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“A escola de “hoje” deve mudar a visão que a de 

“ontem” construiu sobre si mesma, 

se, esquecer em sua  

critica quilo que continua  

valioso.” 

(Lino Macedo) 

   

  Esta Unidade Escolar, E. E. Tonico Barão, é uma instituição de 

ensino estadual, atendendo alunos concluintes do Ensino Fundamental, 

exclusivamente no Ensino Médio diurno e noturno, provenientes da zona rural, 

dos distritos de General Salgado (Prudêncio e Moraes, São Luiz de Japiuba e 

Nova Palmira), do próprio município e de municípios vizinhos, São João de 

Iracema e Nova Castilho.  A Unidade Escolar, está alicerçada no que dispõe a 

Constituição Federal/1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de 

Diretrizes e Bases para Educação Nacional (9394/96), Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e na Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo.  O resultado de todo este trabalho pode ser observado em concursos 

realizados pela Diretoria de Ensino, avaliações internas e externas (SARESP e 

ENEM) onde vários alunos são contemplados com bolsas de estudo em 

diversos cursos particulares e também em universidades públicas. 

  Nossa proposta pedagógica deriva dos princípios filosóficos e 

educacionais que direcionam a ação educacional e que definem os 

pressupostos teóricos e metodológicos, apresentando a relação de conteúdos 

básicos, a avaliação de cada área do conhecimento para cada série, 

atendendo às diretrizes pedagógicas definidas pelos órgãos oficiais 

competentes.  Tem como objetivo principal o desenvolvimento do trabalho na 

perspectiva de formar consciências sociais responsáveis, construindo em cada 

aluno, a lealdade, o solidarismo e o respeito da coletividade, visando a 

formação crítica, criativa e comunicativa, preparando-os para atuar no processo 

político, social e cultural da nação como cidadãos responsáveis e profissionais.  

É uma escola que cumpre seu papel social includente, traçando ações onde os 

profissionais utilizam tratamento metodológico diferenciado, fazendo com que o 

ambiente se torne inclusivo, atraente e aprendente. 
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  Este documento foi construído por representantes dos diversos 

segmentos que compõe a escola, tendo como subsídios pesquisas e dados 

sobre a comunidade escolar, sua realidade, seus anseios, uma vez que, a 

complexidade que marca as condições de vida da sociedade contemporânea e 

as implicações que são geradas nas instituições sociais, em especial na 

escola, deflagram a necessidade de serem instituídas novas formas de 

organização do trabalho educativo, de encaminhamento dos processos 

decisórios da escola e, sobretudo, de garantia de formas alternativas e 

participativas no processo de gestão escolar.   

  Ao considerar esta realidade, uma das principais funções da 

escola é intervir efetivamente para promover o desenvolvimento integral dos 

alunos, tendo em vista a qualidade da formação dos nossos educandos como 

preocupação constante de toda equipe e dessa maneira vê a qualidade do 

ensino como uma das metas principais a ser alcançada.  Para que isso ocorra 

a escola propõe uma atuação partícipe da comunidade e transformadora do 

contexto social em que está inserida. Para tanto, considera as seguintes 

dimensões: 

 Escola – enquanto ambiente de partilha, comunidade de aprendizagem, 

espaço politizado e politizador, deve promover a disciplina como processo de 

integração sócio-cultural, possibilitando ao aluno o conhecimento e a aplicação 

de seus direitos e deveres.  

Professor – representa um elo entre a escola e os projetos da comunidade, 

inserindo os alunos na realidade social e cultural. Pesquisador consciente de 

sua condição de aprendiz, é flexível e leva o aluno a aprender a aprender.  

Aluno – deve ser sujeito da própria aprendizagem, empenhando-se em 

experiências profissionais e comunitárias, que possam contribuir para o 

exercício da cidadania responsável e solidária.  

  A partir do pressuposto de que a educação é uma possibilidade 

impar de melhoramento do ser humano, a comunidade escolar – pais, alunos, 

professores, funcionários e gestores – busca através  do trabalho 

interdisciplinar, o alcance dos objetivos da educação escolar que se volta para 

a formação de cidadãos emancipados.  

A E.E. Tonico Barão tem como pilares: a felicidade, o 

empreendedorismo, ações comunitárias e de meio ambiente.   Com bases 
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nesses pilares, desenvolvemos projetos para a formação da vida cidadã, 

voltados para as necessidades da sociedade local, regional e planetária, 

visando à formação de um cidadão capaz de ser protagonista de sua história 

por meio de ações responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si 

próprio, às suas famílias e à comunidade.  

O processo metodológico baseia-se no interacionismo (interação 

entre o indivíduo e a cultura), na interdisciplinaridade e no pensamento 

complexo. A concepção interacionista, criada por Vygotsky, propõe uma visão 

sociocultural em que as mudanças ocorridas no indivíduo estão ligadas à sua 

interação com a cultura e à história da qual ele faz parte. Por isso o 

aprendizado envolve a interação com outros indivíduos e a interferência direta 

ou indireta deles. Nesse sentido, a linguagem é o principal elemento de 

mediação entre as relações sociais e a aprendizagem. Seu papel é definitivo na 

organização do raciocínio, agindo sobre ele e reestruturando diversas funções 

psicológicas como a atenção, a memória e a formação de conceitos.  

A interdisciplinaridade é a busca de integração curricular que se 

realiza por meio da parceria e do diálogo entre os docentes e entre eles e seus 

alunos, buscando estabelecer as intenções e possibilidades de interface entre 

as disciplinas. Desse modo, cabe ao professor perceber os conteúdos das 

disciplinas não como fins em si mesmos, mas como instrumentos culturais para 

que os alunos avancem em sua formação global. Outro aspecto da 

metodologia do trabalho interdisciplinar implica superar a dicotomia entre 

ensino e pesquisa, visando valorizar a relação direta e pessoal com a aquisição 

do saber. Dessa forma, o enfoque é dado ao ensinar a aprender, a estudar, a 

pensar. E, nesse sentido, destaca-se a importância de o educando exercitar-se 

no uso das múltiplas linguagens e de suas novas tecnologias, para posicionar-

se diante da informação e interagir com o meio físico e social. 

 Quanto ao pensamento complexo, corresponde à multiplicidade e 

à contínua interação de sistemas e fenômenos que constituem o mundo 

natural. Há sistemas complexos no interior do ser humano e, ao mesmo tempo, 

ele está inserido em sistemas complexos. Portanto, entendê-los é prioritário 

para que se possa conviver com eles. A proposta básica do modelo de 

pensamento complexo é a visão de equilíbrio entre o pensamento linear e o 

sistêmico. Segundo Behrens (2004), essa visão se traduz pelo equilíbrio dos 
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seguintes pontos: razão e intuição, indivíduo e grupo, conteúdos e processos, 

conhecimento e imaginação, quantidade e qualidade, avaliação e 

aprendizagem. 

Quanto a avaliação, é compreendida como parte do processo 

educacional, portanto, contínua e processual, permite conhecer o quanto o 

aluno se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o professor tem 

em determinados momentos da escolaridade, em função da intervenção 

pedagógica. 

Em decorrência dessa compreensão, a avaliação de 

aprendizagem só pode ocorrer se forem relacionadas às oportunidades 

oferecidas, analisando-se a adequação das situações didáticas propostas aos 

acontecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições de 

enfrentar. 

Assim, a avaliação de aprendizagem possibilita ao docente definir 

prioridades e localizar quais aspectos de ações educacionais demandam maior 

apoio, fornecendo-lhe elementos para a reflexão contínua sobre sua prática, a 

criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que 

devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o 

processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo, bem como meios 

para a superação das dificuldades detectadas no diagnóstico e para a 

consolidação da aprendizagem efetiva serão oferecidas atividades de reforço 

em Língua Portuguesa e Matemática e recuperação contínua em sala de aula 

nos demais componentes curriculares usando diversos meios para que a 

atividade se concretize através de danças, músicas, teatros, leitura, concursos 

de redação e projetos específicos para tornar o ambiente escolar atrativo e 

acolhedor. 

Para o aluno, a avaliação de aprendizagem deve ser o 

instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, de suas 

dificuldades e de suas possibilidades para reorganização de seu investimento 

na tarefa de aprender; daí a importância de que faça sua auto-avaliação. 

Visando superar as dificuldades diagnosticas na avaliação 

institucional, a escola desenvolverá metas durante o ano letivo como: dinamizar 

a participação dos pais nas diversas atividades da escola, elevar a motivação e 

a auto-estima dos alunos e dos profissionais e mediar conflitos dentro da U.E., 
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conscientizar pais e alunos sobre a importância dos estudos, sobre a 

importância de prosseguir a educação em nível superior, através de 

oportunidades oferecidas pelos Governos Federal e Estadual através do SiSu, 

Prouni e Programa Escola da Família, criar hábitos de estudos e incentivar o 

uso das novas tecnologias e aperfeiçoar nas HTPCs os conhecimentos teóricos 

sobre avaliação e metodologia. 

Todos esses fundamentos possibilitam alcançar os objetivo gerais 

da E.E. Tonico Barão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GESTÃO DA E.E. TONICO BARÃO 

I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
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1.1. NOME DA ESCOLA: EE TONICO BARÃO 

Endereço: Av. Domenico Ráo, 1521 _Vila Maria 

15.300-000 - General Salgado –SP 

Fone: 0xx17 -3832-2084           Fax 0xx17-3832-1202 

Email: e030661a@.see.sp.gov.br 

Código CIE: 030661 

Código FDE: 09.16.101          Convênio nº4396 

CNPJ:49.585.581/0001-60 

     Atos Legais referentes à Unidade Escolar: 

                 Lei de Criação: Foi criada a partir da Lei Estadual nº 3.756 de 

24/01/57 – DOE de 27/01/57, pelo então Governador Jânio Quadros. 

 

1.2. ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA: 

Cursos Oferecidos 

Ensino Médio: Diurno e Noturno – Regular 

Períodos: 

2ª a 6ª Feira: Diurno: 7.00 às 12.20 horas 

            Noturno: 19.00 às 23.00 horas 

 

Horários de Funcionamento: 

2ª a 6ª Feira: Diurno: 7.00 às 12.20 horas e das 14.20 às 17.00 horas 

            Noturno: 19.00 às 23.00 horas 

 

1.3. EQUIPE DE GESTÃO 

A equipe gestora é composta pela direção e professor coordenador. 

Diretora: 
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Marilei Fernandes Belini Lopes 

RG: 9.156.663 

Titular de Cargo 

Vice Diretor: 

Julio Cesar Paulino 

RG: 18.555.031 

PEB II – Titular de Cargo - Geografia 

Coordenadora Pedagógica 

Ivani Aparecida da Silva Cabrera 

RG: 4.859.090 

PEB II Titular de Cargo- História 

 

II- CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

2.1. APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 

A EE Tonico Barão tem sua história iniciada pela Lei nº 3756 de 

24/01/57, que criou o Ginásio Estadual de General Salgado, no mesmo ano. 

A princípio funcionou em um prédio municipal emprestado, situado à rua 7 de 

setembro, s/nº, Seu primeiro gestor foi o senhor Luiz de Gonzaga Rodrigues 

Mendes. 

Nessa época a instituição oferecia curso ginasial, não apenas aos 

alunos do município, como também aos oriundos dos municípios de Auriflama 

e Magda, já aqueles que buscavam outra formação como curso científico, 

clássico ou curso normal tinham que trilhar caminhos um pouco mais distantes, 

até municípios maiores. 

Dentre os registros do Ginásio Estadual de General Salgado ressalta-se 

algumas datas importantes para a comunidade, dentre elas: 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

21/05/58 – realização da primeira reunião pedagógica, sob a presidência do 

senhor diretor Antônio Parise. 

27/09/58 – a primeira visita do inspetor regional Senhor Álvaro Duarte de 

Oliveira. 

28/09/59 – a unidade escolar recebe a visita do secretário de Estado da 

educação. 

