atendendo a Base Nacional Co-

mum/ Atividades Complementares e Oficinas Curriculares 
 
3º BIMESTRE 
 

1- FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS PARA A GESTÃO DA SALA DE AULA 
(DOCENTE E DISCENTE) 

� Revisitando os temas: Avaliação, Intervenção e Gestão de sala de aula. 
2- INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS 
� ProEMI: Execução da ações por área do conhecimento. 
� Mais Educação: Execução das ações atendendo a Base Nacional Comum/ 

Atividades Complementares e Oficinas Curriculares. 
 

4º BIMESTRE 
 

1- FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS PARA A GESTÃO DE SALA DE AULA 
(DOCENTE E DISCENTE) 

� Estudo Teórico- Texto: Desafio da Qualidade da Educação: Gestão da Sala 
de Aula- Celso Vasconcellos. 
 

2- INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS 
� ProEMI: Execução e análise dos resultados iniciais. 
� Mais Educação: Execução e análise dos resultados iniciais. 
3- ANÁLISE DE INDICADORES 
� Avaliações Internas 
� Avaliações Externas 
� Avaliação Institucional 
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HORÁRIO -  ATPC – 2014 
 

CIÊNCIAS 
HUMANAS NOME DO PROFESSOR DIA DA SEMANA HORÁRIO 

NÚME-
RO DE 
AULAS 

OBS ( se 
necessá-

rio) 

História 
Silmara Regina Tim Fuentes 
Maria Estela Sant Ana 

Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 18h00 
15h30 – 18h00 

3 
3 

 

Geografia 
Gilson Benedito da Silva 
Maria Estela Sant Ana 

Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 18h00 
15h30 – 18h00 

3 
3 

 

Filosofia Suelen Golçalves  P. de Silva Terça Feira 15h30 – 17h10 3  
CIÊNCIAS 
DA NATU-

REZA 
NOME DO PROFESSOR DIA DA SEMANA HORÁRIO 

NÚME-
RO DE 
AULAS 

OBS ( se 
necessá-

rio) 

 
Ciências 

Ana Maria Guerrero 
Maria Inez Varanda de Souza 
Aline Cestari de Oliveira 

Terça Feira 
 

15h30 – 18h00 
15h30 – 18h00 

 
15h30 – 18h00 

      3 
3 
 

2 

 

Biologia Ana Maria Guerrero Terça Feira 15h30 – 18h00 3  
Física Adir Rodrigues Terça Feira 15h30 – 18h00 3  
Química Juan Ricardo Terra Quesada Terça Feira 15h30 – 17h10 2  

 

OFICINAS NOME DO PROFESSOR DIA DA 
SEMANA HORÁRIO 

NÚMERO 
DE AU-

LAS 

OBS ( se 
necessário) 

Leitura e Produ-
ção de Texto 

Fernanda Michele Bispo 
Célia Maria Feltrin 
 

Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 17h10 
15h30 – 17h10 

2 
2 

 

O.E 
Suellen Gonçalves P. da Silva 
Fernanda Michele Bispo 

Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 17h10 
15h30 – 17h10 

2 
2 

 

Experiências 
Matemáticas 

Maria Inez Varanda de Souza 
Aline Cestari de Oliveira 

Terça Feira 15h30 – 18h00 
15h30 – 17h10 

3 
2 

 

Tecnologia e 
Sociedade 

Joilson Romero de Carvalho Borges Terça Feira 15h30 – 17h10 2  

Atividades Artís-
ticas 

Sandra Regina Chimelli Neves 
Laila Covizzi de Faria 

Terça Feira 
 

15h30 – 18h00 
15h30 – 17h10 

3 
2 

 

Atividades Espor-
tivas Motoras 

Leandro Renato V. Avellar 
 

Terça Feira 15h30 – 17h10 2 
 
 

 

Professor PEB 
II - PA NOME DO PROFESSOR DIA DA SE-

MANA HORÁRIO 
NÚMERO 
DE AU-

LAS 

OBS ( se 
necessário) 

Matemática Marcelo Deleon G. da Silva 
Aline Cestari de Oliveira 

Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 17h10 
15h30 – 17h10 

2 
2 

 

Português Fernanda Michele Bispo Terça Feira 15h30 – 17h10 2  
 

MATEMÁTICA NOME DO PROFESSOR 
DIA DA SEMA-

NA HORÁRIO 
NÚMERO 
DE AU-

LAS 

OBS ( se 
necessário) 

Matemática 
Adir Rodrigues 
Maria Inez Varanda de Souza 
Ivete Regina Simensato 

Terça Feira 
Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 18h00 
15h30 – 18h00 
15h30 – 18h00 