Em 1960 a instituição escolar recebe o nome de Ginásio Estadual 

Tonico Barão em homenagem ao Barão Antonio José de Carvalho (vulgo 

Tonico Barão), um dos fundadores do Município de General Salgado. 

O primeiro “Órgão de Cooperação Escolar”, órgão colegiado que precedeu a 

A.P.M., foi fundado em 10/10/61, a sua publicação saiu no DOE de 10/01/61, 

página 59, cujo estatuto foi registrado em 02/06/62. 

Após treze anos de fundação, em plena ditadura militar, iniciou-se a 

construção do prédio próprio para a unidade escolar, que fora concluído em 71, 

mas de acordo com funcionário aposentado senhor Aparecido Antônio do 

Prado, o prédio permaneceu fechado por volta de seis meses aguardando 

autorização, demora que levou o então diretor Gino Papa a ocupá-lo sem a 

mesma, porém recebeu ordem para retroceder a ação, tal fato o deixou tão 

decepcionado, que o levou a pedir remoção. Essa autorização veio somente 

em 1972, graças a ações políticas mobilizadas pela então diretora Ivani Dulce 

Reis. 

Na planta original do prédio o mesmo contava 08 salas de aula, 01 

laboratório de Ciências Físicas e Biológicas, 01 sala para o Grêmio Estudantil, 

01 cozinha, secretaria, sala de professores, sala de Direção, Vice Direção e 

Coordenador Pedagógico, por volta dos anos 80 foram construídas mais 03 
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salas de aulas (mas com uma arquitetura diferente da original), também foi 

construído 01 cozinha maior e 01 biblioteca. 

A U.E. já contou com ensino fundamental ciclo I, ciclo II e E.M., após a 

reorganização de 1996  a escola passou a contar apenas com o E.M. 

 

2.2. RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS 

Pode-se afirmar que esta Unidade Escolar é uma das mais bem 

estruturadas da Diretoria de Ensino – Região de Fernandópolis. Está equipada 

com os mais variados recursos tecnológicos, desde computadores para a 

secretaria, como para a Sala ambiente de Informática, onde os alunos 

complementam seus aprendizados por meio do uso da rede de comunicação. 

Retro-projetor, Spin Light, Kits Multimídia, contamos com aparelhos de som, 

várias televisões com vídeos cassetes e DVDs, bem como duas salas de 

multimídia, sala de informática do Programa Acessa Escola que com 5 micros 

para serem usados com alunos e um para controle do estagiário, Laboratório 

de Ciências Físicas e Biológicas com materiais que servem como instrumentos 

para que os professores possam implementar suas estratégias de ensino e 

ainda diversificar seus métodos. 

A biblioteca atende plenamente aos anseios e as necessidades de sua 

comunidade escolar e em regime de parceria a comunidade do entorno faz 

dela um local para melhorar seu conhecimento e sua cultura, por meio de 

empréstimos dos livros, revistas, jornais periódicos, dentre outros.   

A EE TONICO BARÃO conta também com uma estrutura física 

adequada e bem conservada, apresentando pequenos problemas na parte 

elétrica, hidráulica e no calçamento externo. 

 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

2.3. RECURSOS HUMANOS  

A U.E. em sua equipe de gestão dispõe diretor titular de cargo, o qual 

atua nesta escola desde abril 1996, um vice diretor nomeado desde 2008 e um 

PC que também atua  desde 1996. 

A Direção da Escola tem sua atuação voltada para a  mediação entre o 

corpo docente e o discente, para que as propostas pedagógicas e curriculares 

possam ser desenvolvidas de forma eficaz;  fornece os meios de entrosamento 

entre a Escola e a comunidade; trabalha na criação de condições para que haja 

um processo de ensino/aprendizagem adequado à realidade do educando,  

atendendo suas necessidades; atua junto aos Conselhos de Classe e Série, 

detectando problemas e auxiliando em possíveis soluções; promove reuniões 

pedagógicas voltadas para a troca de experiências e informações, onde os 

docentes possam aproveitar a teoria, aplicando-a no exercício do cotidiano; em 

síntese, desenvolve atividades que garantem o bom funcionamento da Escola, 

em todos os segmentos zelando, pela melhor consecução possível da tarefa de 

toda a equipe escolar. 

Quanto ao PCP, o mesmo atua no acompanhamento e avaliação da 

Proposta Pedagógica da Escola e Proposta Curricular, incluindo atividades 

coletivas de trabalho pedagógico e os projetos de reforço para recuperação da 

aprendizagem contínua, reuniões pedagógicas (HTPCs) onde auxilia nos 

problemas enfrentados pelos membros da equipe escolar e leitura de textos de 

interesse do grupo, instiga apresentação de atividades práticas que 

funcionaram bem em sala de aula, faz seleção interdisciplinar de textos a 

serem utilizados nas aulas sobre componentes curriculares comuns; realiza 

avaliação do trabalho de grupo, detectando as dificuldades de cada um, 
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promove a união do grupo de professores, melhorando o ambiente e facilitando 

o trabalho em equipe. 

Contamos também com o quadro de pessoal administrativo completo 

cuja função principal é apoiar administrativamente o processo educacional e a 

direção da Escola através de atividades pertinentes a documentação e 

escrituração escolar e de pessoal; organização e atualização de arquivos; 

expedição, registro e controle de expediente; registro e controle de bens 

patrimoniais, serviços gerais de secretaria; atendimento ao público entre 

outros. 

Nosso quadro de pessoal operacional encontra-se também completo 

onde a principal função é de proporcionar apoio ao conjunto de ações 

complementares de natureza administrativa e curricular, relativas à: zeladoria, 

vigilância e atendimento de alunos;  limpeza, manutenção e conservação das 

áreas interna e externa do prédio; controle, manutenção e conservação de 

mobiliário, equipamentos em geral e materiais didático-pedagógicos; controle, 

manutenção, conservação, preparo e distribuição da merenda escolar; 

cuidando para que a integridade física de seus pares, alunos e do pessoal em 

geral seja preservada. 

Contamos com um corpo docente comprometido com a educação e a 

qualidade de ensino cuja suas funções são de elaboração dos Planos de 

Ensino de acordo com a Proposta Pedagógica, Plano de Gestão e Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental e Médio e 

também enfatizando o previsto na LDB 9.394/96, Parâmetros Curriculares 

Nacionais; desenvolvem as atividades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos; participam das horas de estudos dentro da 

Escola (HTPC - Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) visando à 
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consecução da Proposta Pedagógica; dão cumprimento à Proposta 

Pedagógica da Escola: formar cidadãos, fornecendo, ainda conhecimentos e 

habilidades necessários à sua mais ampla e efetiva inserção na sociedade; 

oferecem os conteúdos necessários à continuidade de estudos, em termos de 

ensino superior. 

 

2.4. DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, 

SEUS DESAFIOS E RELAÇÃO ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS; 

Os processos de gestão visam contribuir para que a escola incorpore em 

sua cultura a auto avaliação, bem como tem servido como instrumento de 

sensibilização, orientação e motivação em conseqüência temos tido uma 

melhoria na qualidade de ensino tendo como foco principal a elevação dos 

índices de aproveitamento, aprovação permanência, e sucesso dos alunos com 

uma contínua melhoria da escola. 

 

2.4.1. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Avalia os resultados obtidos pela escola, para propiciar a formação 

integral dos 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 avaliação desses resultados, com o 

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

 

A - AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA ESCOLA. 

A equipe de gestão, bem como todo o corpo docente, se preocupa em 

oferecer aos alunos um ambiente limpo e agradável que favoreça a amizade e 
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o aprendizado do aluno. As salas de aulas estão sempre organizadas e o 

trabalho desenvolvido visa sempre ao crescimento intelectual dos discentes. 

Temos por hábito ouvirmos os diversos segmentos e com dados 

redirecionamos os rumos, para podermos alcançar os objetivos propostos, 

onde são contemplados o aproveitamento escolar com a efetiva aprendizagem, 

o resgate da autoestima, o trabalho voluntário e a solidariedade, a necessidade 

da inserção do jovem no mercado de trabalho. 

  

B - ANÁLISE SISTEMÁTICA DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DOS 

ALUNOS. 

Esta Unidade Escolar utiliza tanto os dados das avaliações internas 

como externas para estar replanejando e efetuando a correção de rumos. No 

planejamento analisamos os dados do SARESP que serviram de base para a 

realização dos projetos. 

Analisando os dados do IDESP 2009, mesmo a escola não atingir a 

meta estipulada (meta 3,0) o índice de desempenho ficou acima como pode se 

observar: Estado 1,98, Coordenadoria de Ensino do Interior 2,15, Diretoria de 

Ensino 2,75 e Escola 2,87.  Tal crescimento também ode ser observado nas 

médias do SARESP 2008 e 2009 a seguir: Língua Portuguesa 2008 média da 

Escola 287,8, Diretoria de Ensino 284,3, Estado 272,5; 2009 – Escola 289,9, 

Diretoria de Ensino 284,4 e Estado 274,6; Matemática 2008 – Escola 298,0, 

Diretoria de Ensino 291,2 e Estado 273,8; 2009 – Escola 295,3, Diretoria de 

Ensino 287,9 e Estado 269,4, pode-se observar uma queda nesta média de 

2008 para 2009, em todos níveis Estado, Diretoria de Ensino e Escola, mas 

mesmo assim a escola se manteve acima da média em todos eles; Ciências 

2008 – Escola 294,5, Diretoria de Ensino 288,9 e Estado 274,4; História 2009 
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– Escola 205,0, Diretoria de Ensino 291,1 e Estado 273,2; Geografia 2009 – 

Escola 314,2, Diretoria de Ensino 297,0 e Estado 276,9.  Conclui-se que a 

média da Escola sempre esteve acima da média da Diretoria de Ensino e do 

Estado.  Mesmo com esses resultados a equipe escolar não está satisfeita e 

sempre busca alternativas para melhorar a cada ano, e com o compromisso 

dos docentes que desenvolvem um bom trabalho, espera-se que a escola 

cumpra a meta do IDESP 2010 (2,96). 

Ao final de cada bimestre, são construídos gráficos das salas por 

disciplinas onde a equipe de gestores e professores podem ter uma visão geral 

do aproveitamento dos alunos e a partir daí replanejar estratégias para 

retomada de conteúdos, de recuperação contínua e encaminhamento de 

alunos para recuperação paralela. 

   

C- IDENTIFICAÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DAS RAZÕES DA FREQÜÊNCIA 

IRREGULAR ÀS AULAS. 

A escola adota um caderno de chamada para cada série e nele é 

passada a freqüência diária dos alunos em toda aula, nos permitindo uma visão 

geral da freqüência dos mesmos, semanalmente professores e os inspetores 

de alunos verificam os alunos faltosos e a equipe de gestão procura verificar o 

motivo das faltas fazendo visitas em suas residências, e procurando junto com 

a família reverter esse quadro, quando o aluno atinge um percentual de 20 % 

de faltas é feito um comunicado aos pais que justificam os motivos de suas 

faltas (Conforme  Lei Nº 13.068, de 10 de junho de 2008, do Governo do 

Estado de São Paulo), caso não surta efeito positivo a escola oficia o Conselho 

Tutelar e após a Promotoria Publica para as devidas providências.  Todas 
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essas medidas adotadas pela escola vem amenizado o problema dos alunos 

faltosos que é mais freqüente no período noturno. 

 

2.4.2.GESTÃO PARTICIPATIVA 

A equipe escolar da EE TONICO BARÃO já há algum tempo vem 

fazendo um trabalho pautado no princípio da participação da comunidade no 

sentido de deliberar sobre as diretrizes que devem guiar a PPP da U.E., esse 

objetivo tem sido perseguido por toda a equipe escolar tentando fazer a 

comunidade compreender que educação é de responsabilidade de todos. 

Nesse modelo de gestão, a comunidade escolar tem participado  

ativamente na definição e no desenvolvimento da escola, por meio da atuação 

em conselhos escolares, Associação de pais e Mestres e trabalhos voluntários, 

onde todos tem a clareza que o conhecimento necessário para educação 

básica das pessoas é muito mais que informação, ou seja, que o conhecimento 

pedagógico é vivo, é dinâmico, é parte de uma educação emancipadora, onde 

o saber se constrói nas relações sociais, com respeito, humildade, tem 

consciência que a aprendizagem escolar não anula, nem tão pouco substitui as 

aprendizagens construídas pela comunidade/sociedade e sim que a junção 

desses saberes enriquecem o processo ensino aprendizagem. 

A escola desenvolveu um elo com a comunidade que vem trazendo 

benefícios, estreitando uma relação de respeito, confiança, onde a comunidade 

escolar tem a participação ativa no crescimento. 

 

A- ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E DA COMUNIDADE ESCOLAR 

NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA. 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

 Temos por hábito fazer pesquisas em reuniões de Pais e Mestres junto 

aos mesmos sobre as expectativas em relação à escola bem como 

cotidianamente em conversas informais com os alunos, mas no final de cada 

ano, fazemos um questionamento por escrito junto a comunidade escolar (pais, 

alunos, funcionários e professores), onde podemos verificar um alto grau de 

satisfação junto aos pais, principalmente em verem suas expectativas 

alcançadas em relação a seus filhos quanto a empregos e sucessos nos 

vestibulares inclusive na conquista de  bolsas, em relação aos alunos os 

mesmos tem uma alta expectativa em relação à escola, tem muito orgulho  da 

mesma principalmente pelo prestígio que a U.E. goza junto a comunidade 

escolar.  Suas solicitações as são atendidas na medida do possível, não sendo 

atendidas somente as que não estão ao alcance da direção. 

 

B - PARTICIPAÇÃO DOS DIFERENTES SEGMENTOS DA COMUNIDADE 

ESCOLAR EM SEUS ÓRGÃOS COLEGIADOS E PROCESSOS 

DECISÓRIOS DA ESCOLA. 

A EE TONICO BARÃO certifica as voluntários que participam de projetos 

propostos pela U.E. através de certificados de voluntariado, tendo como  

parceiros pais de alunos, alunos e pessoas da comunidade. Todos têm 

consciência da importância deste trabalho e os frutos que são alcançados não 

só por aquele a quem está beneficiando como para a própria pessoa como 

crescimento individual e satisfação pessoal, como um propulsor da cidadania 

ativa, da melhoria da qualidade da educação e da transformação de uma 

sociedade mais justa e solidária. 

A U.E. torna-se um pólo de cultura quando consegue ultrapassar seus 

muros, pois quando a família valoriza, reconhece e estimula seus filhos, 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

tornando o ambiente familiar propício para a aprendizagem,  o rendimento 

deles é muito mais satisfatório. 

 

C-DIVULGAÇÃO DO REGIMENTO ESCOLAR, DAS NORMAS LEGAIS E DE 

CONVIVÊNCIA, QUE ORIENTAM OS DIREITOS E DEVERES DOS 

PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, PAIS E ALUNOS. 

A EE TONICO BARÃO tem uma função bem definida, tem em seu 

projeto político pedagógico como objetivo a transparência e para isso ser 

possível a divulgação para a comunidade é de essencial importância, para 

tanto no ato da matrícula a direção oferece aos pais uma cópia da proposta 

político pedagógica bem como as normas regimentais principalmente no que se 

refere aos direitos e deveres dos educandos que fica no prontuário com  a 

ciência do pai e sua concordância . 

Em reuniões com a comunidade, pais, alunos e professores tem-se o 

hábito também de discutir as normas de convivência utilizando para isto o data 

show para que todos possam ter ciência e opinar. 

Em reuniões de planejamento e pedagógicas são lidas, discutidas e 

socializada as legislações dos direitos e deveres dos funcionários e 

professores, onde todos tem um ponto em comum: se cada um fizer a sua 

parte bem feita não teremos transtornos administrativos. Desta maneira a 

comunidade escolar tem participação ativa na definição e no desenvolvimento 

da escola por meio de todos, estreitando, assim, os laços. 

Outro fato de relevância é que a presa-se pelo envolvimento da família 

na escola, pois isto tem um efeito positivo no aprendizado dos alunos, onde 

nas reuniões bimestrais, nos HTPCs, a direção e os professores abrem 

espaços para conversas com os pais.  Para isso a equipe de gestores capacita 
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os docentes para conviver com a diversidade, pois nossos alunos provem de 

muitas origens e isto vem nos ajudar a criar um clima de aceitação aos 

diferentes níveis de competências e estilos de aprendizagem. 

 

D - SOCIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS NAS 

REUNIÕES/ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, BEM COMO OCORRÊNCIAS DOS 

DIFERENTES PERÍODOS, COM A FINALIDADE DE REDIRECIONAR OS 

RUMOS DO COTIDIANO ESCOLAR. 

Todos têm direito a informação, para tanto as informações recebidas são 

repassadas através de circulares internas ou através das reuniões de HTPC  

ou até mesmo através de consulta aos alunos, professores e funcionários para 

a tomada de decisão, o mesmo ocorre  quando é uma consulta da SEE e que 

envolve uma resposta da direção, como é o caso das menções ou conceitos 

para a avaliação dos alunos. 

Após consulta a decisão é acatada de acordo com o que a maioria 

decidiu, tentando assim promover uma educação participativa e democrática, 

pois temos que produzir valores e condutas necessárias para viver e conviver 

em harmonia. 

 

2.4.3 GESTÃO PEDAGÓGICA 

A direção, auxiliada pelo PCP, é um dos grandes responsáveis pelo 

sucesso da gestão pedagógica, sendo que esta é a parte mais significativa e 

complexa da gestão escolar, pois estabelece objetivos para o ensino, definindo 

linha de atuação, propondo metas para atingir os melhores resultados, pode-se 

dizer que uma gestão é verdadeiramente pedagógica quando se coloca como 
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espaço educativo e procura colocar o administrativo à serviço do pedagógico 

acompanhando a demanda dos novos tempos. 

 

A – AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELAS ÁREAS 

DO CURRÍCULO, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PCNS. 

O papel dos PCNs é de fundamental importância para o aprimoramento 

da aprendizagem dando uma significação/resignificação no sentido de educar, 

garantindo os direitos sociais, o direito de entrar, ficar  e aprender, dando um 

sentido de orientação curricular no contexto escolar. 

 Relações pedagógicas no sentido de inclusão social, desenvolvimento 

humano, social e econômico, abordagem multicultural coloca a  avaliação como 

mediação dos processo de ensino-aprendizagem e instrumento voltado ao 

sucesso do aluno na escola. 

Portanto a avaliação na EE TONICO BARÃO é parte integrante e 

fundamental dos processo de ensino e aprendizagem, tornando-se um 

instrumento privilegiado para que os professores aprimorem suas práticas e os 

alunos tenham a garantia de efetivar seu direito de aprender.  É necessário 

também que o professor tenha claro quais são seus objetivos e os critérios 

avaliativos, para que a partir dela, tenha subsídios para tomar decisões sobre o 

que ocorre em sala de aula e fazer as intervenções sempre que necessário. 

Outra prática da escola é o registro em fichas individuais e portfólio para 

alunos com necessidades especiais. Esses dados são discutidos em HTPCs 

em Conselhos de Classe e série com a presença dos alunos e pais, o que tem 

dado grandes resultados e proporcionado ao aluno e pais exporem os motivos 

dos insucessos e analisar as causas para serem tomadas as providências ou 

replanejar os rumos para que o quadro se reverta, temos também depoimento 
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dos sucessos, como foi conseguido e de que forma todos também podem 

alcançá-lo. 

 

B - ANÁLISE DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DOCENTE, DE MODO A GARANTIR A 

ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES COM A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA 

ESCOLA. 

 

A análise do acompanhamento das atividades pedagógicas 

desenvolvidas pelos docentes é muito desafiadora, pois trata-se de um 

processo dinâmico,  buscamos formar alunos críticos e conscientes,ou seja, BA 

formação de cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para 

transformá-la, e não apenas para integrar o mercado de trabalho, pois ser um 

cidadão hoje, significa ter capacidade dirigir ou controlar aqueles que dirigem, 

e, para que isso ocorra, o educando precisa ter condições básicas para sitiar-

se  competente e criticamente no sentido produtivo.  Neste sentido é nossa 

preocupação com o desenvolvimento de competências sociais como relações 

grupais e intergrupais, processos democráticos, capacidade 

sociocomunicativas, de iniciativa, de liderança de responsabilidade, de solução 

de problemas, etc.. 

Sempre quando detectado algum problema de ordem de aprendizado, é 

levado em HTPC e discutido as possíveis soluções, ou replanejamento das 

ações que todos deverão tomar para solucionar problemas detectados, sendo 

todos acompanhados de perto e orientados pelo Professor Coordenador, 

auxiliado pela direção. 
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A EE TONICO BARÃO conta com um corpo docente consciente, 

comprometido, preparado e preocupado com o sucesso do aluno para tanto 

temos vários projetos, dentre eles um que serve de pilar para todos os outros 

tendo como foco principal a leitura  para que possam aprender 

significativamente, desenvolver habilidades diversas, compreender e interpretar  

rapidamente informações, resolver problemas e tomar decisões enfim atender  

as demandas dos novos tempos.  

 

C- AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA VERIFICAR O 

COMPROMISSO DOS PROFESSORES COM A APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS E ARTICULAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE. 

O perfil do professor da EE TONICO BARÃO é de um professor 

preocupado com a aprendizagem dos alunos, para tanto os mesmos não 

medem esforços em estar participando de cursos de formação continuada, e 

atualmente os professores estão aperfeiçoando-se nas Disciplinas de Apoio 

Curricular em cursos oferecidos pela Redefor, entre outros.  

Quanto à articulação com as famílias a equipe escolar sempre busca 

caminhos para atrair os pais à escola, seja em reuniões bimestrais, conselhos 

de escola e APM ou em festividades como homenagens às mães ou 

festividades como festas juninas (promovida pelo Grêmio Estudantil), entre 

outras.  Os sucessos dos eventos comprovam a integração entre alunos, pais, 

professores e funcionários onde todos se envolvem com dedicação, 

compromisso e prazer. Temos também o PEF onde desenvolve projetos 

(esportivos, pintura em telas, artesanato, pintura em vidro, unha, escova de 

cabelo, entre outros) para toda a comunidade, com participação de 

universitários e voluntários da comunidade e professores. 
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2.2.4. GESTÃO DE PESSOAS 

O melhor investimento que se pode fazer em educação é investir em 

pessoas, em sua valorização e auto-estima, oferecer-lhes oportunidade de 

aprendizado e crescimento, e é a partir dessa premissa que a EE TONICO 

BARÃO, vem tentando aprimorar esta gestão, levando todos envolvidos no 

processo educacional a acreditarem no que fazem, para isto, é feito um 

trabalho de orientar as pessoas, motivá-las a aprender, a utilizar o seu talento e 

a desenvolvê-lo.  

 

A- AVALIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE 

OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA, PAIS E ALUNOS. 

A constante análise das ações voltadas para a integração entre escola e 

comunidade vem fazendo da equipe da EE TONICO BARÃO uma família, 

família esta preocupada com o fortalecimento da participação e integração 

entre todos. 

O sucesso dessa integração depende das oportunidades que temos de 

aprender e de ambiente favorável ao pleno desenvolvimento dessas 

potencialidades.  

  Nesse caminho, a U.E. tem sua proposta de implementação de ações 

que  permita  conhecer, potencializar  e  integrar  toda a comunidade  escolar 

visando essa integração.  

           Para que possa ocorrer  essa integração a EE TONICO BARÂO,   tem 

promovido em suas reuniões palestras aos pais com profissionais de diversas 

áreas, temos  promovido  encontros   entre  pais,  professores  e  alunos    nos 

Conselhos  participativo onde  todos  tem  direito  a  voz  e  voto, aos  finais de 
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semana    temos    oficinas  de   artesanato   onde   mães   e   filhas   tem   tido 

oportunidades ímpares de convivência e aprendizado, jogos entre pais e filhos, 

entre outros. 