3 
3 
3 
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Professor PEB 
II NOME DO PROFESSOR DIA DA SE-

MANA HORÁRIO 
NÚMERO 
DE AU-

LAS 

OBS ( se 
necessário) 

PAA Maria Soeli dos R. de Campos 
Ligia Alessandra Arrioi Panici 

Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 17h10 
15h30 – 17h10 

2 
2 

 

Professor PEB 
II NOME DO PROFESSOR DIA DA SE-

MANA HORÁRIO 
NÚMERO 
DE AU-

LAS 

OBS ( se 
necessário) 

Sala de Leitura Aparecida Donizete Teixeira Edinéia 
David dos Santos 

Terça Feira 
Terça Feira 

15h30 – 18h 
15h30 – 18h 

3 
3 
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EE. “JOSÉ BELÚCIO” 

PROJETOS E AÇÕES – 2014 
 

1. PROJETO: “VALORIZAÇÃO DA VIDA” PERÍODO/REALIZAÇÃO RESPONSÁVEL 
1.1 Dinâmicas de Sensibilização Mensal Prof. Coord. Apoio - Marisa 

1.2 Definindo Responsabilidades Semanal Diretor Roberto 

1.3 Murais Informativos (Integração de Áreas) Mensal Prof. Coord. Rosangela 

1.4 Revitalização de espaços Anual Prof. Cidinha e Luis Prodóssimo 

1.5 Palestras formativas e/o informativas Anual Prof. Marisa 

    

    

    

2. PROJETO: “ESTUDANDO E APRENDENDO SEMPRE” PERÍODO/REALIZAÇÃO RESPONSÁVEL 
2.1 Retiradas de Livros (Sala de Leitura) Semanal Profª Cidinha e Edinéa 

2.2 Oficinas Curriculares e Atividades Complementares Semanal Prof. Coord. Rosangela e Marisa 

2.3 Grupo de Estudo – EF e EM Semanal Prof. Coord. Neiva, Prof.ª Edinéa e Prof.ª 
Maria Inêz 

2.4 Clube do Teatro Semanal Prof.ª Cidinha 

    

    

    
3. PROJETO: “NÓS E A COMUNIDADE” PERÍODO/REALIZAÇÃO RESPONSÁVEL 
3.1 APM Mensal Vice-Diretora Sonia 

3.2 Conselho de Escola Bimestral Vice-Diretora Sonia 

3.3 Grupo de Pais “Mãos Dadas” Mensal Diretor Roberto 

3.4 Dia da Família na Escola Semestral Diretor Roberto e Vice-Diretoras Sonia e Eredice 

    

    

    
4. PROJETO: “JOVEM EM AÇÃO” PERÍODO/REALIZAÇÃO RESPONSÁVEL 
4.1 Grêmio Estudantil Mensal Profª Silmara e Fabíola 

4.2 Alunos Representantes de Classe Mensal Diretor Roberto 

4.3 Momento Cívico (enfoque na sala de aula) Semanal Prof. Coord. Rosangela  

4.4 Grupo de Alunos Mensal Diretor Roberto 

    

    
5. PROJETOS DA SEE PERÍODO/REALIZAÇÃO RESPONSÁVEL 
5.1 Programa Acessa Escola Anual Vice-Diretora Eredice 

5.2 Sistema de Proteção Escolar e PMEC Anual Diretor Roberto 

5.3 Cultura é currículo Semestral Prof.ª Coord. Rosangela e Neiva 

5.4 ProEMI (Programa Ensino Médio Inovador) Anual Prof.ª Coord. Neiva e Marisa 

5.5 Robótica Educacional (OFC – Tecnologia) Anual Prof.ª Coord. Rosangela e Prof. Joilson 

5.6 PRODESC  Anual Prof.ª Coord. Rosangela , Neiva e Marisa 

5.7 Programa Escola da Família Anual Vice-Diretora Prof.ª Eredice 
5.8 Programa Mais Educação (EF – OFC) Anual Prof.ª Coord. Rosangela e Marisa 
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PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DA ESCOLA 

ANO BASE: 2014 
 

 I – JUSTIFICATIVA DO PLANO: 
 Este plano destina-se a análise de indicadores a partir de suas respectivas 
dimensões da autoavaliação realizada pela equipe gestora e representantes da co-
munidade escolar da E.E. “José Belúcio”, em Fernandópolis – SP. 
 Os indicadores e suas ações a serem melhoradas foram criteriosamente ana-
lisados e referendados pelos membros do Conselho de Escola, sendo este um órgão 
colegiado deliberativo formado por integrantes dos vários segmentos da unidade 
escolar (Professores, Pais, Alunos, Funcionários, Vice-Diretores e o Diretor). 
 Assim, o referido plano tem como objetivo organizar de maneira significativa e 
pontual as ações e seus respectivos indicadores a serem aperfeiçoados através do 
trabalho da equipe gestora que será desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2014. 
 