Temos Conselhos fortes e APM participativa onde tomam decisões em 

conjunto visando o benefício de todos, pais de alunos com necessidades 

especiais sendo atendidos individualmente pelos professores e com orientação 

quanto a ajuda na integração e de seus filhos em classe comum. Enfim temos 

um bom relacionamento com a comunidade em um clima cordial de respeito e 

cooperação, sendo as decisões tomadas em reuniões e em concordância com 

maioria.  

 

B - AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO 

E TROCA DE EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS. 

O PCP tem por hábito em suas reuniões  destinar pelo menos uma hora 

semanal para estudos  e atualizações, professores se capacitaram em HTPC e 

trocas de experiências são aplicadas em sala de aula, incentivados ainda pela 

equipe de gestão participam das mais variadas capacitações on line. 

Temos ainda o horário para discussão e tomada de decisões quanto a 

melhoria do aprendizado do aluno e mais uma hora para reuniões das 

disciplinas por área para que possa haver uma melhor integração entre as 

mesmas. 

Uma marca tradicional da EE TONICO BARÃO é profissionais 

comprometidos com a melhoria da qualidade de ensino e para que isso ocorra 

não são medidos esforços. 
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C - AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS DE VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO 

DO TRABALHO DA EQUIPE ESCOLAR. 

A equipe de gestão freqüentemente elogia a equipe escolar pelos 

resultados obtidos e pelo prestígio que a U.E. goza perante a comunidade. 

Incentiva alunos a homenagear os profissionais que se destacaram 

durante o ano, quer pelo seu entusiasmo em ensinar, pela sua amizade ou pelo 

seu atendimento ao público e ao final do ano letivo em época  da formatura 

entregam placas de agradecimentos.  Isto é muito gratificante, pois o trabalho 

passa a ser reconhecido por todos. 

 

2.4.5. GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E 

FINANCEIROS. 

A transparência faz parte de todas as ações desenvolvidas pela equipe 

de gestão e membros dos colegiados e instituições auxiliares, prestando contas 

mensais e bimestrais de todos os recursos recebidos e obtidos gerando assim 

credibilidade e confiança da comunidade em relação à escola. 

A EE TONICO BARÃO desenvolve várias atitudes de conservação e 

limpeza do prédio como projeto de conservação do patrimônio público, tendo 

como finalidade a conscientização de que o que é público é de todos, portanto 

também é “seu”. Temos também o apoio de voluntários para pequenos 

reparos, consertos e de funcionários da U.E. que nos auxiliam na parte de 

pintura e marcenaria. Tudo isso acontece porque acreditam no trabalho 

desenvolvido por todos. 
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A - AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, 

QUANTO AO ATENDIMENTO, À ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 

ESCRITURAÇÃO DA VIDA DOS ESCOLARES. 

Os membros do Conselho de Escola e APM , estão sempre presentes 

nas decisões quanto a aplicação de recursos próprios e ou dos recursos 

financeiros repassados pela diretoria de ensino, auxiliam na priorização após 

ouvirem professores e equipe de gestão ( pois apesar de terem conhecimento 

da maioria das necessidades muitas vezes temos algumas que surgem de 

repente). Quanto ao atendimento ao público como temos o quadro de 

funcionários completo procuramos atender a comunidade com a máxima 

presteza, não fazendo-os esperar para expedir qualquer documentação 

solicitada.  Em relação à vida escolar dos alunos procuramos deixar em ordem, 

com toda a documentação exigida e se por ventura falta alguma, 

imediatamente providenciamos a  regularização. 

B - AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS 

DISPONÍVEIS NOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA. 

Salas ambiente 

A EE TONICO BARÃO já contou com salas ambientes de cada 

disciplina, mas após o aumento de aulas na Grade Curricular isso se tornou 

impossível em virtude do aumento de números de professores por período, 

hoje contamos com laboratório, onde os professores de Química, Física e 

Biologia, desenvolver as atividades práticas como complemento das atividades 

do caderno do aluno e o mesmo espaço também é destinado para realização 

das atividades de Artes.  Das 11 salas que restaram, apenas 3 (três) salas 

ainda não contam com aparelhos condicionados e nas que foram colocadas a 

equipe de gestão pensou no conforto e melhor aprendizagem dos alunos, pois 
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nossa região é muito quente e nossas salas recebem a luz solar direto nas 

paredes, o que torna o ambiente muito quente. 

Sala de Multimídia 

Contamos com duas salas de multimídia, sendo uma equipada com 

equipamento de som de altíssima qualidade, data show, microcomputador, e 

telão e ar condicionado e outra com TV de LCD de 32”, aparelho de som de 

alta qualidade, microcomputador e ar condicionado.  Todas elas são utilizadas 

para projeção de filmes e apresentações de slides pelos professores e também 

para apresentação de trabalhos pelos alunos que se encontram na era das TIC 

(Tecnologia de Informação e Comunicação).  A escola possui também um 

grande acervo de fitas de vídeo que estão sendo passadas para DVD e 

também um  grande acervo de DVDs enviados pela SEE e outros adquiridos 

pela equipe de gestão. 

Sala de leitura - biblioteca 

A sala de leitura da EE TONICO BARÃO é a melhor da cidade onde 

atendemos a comunidade, alunos das outras escolas e alunos de faculdade. 

Contamos com obras raríssimas.  A sala  mede aproximadamente 80 m2, 

portanto além de ser usada para trabalhos, leituras, os professores também 

utilizam-na para ministrarem suas aulas, temos ainda na sala de leitura um 

cantinho aconchegante com livros das mais diversas religiões onde o aluno 

pode estar meditando. 

Sala de Informática do Programa Acessa Escola 

A E.E. Tonico Barão possui a Sala de Informática do Programa Acessa 

Escola que conta com 06 computados funcionando, sendo um de uso exclusivo 

do aluno monitor e 05 para alunos e professores, o que prejudica o 

desenvolvimento das atividades pelo pequeno número de computadores.   
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Possui também 02 alunos monitor, um para o período da manha e outro para o 

período da tarde e inicio da noite.  Muitos alunos procuram o Programa Acessa 

Escola para fazerem trabalhos de pesquisa ou outras atividades acessíveis do 

Programa.  

 

Laboratório 

A U.E. conta com um laboratório, sendo que este é equipado com 

materiais para atender as disciplinas de Física, Química e Biologia. Contamos 

com excelentes materiais e Kits dos mais variados, com aparelhos que 

atendem amplamente as necessidades das disciplinas. (Infelizmente o 

laboratório não é utilizado como deveria), os professores argumentam que o 

uso não é tem intensivo em virtude do  número de aulas não serem suficiente, 

mas utilizam na medida do possível   

 

C - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR; ESPAÇOS; 

INSTALAÇÕES; EQUIPAMENTOS; MATERIAIS PEDAGÓGICOS. 

A EE TONICO BARÃO tem ações permanentes de conservação do 

patrimônio, onde os alunos têm consciência que deve conservar porque a 

escola é de todos e todos pagam a conta, portanto todos utilizam os espaços e 

cuidam como se fossem de sua própria casa, aproveitamos o projeto “jogo 

limpo “ do PEF, o mesmo é desenvolvido cotidianamente, onde todos procuram 

jogar o lixo nos cestos e no horário do intervalo também não costumam jogar  

nada no pátio,  o mesmo permanece limpo durante e após o intervalo. 

A manutenção do prédio é feito regularmente com as verbas oriundas da 

SEE e de recursos próprios da APM, não temos vidros quebrados e nem 

pichações, todos zelam pela conservação, inclusive a comunidade que 
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freqüenta a escola aos finais de semana (cerca de aproximadamente 1000 

pessoas passam pela escola), sendo que os alunos do EF são oriundos de 

outras  escolas e notamos que têm um carinho especial, pois conservam os 

canteiros e não arrancam as flores. Temos muitos voluntários inclusive 

professores, ex-alunos, ex-universitários e alunos.  

 

D - APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ESCOLA, 

PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E 

AVALIAÇÃO DO USO DOS RECURSOS FINANCEIROS, CONSIDERANDO 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA E OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO PÚBLICA. 

A aplicação dos recursos financeiros da EE TONICO BARÃO é 

planejada, fiscalizada e aprovada pela Associação de Pais e Mestres através 

da Diretoria Executiva, conselho Deliberativo e Conselho Fiscal e também em 

reuniões de Assembléia Geral por toda a comunidade. A U.E. tem por princípio 

a transparência e publicidade, através de balancetes fixado por toda a escola e  

em reuniões de pais apresentado  a comunidade, onde é feito a análise e a 

justificativa dos gastos e priorizado as posteriores necessidades. 

  

E - EVIDÊNCIAS / PRINCIPAIS ASPECTOS QUE TORNARAM A ESCOLA 

EFICAZ. 

INDICADORES DO SARESP 

Uma das principais evidências da eficácia do ensino da EE TONICO 

BARÃO, é o alto índice de alunos que ingressam nas faculdades, sendo elas, 

estaduais, federais, particulares ou através de bolsas do PROUN ou através do 

SiSu. 
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Temos também os indicadores do SARESP/2009, onde a UE se 

destacou nos resultados referente às disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Geografia  ficando acima do nível da Diretoria de Ensino 

e também do Estado.  

Toda equipe desta escola prima pela qualidade de ensino, incentivando 

e estimulando constantemente nossos educandos para que alcancem o 

sucesso almejado. 

 

 F - ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

 

III- OBJETIVOS DA ESCOLA 

A escola que queremos oferecer aos nossos alunos é aquela que os 

habilite para a vida em seu tempo, ou seja: 

- uma escola para todos, aberta, democrática e participativa, digna desse 

nome; 

 

SEE 

 

 

 

 
CEI COGESP 

DER 

EE TONICO BARÃO 
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- uma escola que exista para ensinar a aprender; 

- uma escola que aprende, o currículo como espaço de cultura, as 

competências como eixo de aprendizagem; 

- para fazer com que os adolescentes, jovens e adultos tenham acesso às 

bases de nossa cultura e às habilidades e competências necessárias à 

sobrevivência e à vida social moderna; 

- queremos que a escola seja centro dinâmico de difusão e conhecimento; 

- queremos que a escola seja gerida coletivamente; 

- que prepare o futuro adulto para pensar sistematicamente e ecologicamente; 

- que ela seja integrada a comunidade, correspondendo aos seus anseios de 

ver a escola como um lugar onde os adolescentes jovens e adultos possam 

aprender  os instrumentos indispensáveis ao exercício da cidadania; 

- queremos buscar um modelo de escola onde os educandos reconstruam o 

conhecimento com espírito crítico e profundidade para melhor compreensão e 

atuação na realidade da sua cultura; 

- queremos que a escola seja um espaço de exercício da autonomia didática 

dos professores com expressão da reflexão e criação pedagógica socializadas; 

- queremos que ela contribua, eficazmente, para o desenvolvimento dos 

adolescentes, jovens e adultos onde aprendam a aprender, a conhecer a fazer 

e a ser. 

Em síntese, pretendemos que esta escola realmente cumpra sua função 

social que é a de formar cidadãos críticos e conscientes para o exercício pleno 

da cidadania. Para isso ensina conteúdos que favorecem a compreensão da 

realidade brasileira próxima (local) e distante, instrumento de luta para a 

transformação da sociedade atual, visando a melhoria de vida da maioria da 

população. 
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A formação da cidadania do aluno tem sido o fio condutor do trabalho 

político pedagógico da escola. 

Uma pequena parcela dos docentes da escola ainda está presa à 

transmissão pura do conhecimento, embora tenham consciência de que o 

saber tem que ser redescoberto /reconstruído sob a orientação/mediação do 

professor para que ele realmente seja aprendido. 

A proposta Educacional tem sido elaborada pela equipe escolar e 

comunidade que a vivencia em HTPCs e Reuniões Pedagógicas, para 

repensar as ações ali contidas, replanejando-as quando preciso. Em reuniões 

de Conselho de Escola, de Classe/Série/ Ciclo/APM/Grêmio Estudantil, na 

parte que compete a cada um destes segmentos, tem-se feito o mesmo.  

 

Os objetivos da proposta educacional são: 

- Capacitar professores em HTPCs, Reuniões Pedagógicas ,OTs promovidas 

pela D.E.; 

- Estruturar e dinamizar a coordenação pedagógica na Biblioteca Escolar, Sala 

de Multimídia  e Sala do Programa Acessa Escola;  

- Equipar a escola com material didático e livros, bem como dinamizar seu uso; 

- Criar espaços de socialização do conhecimento pedagógico produzido na 

escola;  

- Estabelecer um sistema de recuperação para acompanhamento de alunos 

com dificuldades, de forma a saná-las ou pelo menos amenizá-las;  

- Realizar um trabalho de acompanhamento envolvendo pais;  

- Gerir a escola com a participação de pais, alunos e outros membros da 

comunidade (Conselho Tutelar, Fundo social, etc); 

- Implantar Gestão Coletiva e Democrática na escola. 
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3.1   FINALIDADE/ MISSÃO (RAZÃO DE SER) 

MISSÃO: Oferecer um ensino de qualidade com acompanhamento, preparando  

o educando para a vida e qualificando-o para o exercício pleno da cidadania. 

 

3.2 OBJETIVO/ VISÃO (SITUAÇÃO FUTURA DESEJADA) 

- cumprir de fato sua função social, instrumentalizando o aluno para o uso dos 

conhecimentos nela adquiridos, quer na solução de problemas comuns do seu 

cotidiano, quer na transformação dos hábitos da comunidade local ( políticos, 

sociais, culturais e outros); 

- viabilizar a participação de toda a comunidade escolar no encaminhamento 

das questões educacionais, implantando um modelo mais democrático de 

gestão escolar, ou seja, sair da esfera de decisão centrada no 

diretor/professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DAS METAS E AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS 

PARA 2011 
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Secretaria de Estado da Educação 

Coordenadoria de Ensino do Interior 

Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 

I- EE  “ TONICO BARÃO” 

Av. Domênico Ráo, 1521   -  Vila Maria -  Tel/Fax: (017) 38321202 

15300-000   General Salgado- SP 

 

Plano de Ação Gestão de Pessoas 
 

I – JUSTIFICATIVA: 
 Através das mudanças que ocorrem no mundo onde há muitas 

exigências por parte da sociedade, os alunos enfrentam problemas 
socioeconômicos na família, resultando na falta de perspectivas na sua 
qualidade de vida e comprometendo sua auto-estima. 
 
II – OBJETIVOS:- 

Elevar a motivação e a auto-estima dos alunos e dos profissionais e 
mediar conflitos dentro da UE. 
 
III – AÇÕES: -  
→ Solicitar para a DE a participação de funcionários nas OTS. 
→ Criar momentos (durante o ano letivo) para exibir vários motivadores, 
palestras, rodas de conversa e debates em todo o surgimento da EU quando 
os conflitos surgirem tentando elevar a auto-estima e resolução dos problemas 
apresentados. 
 
IV – METODOLOGIA:- 

a) Diagnóstico da situação trabalhada: - Observação de situação de conflito 
dentro da UE. 

b) Operacionalização do projeto:- 
- PRIMEIRA ETAPA→ Elaboração de documentos de solicitação direcionados 
à DE. 
-SEGUNSA ETAPA→ Realização de palestras, rodas de conversa, debates e 
exibição de filmes que proporcionem reflexões sobre “respeito mútuo”. 
-FECHAMENTO→ Abertura para que todos os envolvidos se expressem para a 
melhoria ou resolução de conflitos trabalhados. 
 
V –AVALIAÇÃO; 
 

Avaliar se houve uma mudança de postura significativa nos alunos 
diante dos conflitos e se mediante solicitação à DE houve oportunidade dos 
funcionários se atualizarem através de cursos para a melhoria do seu 
desenvolvimento profissional. 
 
VI – PERIODO DE REALIZAÇÃO 
 Durante o ano letivo de 2011 
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Secretaria de Estado da Educação 

Coordenadoria de Ensino do Interior 

Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 

II- EE  “ TONICO BARÃO” 

Av. Domênico Ráo, 1521   -  Vila Maria -  Tel/Fax: (017) 38321202 

15300-000   General Salgado- SP 

 

Plano de Ação Gestão Participativa 
 

I – JUSTIFICATIVA:  
De acordo com a gestão participativa, quanto ao plano de gestão que é 

elaborado com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, 
foi detectado a necessidade de maior participação dos mesmos. 
 
II – OBJETIVOS:- 

a) GERAIS – Envolver todos os segmentos da comunidade escolar na 
elaboração do Plano de Gestão. 

b) ESPECÍFICOS – Expressar de forma coletiva a missão, os valores, os 
objetivos, as metas e estratégias para uma educação da melhor 
qualidade na escola. 

 
III – AÇÕES:  
- Conscientizar os alunos da importância da sua participação e dois pais para a 
elaboração do Plano Gestão. Divulgando que os participantes serão 
contemplados com sorteio de brindes, oferecidos pelo comercio local e o 
envolvimento do Grêmio Estudantil e serão recepcionados com petiscos após a 
reunião com parceria da escola da família. 
 
IV – METODOLOGIA:- 

c) Diagnóstico da situação trabalhada: - Através da observação do numero 
pequeno de participantes na elaboração do plano de gestão. 

d) Operacionalização do projeto:- 
- PRIMEIRA ETAPA→ Conversa e conscientização dos alunos para a 
participação da elaboração do Plano de Gestão. 
-SEGUNSA ETAPA→ Realização da Reunião para a formulação do plano de 
Gestão. 
-FECHAMENTO→ Sorteio de Brindes e oferecimento de petiscos aos 
participantes. 
 
V- AVALIAÇÃO 
 

Se houve interesse, envolvimento e participação ativa dos pais e alunos 
e se os objetivos foram alcançados. 
 
VI – PERIODO DE REALIZAÇÃO 
 Ano letivo de 2011 
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Secretaria de Estado da Educação 

Coordenadoria de Ensino do Interior 

Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 

III- EE  “ TONICO BARÃO” 
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Plano de Ação Gestão Pedagógica 
 

I – JUSTIFICATIVA:  
Uma vez detectada algumas fragilidades na GP desta EU, serão realizadas 
ações que minimizem as mesmas. 
 
II – OBJETIVOS:- 

c) GERAIS – Aprimorar a qualidade do ensino e garantir a aprendizagem 
dos alunos. 

d) ESPECÍFICOS – Garantir aos ânulos o mínimo dos conteúdos 
programados pra o ano letivo. 

 
III – AÇÕES: -  
1-Currículo 
-Reduzir o numero de atividades que contemplam as mesmas habilidades para 
que todos os alunos tenham conhecimento das situações de aprendizagem que 
compõem os quatro bimestres anuais.  
2- Monitoramento da Aprendizagem 
-Acompanhar e monitorar o trabalho dos professores em sala de aula, visitando 
as mesmas oferecendo espaços em HTPCs para analise dos avanços e das 
dificuldades da aprendizagem, oferecendo subsídios, quando necessário, aos 
professores, para que possam redirecionar suas máxis sendo estas funções 
inerentes aos gestores. 
3- Inovação Pedagógica 
-Incentivar a formação de grupos de estudos em horários diversos às aulas 
estipulando monitores e autorizando os grupos mais compromissados. 
4- Inclusão com equidade 
-Capacitar os professores através de OTs na DE, com profissionais 
capacitados que ajudem a mediar e intervir nos diversos conflitos relacionados 
ao Bullyng, a opção sexual, e as diferentes classes sociais. 
5- Organização do espaço e tempo escolares 
-Oferecer recuperação paralela durante o desenvolvimento das aulas, tendo ao 
mesmo tempo dois professores em classe para atender um maior número de 
alunos com, dificuldades de aprendizagem. 
 
IV – METODOLOGIA:- 

e) Diagnóstico da situação trabalhada: - Envolver toda a equipe escolar no 
desenvolvimento das ações propostas. 

f) Operacionalização do projeto:- 
- PRIMEIRA ETAPA→ Socializar as ações com o grupo, conscientizando da 
responsabilidade de cada um. 
-SEGUNSA ETAPA→ Colocar em pratica sistematicamente as ações 
planejadas. 
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-FECHAMENTO→ Fazer uma análise qualitativa e quantitativa, bimestralmente 
dos resultados, redirecionando se necessária.  
 
V – -AVALIAÇÃO 

Fazer uma análise qualitativa e quantitativa, bimestralmente dos 
resultados, redirecionando se necessária 
 
VI – PERIODO DE REALIZAÇÃO 
 Ano letivo de 2011 
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Plano de Ação Gestão de Resultados Educacionais 
 

I – JUSTIFICATIVA: 
Diante da constatação de fragilidades relacionadas à gestão de 

resultados educacionais, foram elaboradas propostas que serão 
implementadas através das ações relacionadas. 
 
II – OBJETIVOS:- 

Melhorar a qualidade de relacionamento escola comunidade, para 
garantir eficácia do ensino aprendizado  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Conhecer expectativa de todos os seguimentos envolvidos no contexto 
escolar, com relação à participação e aprendizado; 
- Motivar pais alunos e professores para o desenvolvimento de atividade que 
torne o ensino eficaz no sentido de realizar os objetivos de todos. 
 
III – AÇÕES: -  
- Fazer pesquisa junto aos alunos e seus pais para definir qual o melhor dia e 
horário para apresentar os resultados dos seus filhos; 
- Realizar reunião bimestral por série onde os problemas são afins; 
- Motivar os alunos para o estudo ilustrando com a presença de ex alunos que 
tiveram êxito profissional a partir da escolarização; 
- Analisar os índices de satisfação de todos os segmentos (pais, alunos, 
professores e funcionários através de questionários sistemáticos realizados 
semestralmente .  Divulgar os dados aos entrevistados. 
 
IV – METODOLOGIA:- 
- As ações propostas pela equipe docente serão desenvolvida através de 
trabalho em equipe, conjugando esforços uníssonos para atingir resultados 
positivos. 
- Os dados quantitativos serão tabulados por série e analisados 
qualitativamente pela equipe gestora com a finalidade de corrigir rumos se 
necessário. 
- O resultado obtido nas pesquisas servirão de balizador do trabalho 
desenvolvido na escola e comunidade a todos os envolvidos para apreciação. 
OPERACIONALIDADE 
- PRIMEIRA ETAPA – Pesquisa: busca de informação e sistematização das 
mesmas e divulgação aos interessados. 
- SEGUNDA ETAPA – Agir na operacionalização das ações, comparar os 
dados das pesquisas semestrais e viabilizar a devolutiva dos dados obtidos. 
- FECHAMENTO – Valer-se dos dados para melhorar os resultados 
educacionais e por conseguinte garantir a satisfação dos atores da escola e 
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dos pais fazendo desta uma oportunidade de auto-avaliação, de reflexão e de 
revisão da proposta pedagógica para consolidação da mesma. 
 
V –AVALIAÇÃO; 
 
 A avaliação dar-se-á através da observação e comparação dos dados 
bem como do envolvimento de todos os elementos da comunidade escolar no 
desenvolvimento do projeto e no redirecionamento da ação escolar. 
 
VI – PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
 1º E 2º SEMESTRE DE 2011. 
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GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

PLANO ANUAL DE TRABALHO DA APM –2011. 

I- Objetivos: 

 colaborar no aprimoramento do processo educacional, nas campanhas 

educativas e financeiras; 

 desenvolver seu papel como instituição auxiliar da escola; 

 integrar num processo de família-escola-comunidade. 