 II – ANÁLISE DOS ASPECTOS QUE DEMANDAM ATENÇÃO ESPECIAL: 
 Ao iniciar o planejamento das ações a serem desenvolvidas, a equipe escolar 
deverá ficar atenta para os seguintes indicadores abaixo: 

No trabalho com a Gestão Pedagógica as ações devem enfatizar uma situa-
ção de articulação da equipe de gestão, considerando os resultados para uma efeti-
va aprendizagem dos alunos, focando ações pontuais que possam proporcionar o 
incentivo para a utilização dos recursos pedagógicos e tecnológicos, selecio-
nando atividades que garantam um acompanhamento, articulando os professores 
por meio dos momentos de estudo na ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coleti-
vo), elaborarem um planejamento melhor integrado ao desenvolvimento da prática 
pedagógica que visem sanar a dificuldade no ensino (professor), com destaque 
para um constante monitoramento da aprendizagem (aluno), com um olhar dife-
renciado aos alunos do 6º ano/5ª série do EF – Ciclo II. 

Dentro da dimensão relacionada a Gestão de Resultados Educacionais do 
Ensino e da Aprendizagem, deve se atentar para um redirecionamento de ações 
que fortaleçam o trabalho com os indicadores relacionados ao Rendimento de todos 
os alunos e, em especial, o Rendimento Escolar dos alunos do Ensino Médio, que 
demonstram uma queda acentuada no desempenho a partir da 1ª série desse seg-
mento. Também merece atenção a Frequência Irregular, utilizando-se como contro-
le formas específicas e envolventes dos segmentos, destacando-se o acompanha-
mento da presença dos alunos em sala de aula e as medidas legais que garantam a 
permanência e o sucesso escolar de todos os alunos. 
 Quanto a Gestão Participativa o foco deve estar voltado para o aperfeiçoa-
mento das ações que deverão ser mais bem desenvolvidas no indicador relativo a 
integração escola-sociedade, fortalecendo a formação qualificada dos mem-
bros dos colegiados,  para melhoria da parceria enquanto participação para o enri-
quecimento do currículo e da aprendizagem dos alunos. Essas ações devem estar 
estritamente ligadas com os pressupostos da PROPOSTA PEDAGÓGICA, visando 
uma integração não para o desvio da responsabilidade social do estado, mas sim 
uma parceria que contribua efetivamente com o sucesso do aluno. 
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Em relação à Gestão de Recursos Humanos, o foco deve estar voltado para 
a melhoria do Clima Organizacional enfatizando a Responsabilização pelas Ro-
tinas de Trabalho, principalmente no desenvolvimento de ações que possam garan-
tir o bom atendimento a comunidade escolar e os encaminhamentos da vida escolar 
no que diz respeito a alunos, funcionários e professores, bem como documentos ofi-
ciais aos órgãos responsáveis, garantindo assim, a eficiência no desempenho dos 
serviços educacionais. 
 No tocante a Gestão de Recursos Físicos e Financeiros, destaca-se o tra-
balho voltado para a preservação do patrimônio e a conservação da escola de-
vendo-se intensificar a conscientização através de atividades que possam proporci-
onar a reflexão e tomada de decisão em prol um ambiente limpo, organizado, con-
servando mobiliários e compreendendo que é um bem público a serviço de todos. 
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III – DESCRIÇÃO DE AÇÕES COM IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA: 
 
 Serão descritas ações a serem realizadas em cada foco da dimensão de forma esquemática, visando uma melhor atuação 
conforme dados abaixo: 

1. Gestão Pedagógica 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

D
ifi

cu
ld

ad
es

 n
o 

E
ns

in
o 

(P
ro

-
fe

ss
or

) 
e 

A
pr

en
di

za
ge

m
 

(A
lu

no
s)

 

1-Elaboração de um roteiro de acompanhamento e monitoramento do ensino 
e aprendizagem. 