 

II- Ações: 

 estar presente nas reuniões para tomar decisões sobre todos os assuntos, 

quer educativos, financeiros ou de lazer 

 participar , colaborar e fiscalizar obras no prédio ou licitações quando 

necessário; 

 ajudar e participar na cantina escolar; 

 participar nas decisões de aquisição de material com verbas recebidas do 

Estado; 

 fazer balancetes, deixando em lugar próprio, demonstrando transparência; 

 participar das promoções realizadas durante o ano; 

 

III- Recursos: 

 Cantina Escolar 

 Quermesse 

 Rifas 

 Promoções diversas 

 

IV- Pessoal Envolvido: 

 corpo docente, discente e pais; 

 diretoria executiva da APM 

 comunidade em geral 

 

V- Aplicação dos Recursos: 

As campanhas feitas pela APM,  os recursos o  obtidos pela cantina 

escolar e promoções diversas serão revertidas em benefício do aluno, na 

compra de material pedagógico, equipando  as salas de aulas,  sala de leitura, 

SAI, Xerocopiadora, material para Educação Física, material permanente, bem 
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como materiais para conservação do prédio escolar, pequenos reparos e 

projetos que auxiliem no desenvolvimento da proposta pedagógica da escola, 

principalmente no que se refere aos temas transversais dos PCNs. 
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PROJETO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

JUSTIFICATIVA 

 A preservação do patrimônio público e do meio ambiente é dever e 

obrigação de todos. 
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 Com este conceito, a escola tem a necessidade de desenvolver este 

projeto visando, a conscientização de todos envolvidos no processo 

educacional sobre a necessidade da preservação do patrimônio e do meio 

ambiente. 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares de natureza 

administrativa e curricular, relativas às atividades de atendimento ao 

aluno, limpeza, manutenção e conservação de mobiliários, 

equipamentos e materiais didático-pedagógicos, controle, manutenção e 

conservação; 

 Despertar no aluno a responsabilidade e da compreensão da 

preservação do patrimônio escolar e do ambiente em que vivem; 

 Desenvolver no aluno e demais responsáveis pelo processo 

educacional, a valorização pelo ambiente escolar e pelo ambiente que o 

cerca: construir, cuidar, fiscalizar e manter; 

 Apreender o verdadeiro conceito de cidadania. 

 

AÇÕES: 

 Comunicar ao núcleo de direção sobre os problemas detectados tanto 

na área externa como na interna do prédio escolar; 

 Manter limpo, organizando e disciplinando o ambiente escolar; 

 Vivenciar as normas de gestão e convivência junto aos educandos; 

 Controlar, conservar e orientar o uso dos mobiliários e materiais 

didático-pedagógicos; 

 Contribuir para a formação ética, política e social do educando; 

 Manter organizado e conservado o espaço destinado a jardinagem do 

ambiente escolar. 

 

PESSOAL ENVOLVIDO: 

 Gestores, professores, alunos, pais, agentes de organização escolar, 

agente de serviços escolares, merendeiras. 
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 Ano letivo de 2011 

 

AVALIAÇÃO 

 Que os serviços prestados contribuam efetivamente para o bom 

funcionamento da escola, preservação o mobiliário, equipamentos 

escolares (pedagógicos e administrativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - PLANOS DE CURSOS (MANTIDOS PELA ESCOLA) 

4.1 OBJETIVOS DO ENSINO MÉDIO 

- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

- a compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, regulamentada em 1998 

pelas Diretrizes do Conselho Nacional da Educação e pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, procurou atender a uma reconhecida necessidade de 

atualização da educação brasileira. Atualização necessária tanto para 

impulsionar uma democratização social e cultural mais afetiva, pela ampliação 

da parcela da juventude que completa a educação básica como para responder 

a desafios impostos por processos globais, que têm excluído da vida 

econômica os trabalhadores não-qualificados, por conta da formação exigida 

de todos os partícipes do sistema de produção e de serviços. 

 A idéia central expressa na nova Lei, e que orienta a transformação, 

estabelece o ensino médio como a etapa conclusiva da educação básica de 

toda população estudantil.  

 O novo ensino médio, nos termo da Lei, de sua regulamentação e 

encaminhamento deixa, portanto de ser apenas preparatório para o ensino 

superior ou estritamente profissionalizante, para assumir a responsabilidade de 

completar a educação básica. Em qualquer de suas modalidades, isso significa 

preparar para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado 

permanente seja no eventual prosseguimento dos estudos, seja para o 

trabalho.  

 As transformações de caráter econômico, social ou cultural que levaram 

à modificação dessa escola, no Brasil e no mundo, não tornaram o 
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conhecimento humano menos disciplinar em qualquer das três áreas em que o 

novo ensino médio foi organizado. 

 

4.2 INTEGRAÇÃO E SEQÜÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES 

As três áreas – Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias, 

Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagem e Códigos e suas 

Tecnologias. 

 A intenção de completar a formação geral do estudante nessa fase 

implica uma ação articulada, no interior de cada área e no conjunto das áreas. 

 Essa ação articulada não é compatível com um trabalho solitário, 

definido independentemente no interior de cada disciplina. 

 Num mundo como o atual, de tão grandes transformações e de tão 

difíceis contradições, estar formado para a vida significa mais do que reproduzir 

dados, denominar classificações ou identificar símbolos. Significa: 

- saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; 

- enfrentar problemas de diferentes naturezas; 

- participar socialmente, de forma prática e solitária; 

- ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e 

- especialmente, adquiri uma atitude de permanente aprendizado. 

Uma formação com tal ambição exige métodos de aprendizado 

compatíveis, ou seja, condições efetivas para que os alunos possam: 

- comunicar-se e argumentar; 

- defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los; 

- participar de um convívio social que lhes dê oportunidades de se realizar 

como cidadãos; 

- fazer escolhas e proposições; 
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- tomar gosto pelo conhecimento, aprender a aprender. 

Para alcançar as perspectivas de um ensino médio de qualidade e em 

busca da solução dos problemas da comunidade, da cidade, do país, é 

necessário haver uma sintonia entre a realidade escolar e necessidades 

formativas , onde os projetos pedagógicos da escola sejam adequados, 

explicitados e refletidos conscientemente com a comunidade escolar. 

A reflexão sobre o projeto pedagógico permite que cada professor 

conheça as razões da opção por determinado conjunto de atividade, quais 

competências se buscam desenvolver com elas e que prioridade norteiam o 

uso dos recursos materiais, permite sobretudo, que o professor compreenda o 

sentido e a relevância de seu trabalho, em sua disciplina, para que as metas 

formativas gerais definidas para os alunos da escola sejam atingidas. Sem 

essa reflexão pode faltar clareza sobre como conduzir o aprendizado de modo 

a promover, junto ao alunado, as qualificações humanas pretendidas pelo novo 

ensino médio. 

 São quatro os saberes propostos pela Unesco (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que funcionam como pilares da 

educação nas sociedades contemporâneas: 

aprender a conhecer; 

aprender a fazer;  

aprender a viver com os outros; 

aprender a ser. 

             São saberes cuja conquista ultrapassa a mera aquisição de 

informações, uma vez que abarcam a formação humana e social do indivíduo.  

Esse conhecimento deve ser encarado não só como produto da ação humana 
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mas também, como instrumento de análise, transformação e criação de uma 

realidade concreta. 

Busca-se, sobretudo, uma formação sólida, passível de ser atingida pela 

aquisição de um significativo conjunto de competências que possibilitem a 

atuação individual, acadêmica e profissional. Para tanto, além de muitas 

medidas, é necessário que os programas da escola identifiquem os conceitos 

das competências estruturantes e das dinâmicas de aprendizagem 

fundamentais em cada área do conhecimento, de forma a permitir a 

concentração no desenvolvimento do raciocínio e não em atividades que 

exigem apenas memorização. 

4.3 SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS/SUBSÍDIOS PARA 

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO 

ÁREA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

LINGUA PORTUGUESA 

Toda língua é um patrimônio cultural, um bem coletivo. A maneira como 

paulatinamente nos apropriamos dela – com a mediação da família, dos 

amigos, da escola, dos meios de comunicação de tantos agentes – determina, 

em grande medida, os usos que dela fazemos nas mais diversas prática sociais 

de que participamos cotidianamente. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS – 1ª 

série do Ensino Médio 

 Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso adequado da 

linguagem verbal de acordo com os diferentes campos de atividade. 

  Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para 

compreensão de fenômenos lingüísticos, da produção da tecnologia e das 

manifestações artísticas e literárias. 
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 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

 Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentação consistente. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 Concatenar ideias-chave na elaboração de uma síntese. 

 Interpretar textos expositivos e informativos respeitando as 

características próprias do gênero. 

  Valorizar a identidade histórico-social possibilitada pela Língua 

Portuguesa. 

  Relacionar o uso da norma-padrão às diferentes esferas de atividade 

social. 

  Reconhecer características básicas dos textos literários 

 Projetar atividades futuras envolvendo a linguagem; 

 Relacionar linguagens verbais e não-verbais; 

 Relacionar textos visando encontrar entre eles a intertextualidade 

temática; 

 Construir expectativas de progressão textual; 

 Elaborar estratégias de leitura e produção de textos expositivos; 

 Desenvolver e valorizar expectativas de leitura; 

 Preocupar-se com a coesão e coerência em um texto; 

 Desenvolver estratégias de argumentação; 

 Projetar textos e atividades; 

 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; 

 Inferir tese, tema ou assunto principal em um texto; 

 Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de 

construção do texto literário com os contextos de produção; 

 Projetar textos narrativos; 
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 Reconhecer características do texto dramático teatral; 

 Desenvolver estratégias de leitura e produção do texto literário; 

 Identificar o valor estilístico do verbo 

 Analisar em um texto os mecanismos lingüísticos utilizados na sua 

construção; 

 Reconhecer diferentes elementos internos e externos que estruturam 

uma entrevista; 

 Identificar os efeitos de sentido que resultam da utilização de 

determinados efeitos lingüísticos; 

 Contextualizar social e linguisticamente o texto literário; 

 Relacionar o verbo à urdidura do texto literário; 

 Compreender as diferenças entre comédia, tragédia e as características 

do conto; 

 Reconhecer os elementos internos e externos que estruturam o poema; 

 Desenvolver a sensibilidade lingüística no processo de leitura do texto 

poético; 

 Elaborar resenha crítica; 

 Posicionar-se criticamente sobre os valores sociais expressos nas 

manifestações culturais e artísticas; 

 Utilizar os conhecimentos sobre a relação arte e realidade para analisar 

formas de organização de mundo, de texto e de identidades, emitindo 

juízos de valor. 

 Reconhecer as relações internas e externas que estruturam um estilo de 

época; 

 Relacionar estilo à construção do ethos do enunciador; 

 Identificar o valor expressivo de artigos e numerais; 

 Identificar o valor expressivo dos pronomes; 

 Elaborar texto crítico fundamentado de acordo com gênero específico 

em circulação social; 

 Relacionar o aprendizado em língua portuguesa realizado durante o ano 

com a vida cotidiana, particularmente com o mercado de trabalho. 

Conteúdos Previstos para 1ª série do Ensino Médio 

 Presença da língua inglesa no mundo; 
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 Leitura de um programa de intercâmbio intercultural: 

apresentação, informações gerais, missão institucional; estudo de 

preposições e retomada de tempos verbais: simple present e 

simple past; 

 Leitura de um programa de intercâmbio da Internet: e-mails com 

depoimentos de intercambistas sobre o programa e seus 

benefícios, estudo de diferentes tempos verbais e conjunções; 

 Produção de um texto informativo para um programa de 

intercâmbio cultural voltado a estudantes que queiram estudar 

português no Brasil. 

 Notícias; 

 O jornal e suas diferentes seções; 

 Vocabulário ligado ao tema; 

 Pronomes relativos(Who, which,that,where, when); 

 Classificados; 

 Abreviações; 

 O leitor; 

 Cartas ao editor; 

 Notas de correção; 

 Ética no jornalismo; 

 Manchetes; 

 Voz passive. 

 Gênero-horóscopos; 

 Future (will/won’t); 

 Palavras cruzadas; 

 Vocabulários: definição, traduções, antônimos e 

sinônimos; 

 Informes de lazer e cultura; 

 Localização de informações explícitas; 

 Reconhecimento do tema e dos gêneros presentes na 

seção de entretenimento; 

 Coletar, revisar e organizar textos para a seção de 

entretenimento de um jornal da classe ou da escola. 

 Reconhecimento de tema em notícias; 

 Tempo verbais ( simple present, simple past e past 

continuous); 

 Notícias ( os leads); 

 Localização de informações específicas em leads( o quê, 

quem, quando, onde, como por quê); 

 Manchetes e leads. 
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Competências e habilidades a serem desenvolvidas para 2ª série do 

Ensino Médio 

 Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso adequado da 

linguagem verbal de acordo com os diferentes campos de atividade. 

 Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para 

compreensão de fenômenos lingüísticos, da produção da tecnologia e 

das manifestações artísticas e literárias.  

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

 Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentação consistente. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 Distinguir as diferenças entre leitura de distração e leitura literária. 

 Distinguir, em um texto, opiniões, teses e argumentos. 

 Posicionar-se criticamente perante o futuro por meio de textos verbais. 

 Concatenar sintagmas lingüísticos a fim de construir frases e textos.  

 Adequar construção linguística à emissão de opiniões e pontos de vista 

na produção de textos. 

 Concatenar ideias na estruturação de um texto. 

 Elaborar estratégias de leitura de diferentes textos relacionando sentido 

à urdidura textual. 

 Inferir tese, tema ou assunto principal em um texto. 

 Compreender a leitura como sistema social em que se concretizam 

valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio 

literário nacional. 

 Identificar o valor semântico e estilístico de diferentes elementos 

linguísticos na construção coesiva de um texto. 

 Elaborar estratégias de produção de textos argumentativos. 

 Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária. 

 Estabelecer relações entre texto, valores e contemporaneidade.   
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 Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada 

pela língua portuguesa nos processos de continuidade e ruptura. 

 Concatenar idéias na estruturação de um texto. 

 Inferir tese, tema ou assunto principal de um texto. 

 Elaborar estratégias de produção de textos informativos, expositivos e 

argumentativos. 

 Organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando atingir a 

proposta enunciativa. 

 Identificar o valor semântico e estilístico dos conectivos na construção 

coesiva de um texto. 

 Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada 

pelos povos lusófonos nos processos de continuidade e ruptura. 

 Considerar indícios de valores da contemporaneidade presentes na 

urdidura textual. 

 Relacionar a dimensão persuasiva da linguagem às diferentes vivencias 

sociais, visando polemizar preconceitos e incoerências. 

 Localizar informações relevantes do texto para solucionar determinado 

problema apresentado. 

 Concatenar adequadamente as diferentes frases de um texto, visando à 

construção da textualidade. 

 Identificar em um texto literário as relações entre tema, estilo e contexto 

de produção. 

 Reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas 

de comunicação. 

 

Conteúdos Previstos para 2ª série do Ensino Médio 

 A crítica de valores sociais; 

 O estatuto do escritor na sociedade; 

 Texto e contexto social; 

 Intertextualidade temática. 

 Leitura de texto literário: romance; 

 O Romantismo: prosa; 

 Jornalismo, literatura e mídia; 

 Mercado, consumo e comunicação; 
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 O indivíduo e os pontos de vista e valores sociais;  

 Valores e atitudes culturais no texto literário; 

 Literatura e intenção pedagógica; 

 Argumentação ( oral e escrita), expressão de opiniões e mídia impressa. 

 Ética, sexualidade e linguagem; 

 Leitura de texto literário: a moral e o conflito; 

 Romantismo: as propostas pós-românticas; 

 Conectores: coesão e coerência textuais; 

 Literatura e intenção pedagógicas; 

 Argumentação escuta: expressão de opiniões e novas tecnologias. 

 Literatura engajada; 

 Comunicação, sociedade e poder; 

 Ruptura e diálogo entre linguagem e tradição; 

 Circulação de pontos de vista na mídia; 

 Construção da urdidura textual. 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas para 3ª série do 

Ensino Médio 

 Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso adequado da 

linguagem verbal de acordo com os diferentes campos de atividade. 

 Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para 

compreensão de fenômenos lingüísticos, da produção da tecnologia e 

das manifestações artísticas e literárias.  

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

 Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentação consistente. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 Adequar seu registro escrito e oral a situações formais de uso da 

linguagem. 
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 Analisar e relacionar diferentes ideias e pontos de vista a fim de 

construir conceitos literários.  

 Identificar e analisar características próprias da linguagem literária da 

modernidade. 

 Identificar a tese e ideias-chave em um texto argumentativo. 

 Posicionar-se criticamente sobre conceitos e pontos de vista de terceiros 

conforme apresentados em diferentes textos. 

 Desenvolver critérios de autocorreção de textos escritos argumentativos. 

 Relacionar a elaboração de um projeto ao texto final, mantendo as 

características de autoria e de tomada de decisões diante de 

imprevistos.   

 Usar adequadamente a norma-padrão formal da língua portuguesa. 

 Localizar informações relevantes no texto para solucionar determinado 

problema apresentado. 

 Identificar o valor semântico de diferentes elementos linguísticos na 

construção coesiva de um texto.   

 Contextualizar histórica e socialmente o texto literário.  

 Projetar os textos escritos.  

 Elaborar estratégias de leitura e produção de textos argumentativos. 

 Elaborar estratégias de leitura de textos argumentativos e literários, 

dando sentido às manifestações da presença do outro no texto. 

 Elaborar estratégias de produção de textos argumentativos que levem 

em conta as múltiplas presenças do interlocutor nesse processo. 

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

 Concatenar ideias na estruturação de um texto. 

 Utilizar os conhecimentos da relação entre literatura e realidade para 

analisar formas de organização de mundo e de identidades. 

 Analisar o valor semântico/estilístico dos elementos gramaticais na 

construção coesiva do texto. 

 Estabelecer relações entre textos literários e o momento de sua 

produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. 

 Posicionar-se criticamente diante da realidade, fazendo interagir 

conceitos, valores ideológicos e elementos linguísticos. 
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 Considerar indícios de valores da contemporaneidade presentes na 

urdidura textual. 

 Analisar as intenções enunciativas dos textos na escolha dos temas, das 

estruturas e dos estilos, como procedimentos argumentativos. 

 Localizar informações relevantes do texto para solucionar determinado 

problema apresentado. 

 Perceber-se como ser em processo de construção, relacionando o 

projeto de vida a vivência social, literária e linguística.   

Conteúdos Previstos para 3ª série do Ensino Médio 

 Linguagem e desenvolvimento do olhar crítico. 

 Linguagem e adequação vocabular. 

 Modernidade e linguagem. 

 Modernidade e Modernismo. 

 Projeto de texto. 

 Humor e linguagem. 

 Trabalho, linguagem e realidade brasileira. 

 A crítica de valores sociais no texto literário. 

 Gêneros textuais do mundo de trabalho. 

 Estrutura da dissertação escolar. 

 Ortografia. 

 Regência. 

 Concordância Verbal. 

 A literatura como sistema intersemiótico (sistema em que diferentes 

linguagens e códigos dialogam e participam na construção do fenômeno 

literário).  

 As relações entre o eu e o outro: a construção do diálogo e do 

conhecimento. 

 O mundo do trabalho e a argumentação. 

 O outro na produção e na recepção textual. 

 A elaboração de sentidos em textos literários com base na presença do 

outro no processo enunciativo. 

 Conceito de projeto de vida. 

 Relações entre linguagem e projeto de vida. 
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 Recapitulação de conhecimentos linguísticos. 

 Expressão oral. 

 Projeto de texto. 

 Argumentação e linguagem. 

 

 

 

LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

A organização dos conteúdos em torno de temas estruturados configura 

uma possibilidade de aprender Língua Estrangeira sugere que o professor 

trabalhe a partir de três frentes: 

a estrutura lingüística; 

a aquisição de repertório vocabular; 

a leitura e a interpretação de textos. 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 Localizar e analisar informações específicas em um texto, 

reconhecer seu tema geral e a organização do gênero, antecipar 

informações em um texto. 

 Leitura (usar dicionário bilíngüe, localizar informações explícitas em 

um texto); vocabulário (relacionar tópicos a vocabulário pertinente, 

estudar preposições e seus usos); tempos verbais (reconhecer o uso 

do simple present em textos informativos). 

 Leitura: localizar informação específica em um texto, reconhecer os 

usos de diferentes tempos verbais em inglês; reconhecer os usos de 

linking words (palavras de ligação). 

 Competência escritora e suas habilidades, com levantamento de 

ideias, organização, seleção de informações, redação de parágrafos, 

autocorreção de texto e edição final. 

 Confeccionar um jornal – levantar idéias acerca de fatos do cotidiano 

que podem ser noticiados; organizar esses fatos de acordo com as 
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seções a que pertencem; fazer redação das manchetes, trocar 

manchetes entre os grupos para que possam se feitas edições e 

correções; promover reunião editorial(editorial meeting) para decidir 

como ficaria a distribuição das manchetes na primeira página do 

jornal.  

 Reconhecer a organização de um jornal em seções; inferir sentidos 

de palavras; relacionar palavras em língua inglesa e suas pistas para 

resolver palavras cruzadas; deduzir uma regra gramatical com base 

em exemplos e aplicá-las em outras situações. 

 Identificar informações em textos; identificar características de um 

gênero; inferir significados apoiando-se em pistas e em 

conhecimentos prévios; produzir um texto, observando as 

características do gênero. 

 Relacionar conteúdos e seções de um jornal; identificar as 

características de um gênero; identificar a opinião do autor; 

expressar opinião; inferir significados não-explícitos em um texto; 

produzir um texto observando as características do gênero.  

 Relacionar texto e contexto; analisar características de diferentes 

construções frasais e relacioná-las a seu uso comunicativo; deduzir 

uma regra gramatical com base na análise de exemplos; aplicar 

regras em situações de uso. 

 Identificar o gênero, suas características e seu portador; deduzir uma 

regra gramatical com base na análise de exemplos e aplicá-las em 

situações de uso. 

 Mobilizar recursos lingüísticos e expressivos para alcançar objetivos 

comunicativos; relacionar conteúdo/tema às experiências pessoais; 

identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como 

processos pelos quais expressamos o significado das palavras; 

interpretar dicas para resolver palavras cruzadas. 

 Identificar o gênero, suas características e seu portador; relacionar 

tema/assunto às experiências pessoais; interpretar informações não 

explícitas em um texto; localizar informações específicas em um 

texto para corrigir afirmações. 
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 Participar de decisões coletivas para compilar, revisar e escolher 

textos produzidos pelos colegas. 

 Identificar temas, objetivos e público-leitor; formular hipóteses sobre 

o conteúdo de uma notícia e confirmá-las por meio da leitura; 

relacionar tempos verbais a seus usos em contextos. 

 Reconhecer diferentes organizações textuais em um jornal; localizar 

informações específicas em um texto; relacionar perguntas a 

respostas; mobilizar conhecimentos prévios de mundo e de língua e 

relacioná-los a um texto. 

 Produzir lead e manchete, observando suas características de 

organização; editar e revisar textos, tendo como referência critérios 

preestabelecidos. 