25
%

 

40
%

 

Prof. Coordenador Diretor de Escola Iniciando em março de 2014 
- AAP 

2- Visita em salas de aula. Prof. Coordenador Diretor de Escola Iniciando em março de 2014 
– Após Planejamento 

3- Análise do diagnóstico da aprendizagem na ATPC Prof. Coord. e todos os 
Docentes  

Prof. Coordenador ATPC – um encontro  por 
mês 

4-Retomadas e/ou Sistematização de leitura e escrita – interpretação de 
textos e relatórios abordando parágrafos ou motivando a identificação do 
foco central da aula 

Equipe de Professores Prof. Coordenador Iniciando em março de 2014 
– no início e/ou final de 
todos os assuntos prioritá-
rios 

5- Projeto de Incentivo a Leitura - Sala Ambiente de Leitura 

  

Professoras da Sala de 
Leitura 

Prof. Coordenador Iniciado em março de 2014 
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1. Gestão Pedagógica 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

P
la

ne
ja

m
en

to
 d

as
 a

ul
as

 a
r-

tic
ul

ad
as

 e
nt

re
 s

i, 
co

m
 a

 
P

ro
po

st
a 

P
ed

ag
óg

ic
a 

e 
o 

C
ur

rí
cu

lo
 

1-Elaboração de um roteiro semanal para o trabalho nas Oficinas Curricula-
res 

30
%

 

40
%

 

Prof. Oficinas Curricula-
res 

Prof. Coordenador Iniciando em março de 2014 
– Após Planejamento 

2- Visita em salas de aula. Prof. Coordenador Diretor de Escola Iniciando em março de 2014 
– Após Planejamento 

3- Realização de momentos na ATPC que favoreçam a troca de experiên-
cias, análise e subsídios para a melhoria da prática dos docentes 

Prof. Coordenador Diretor de Escola ATPC – um encontro  por 
mês 

4- Compreensão e execução de práticas docentes por meio de recursos 
diferenciados – inovação por parte do professor 

Equipe de Professores Prof. Coordenador Iniciando em março de 2014 
– após semana de Planeja-
mento 

5- Desenvolvimento do Grupo de Estudo de Matemática – Clube da Mate-
mática   

Prof.  Matemática Prof. Coordenador Iniciado em março de 2014 
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1. Gestão Pedagógica 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

R
ec

up
er

aç
ão

 

1- Realização de momentos na ATPC que favoreçam a troca de experiên-
cias, análise e subsídios para a melhoria da prática dos docentes em relação 
a realização do diagnóstico, intervenção e recuperação da aprendizagem 

25
%

 

30
%

 

Prof. Coordenador Diretor de Escola Iniciando em março de 2014 
– Após Planejamento 

2- Monitoramento do trabalho do Professor Auxiliar. Prof. Auxiliar Prof. Coordenador Iniciando em fevereiro de 
2014 e intensificado após a 
análise da AAP 
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1. Gestão Pedagógica 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
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-
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nç
as

 in
di
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e 
à 
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a 
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-
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1- Realização de dinâmicas de socialização 

20
%

 

40
%

 

PCAGP Diretor de Escola Execução quinzenal 

2- Desenvolvimento de projetos de caráter mobilizador de respeito ao outro. PMEC Diretor de Escola Iniciando em fevereiro de 
2014 e intensificado após a 
semana de planejamento 
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1. Gestão Pedagógica 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

U
til
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aç

ão
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os
 r

e-
cu

rs
os

 p
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ag
óg

i-
co

s 
e 

te
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ol
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os

 1- Formação na ATPC para a utilização dos recursos pedagógicos e tecno-
lógicos visando o desenvolvimento das situações de aprendizagem 

25
%

 

40
%

 

Prof. Coordenador Diretor de Escola Durante todo o ano letivo 

2- Aplicação das atividades desenvolvidas com o monitoramento do Profes-
sor Coordenador 

Equipe de Professores Prof. Coordenador Durante todo o ano letivo 
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2. Gestão Participativa 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

F
or

m
aç

ão
 p

ar
a 

os
 

m
em

br
os

 d
os

 c
ol

e-
gi

ad
os

 

1- Mobilizar os membros para uma eleição representativa 

22
%

 

30
%

 

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Início do ano letivo – 
25/02/2014 

2- Informar e Formar os membros sobre suas responsabilidades nos colegi-
ados 

Vice-Diretor de Escola Diretor de Escola 1º Semestre: Fev/Março 
2º Semestre: Ago/Novembro 

3- Envolver os membros por meio da formação continuada – APM, Conselho 
de Escola, Grêmio Estudantil, Grupo de Pais, Grupo de Alunos, Funcioná-
rios, Professores e Equipe Gestora 

Diretor da Escola Supervisor de Ensino Seguir os dias das reuniões 
de cada segmento em 
específico para a formação 
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3. Gestão de Resultados Educacionais do Ensino e da Aprendizagem 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

A
va

lia
çã

o 
do

 R
en

di
-

m
en

to
 E

sc
ol

ar
 

1- Realização de momentos de análise e reflexão dos resultados da apren-
dizagem com a Equipe Escolar e os Alunos 

30
%

 

40
%

 

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Planejamento 
Conselho de Clas-
se/Ano/Série 

2- Reflexão e tomada de decisão por escrito dos encaminhamentos a serem 
realizados 

Prof. Coordenador Diretor de Escola Conselho de Clas-
se/Ano/Série 

3- Elaboração de instrumentos avaliativos mais qualitativos focando  a leitu-
ra, interpretação mais contextualizadas por todas as disciplinas do currículo  

Equipe de Professores Prof. Coordenador Durante todo o ano letivo 

4- Atendimento individualizado aos alunos com dificuldades de aprendiza-
gem 

Prof. Auxiliar Prof. Coordenador Durante todo a ano letivo 
após referendado pelo 
Conselho de Clas-
se/Ano/Série 

5- Grupo de Estudos – Matemática 
   

Prof. Matemática Prof. Coordenador Durante todo o ano letivo 
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3.Gestão de Resultados Educacionais do Ensino e da Aprendizagem 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

A
ná
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e 

do
s 

R
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-
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do

s 
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s 
di

ve
rs
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 in
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e 
ex

te
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1- Elaboração de pautas definidas com o foco para a análise dos resultados 
e redirecionamento de ações – análise, redirecionamento e intervenção 

25
%

 

30
%

 

Prof. Coordenador Diretor de Escola Planejamento 
Conselho de Clas-
se/Ano/Série 

2- Realização de momentos de análise e reflexão dos resultados da apren-
dizagem com a Equipe Escolar e os Alunos 

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Planejamento 
Conselho de Clas-
se/Ano/Série 
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4. Gestão dos Recursos Físicos e Financeiros 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
e- ta
 

A
ce

ss
ib

ili
da

de
 

1- Solicitação a Governo Estadual por meio da DE – FDE - SEE 

0%
 

20
%

 

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Iniciado em 2012 
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4. Gestão dos Recursos Físicos e Financeiros 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
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e- ta
 

C
on

se
rv

aç
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a 

E
s-
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1- Realização de campanhas educativas 

0%
 

20
%

 

Vice-Diretor de Escola Diretor de Escola Iniciado em fev/2014 

2- Monitoramento dos ambientes visando a conscientização de 
todos 

Vice-Diretor de Escola Diretor de Escola Iniciado em fev/2014 

3- Realização de Palestras sobre conscientização e orientação 
dos ambientes e materiais escolares 
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5. Gestão dos Recursos Humanos 

Foco Ação 

Indica-
dor Responsável 

(Realização) 

Responsável 
(Acompanha-

mento) 

Cronograma 
(Execução) 

M
e- ta
 

M
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ot
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T
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-
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R
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1- Formação com pauta definida para cada segmento escolar 

35
%

 

40
%

 

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Iniciado em fev/2014 
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IV – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO: 
 
 A Equipe Gestora terá como proposta de acompanhamento e avaliação do proces-
so, estratégias que possam proporcionar a reflexão contínua para que sejam retomadas 
ações quando se fizer necessário. 
 Assim, podemos estabelecer algumas estratégias a serem seguidas: 

� Realizar uma reunião inicial com o Conselho de Escola para esclarecer dúvidas 
sobre as metas a serem alcançadas e estabelecer responsabilidades no acompa-
nhar das ações a serem desenvolvidas ao longo do plano estabelecido; 

� Proporcionar uma análise na ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) sema-
nal, para que ocorram interferências imediatas; 

�  Sentir dos envolvidos se as ações trabalhadas estão favorecendo a melhoria de 
hábitos e atitudes rumo a uma melhor formação do cidadão; 

� Disponibilizar nas reuniões do Conselho de Escola, Grupo de Pais, Grupo de Alu-
nos e ATPC evidências e alguns resultados para que os membros avaliem durante 
a trajetória o impacto da ação desenvolvida; 

� Após a avaliação estabelecer se necessário, um redirecionamento da metodologia 
empregada para que se efetive a ação em prol da melhoria do indicador de quali-
dade educacional. 

É necessária a utilização do bom senso ao acompanhar e avaliar de forma contínua o 
desenvolvimento de uma determinada ação proposta, pois assim, é garantido o respeito a 
cada integrante, e ao mesmo tempo fortalecendo o elo de confiabilidade tão necessária 
para o sucesso do coletivo em prol da melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

 
Fernandópolis, 09 de abril de 2014. 
 
 
 

 
 
 
 