 Contribuir em momentos de tomada de decisão coletiva; autoavaliar 

a contribuição individual para a realização de uma tarefa. 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

 

TEMA: ENGLISH AROUND THE WORLD 

Contextos de usos da língua inglesa 

 Mapeamento dos países que usam a língua inglesa como língua 

materna 

 A influência internacional dos usos da língua inglesa como língua 

estrangeira 

 Reconhecimento das variáveis lingüísticas da língua inglesa 

Gêneros para leitura e escrita em língua inglesa 

 Folhetos sobre programas de intercâmbio em países de língua inglesa 

(localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 

 E-mails trocados por intercambistas de várias localidades do mundo 

(localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 

 Folhetos turísticos (localização de informações explícitas e 

reconhecimento do tema) 

 Texto informativo (o uso de tempos verbais, conjunções e preposições) 
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Produção: Folheto com programa de intercâmbio para alunos estrangeiros que 

desejam estudar no Brasil 

TEMA: NEWSPAPERS – PART I 

Gêneros para leitura e escrita 

 Reconhecimento da estrutura geral de um jornal 

 A primeira página de jornal e suas manchetes 

 Notícias (organização do texto e inferência de significado) 

 Opinião do leitor e seção de ouvidoria (localização de 

informações explícitas e reconhecimento do tema) 

 Seções e seus objetivos (localização de informações explícitas e 

reconhecimento do tema) 

 Classificados (o significado de abreviações) 

 Voz passiva 

 Pronomes relativos (who, that, which, where) 

Produção: Manchetes para notícias de um jornal da escola 

TEMA: THE ENTERTAINMENT SECTION: NEWSPAPERS – PART II 

Gêneros para leitura e escrita 

 Os diversos textos que compõem o caderno de entretenimento de 

um jornal: horóscopos, cruzadinhas e informes de lazer e cultura 

(localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 

 Notícias (localização de informações explícitas e relação do tema 

/ assunto com experiências pessoais) 

 Vocabulário: definições, antônimos e sinônimos 

 Tempos verbais (futuro e presente) 

Produção: Horóscopos, cruzadinhas e informes de lazer e cultura 

TEMA: NEWSPAPERS – PART III 

Gêneros para leitura e escrita 

 Notícias: os leads 

 Os leads (localização de informações explícitas: o quê, quem, 

quando, onde) 

 Notícias (reconhecimento do tema) 

 Tempos verbais: passado, passado contínuo e presente 

Produção: Leads para notícias e montagem de jornal com os textos 

produzidos durante o ano 
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Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 Levantamento de hipóteses sobre o conteúdo de um texto e leitura 

para confirmação, identificação de opinião, inferência de 

informações. 

 Leitura: localizar informações específicas em um texto; reconhecer 

características de gêneros e comparar textos, usar o contexto para 

inferir significado de palavras desconhecidas. 

 Localização de informações específicas em um texto (leitura 

detalhada), comparação, interpretação e construção de opinião a 

partir de diferentes pontos de vista. 

 Levantamento de idéias; organização, seleção de informações; 

preparação de rascunho; auto-correção de texto e edição final. 

 Refletir sobre a relação consumidor-consumo, com base em 

conhecimento de mundo dos alunos; reconhecer os diferentes 

veículos de propagandas e quais são mais eficientes onde moram; 

reconhecer os diferentes veículos de propagandas, suas vantagens e 

desvantagens; relacionar informações entre textos; localizar 

informações específicas no texto a partir de leitura detalhada. 

 Identificar o assunto principal do texto; inferir o sentido de palavras 

nas expressões a partir do contexto; perceber a organização do texto 

e sua finalidade; reconhecer diferentes objetivos das propagandas, 

compreender a organização sistêmica de uma propaganda escrita 

cujo objetivo central é a argumentação com foco em convencer o 

outro; trabalhar o conhecimento sistêmico expressões avaliativas, 

uso de comparativo e superlativo para descrever o produto.  

 Perceber a diferença entre propagandas veiculadas em diferentes 

meios de comunicação; inferir o sentido de palavras ou expressões 

em um texto; inferir significados para compreender e relacionar 

mensagem e texto; localizar informações específicas a partir de 

leitura detalhada; perceber a organização textual de um roteiro de 

propaganda para TV.  
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 Levantamento de idéias, organização, seleção de informações; 

preparação de rascunho, auto-correção de texto e edição final. 

 Relacionar imagens e nacionalidades, refletir sobre estereótipos 

associados a nacionalidades; relacionar nacionalidades a 

estereótipos e discutir seus aspectos positivos e/ou negativos; 

reconhecer as diferenças entre os conceitos de estereótipo e 

preconceito; dar opinião sobre estereótipos. 

 Reconhecer ou identificar preconceitos a partir da leitura de cenas de 

filmes; reconhecer o assunto do texto a partir da leitura rápida; 

reconhecer a organização textual de uma entrevista e seu objetivo; 

identificar marcadores conversacionais em entrevistas e expressões 

usadas para emitir opinião; localizar informações explícitas no texto e 

inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto; 

inferir significados para compreender a mensagem do texto. 

 Trabalhar com o conhecimento de mundo e de texto dos alunos 

acerca da organização de uma carta para seção de revista juvenil; 

inferir significados para compreender a mensagem do texto e 

relacionar um pedido de conselho com o conselho dado; reconhecer 

verbos modais utilizados para pedir ajuda e/ou conselhos; 

reconhecer o uso de orações condicionais. 

 Levantamento de idéias; seleção e organização de informações; 

preparação de rascunho, auto-correção e edição final. 

 Reconhecer os títulos de livros que viraram filmes; relacionar as 

personagens aos títulos dos filmes; perceber como descrever 

personagens e o objetivo da descrição; reconhecer frases famosas 

ditas por personagens de livros e/ou filmes; identificar o gênero 

textual, o suporte e o assunto principal do texto; localizar informações 

específicas no texto e inferir o sentido de palavras ou expressões a 

partir do texto; localizar informações específicas no texto e inferir o 

sentido de palavras ou expressões a partir do contexto; reconhecer 

informações sobre personagens apresentadas na introdução de um 

conto. 

 Localizar informações específicas; aprofundar a leitura do texto; 

reconhecer o uso dos discursos direto e indireto; reconhecer as 
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vozes das personagens e do narrador e como transformá-las em 

discursos direto e indireto.  

 Levantar idéias; identificar, selecionar e organizar informações. 

levantar idéias; organizar e selecionar informações; preparar rascunho; 

corrigir e editar textos. 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

TEMA: FILMS AND TV PROGRAMS 

Análise de filmes e programas de televisão 

 Reconhecimento de temas / assuntos 

 Construção de opinião 

 Localização de informações explícitas 

 Inferência do ponto de vista e das intenções do autor 

 O uso de diferentes tempos verbais 

 O uso das conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) 

e dos marcadores seqüenciais 

Gêneros para leitura e escrita 

 Trechos de filmes e programas de TV em inglês ou legendados em 

inglês 

 Resenhas críticas de filmes (organização textual), notícias e jornal, 

entrevistas com diretores e atores desses filmes (localização de 

informações, reconhecimento de temas, inferência de ponto de vista, 

construção de opinião) 

Produção: Resenha sobre um filme 

TEMA: ANALYZING ADVERTIMENTS AND ADVERTISEMENTS SCRIPTS 

Análise de propagandas e peças publicitárias: cinema e consumo 

 Reconhecimento das relações entre cultura e consumo 

 Reconhecimento de mensagens implícitas em anúncios ou propagandas 

(linguagem verbal e não verbal) 

 Identificação de propagandas de produtos implícitas em filmes 

 Inferência de informações, ponto de vista e intenções do autor 

 Reconhecimento de tema 

 Construção de relações entre o texto observado e atitudes pessoais 

 O uso dos graus dos adjetivos 
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 O uso do imperativo 

Gêneros para leitura e escrita 

 Propagandas publicitárias, trechos de filmes em inglês ou legendados 

em inglês, entrevistas com diretores e atores (localização de 

informações, reconhecimento de temas, inferência de ponto de vista, 

construção de opinião) 

Produção: Roteiro de anúncio publicitário e peça publicitária (videogravada ou 

impressa) 

TEMA: CINEMA AND PREJUDICE 

Cinema e preconceito 

 Reconhecimento do tema 

 Reconhecimento de estereótipos sociais e preconceitos 

 Inferência de informações 

 Construção de opinião 

 Construção de relações entre o texto observado e atitudes pessoais 

 O uso dos verbos modais: should, must, might 

 O uso de orações condicionais: tipo 1 e tipo 2 

Gêneros para leitura e escrita 

 Trechos de filmes em inglês ou legendados em inglês, entrevistas com 

diretores e atores, resenhas, seção de ajuda em revista para 

adolescentes 

Produção: Carta para seção de revista juvenil intitulada “pergunte ao 

especialista” 

TEMA: CINEMA AND LITERATURE 

Cinema e literatura 

 Cinema, literatura e identidade cultural 

 O enredo no texto literário e sua adaptação para o cinema 

 Identificação e descrição de personagens 

 O uso de diferentes tempos verbais 

 Discurso direto e indireto 

Gêneros para leitura e escrita 

 Trechos de romances e/ou contos que foram adaptados para o cinema, 

trechos de filmes em inglês ou legendados em inglês, resenha crítica de 

livros e filmes, trechos de roteiros 
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Produção: Roteiro e dramatização de esquete baseada em um filme ou livro 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 Reconhecer características dos trabalhos voluntários e das pessoas 

que realizam esse tipo de trabalho; reconhecer marcas do gênero 

textual; identificar o assunto principal do texto; localizar informações 

específicas; inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do 

contexto; ler o texto detalhadamente; revisar o presente simples. 

 Identificar o assunto principal do texto, sua finalidade e organização 

textual; localizar informações explícitas; inferir o sentido de palavras 

ou expressões a partir do contexto; relacionar informações entre 

textos; relacionar o uso de present perfect tense com ações 

passadas que são importantes no momento da fala. 

 Identificar o assunto principal do texto; localizar informações 

explícitas e inferir significados para compreender a mensagem do 

texto; discutir a importância e os benefícios da realização de 

trabalhos voluntários; inferir significados para compreensão do texto; 

relacionar conhecimentos desenvolvidos a experiências e opiniões 

pessoais. 

 Levantamento de idéias; organização, seleção de informações, 

preparação de rascunho; auto-correção de texto e edição final.  

 Reconhecer o assunto de um texto por meio de leitura rápida; 

localizar informações específicas em um texto por meio da leitura 

detalhada; antecipar o conteúdo de um texto por meio da leitura do 

título; construir opinião e inferir significados por meio do contexto. 

 Reconhecer as características de um anúncio de emprego; identificar 

o leitor-alvo e o suporte; levantar e confirmar hipóteses por meio da 

leitura de um texto; localizar informações específicas em um texto.  

 Reconhecer o significado de verbos característicos de anúncios de 

emprego; categorizá-los e usá-los em contextos; localizar 

informações específicas em um texto; reconhecer o uso de 

abreviações em anúncios; refletir sobre a ordem de eventos no 

processo de busca por um emprego. 
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 Levantamento de idéias; organização, seleção de informações, 

preparação de rascunho; auto-correção de texto e edição final. 

 Reconhecer as características de um guia do estudante: tipo de 

leitor, objetivo, tipo de informações e sua organização textual; 

localizar informações específicas no texto a partir de leitura 

detalhada (detailed reading); reconhecer e praticar as conjunções 

either... or e neither... nor, identificar o assunto principal d texto; 

inferir o sentido de palavras ou expressões em um texto. 

 Reconhecer as características de uma brochura de apresentação de 

cursos universitários; tipo de leitor, objetivo, tipo de informações e 

sua organização textual: índice e carta de boas-vindas; localizar 

informações específicas no texto a partir de leitura detalhada 

(detailed reading); reconhecer e usar orações condicionais. 

 Reconhecer o assunto de um texto a partir de leitura rápida, bem 

como a organização textual de um depoimento pessoal sobre 

escolha de carreira profissional e planos, identificar o autor de um 

depoimento; reconhecer e usar verbos modais e o tempo verbal 

futuro para falar de planos. 

 Levantamento de idéias; organização, seleção de informações, 

preparação de rascunho; auto-correção de texto e edição final. 

 Perceber como o currículo se organiza e qual o seu objetivo; 

reconhecer o assunto do texto e dois tipos diferentes de currículos: 

chronological e functional; localizar informações específicas no texto; 

comparar os tipos de currículo disponíveis e os objetivos do 

candidato ao ingressar no mercado de trabalho; localizar informações 

específicas no texto a partir de leitura detalhada. 

 Reconhecer o assunto de um texto a partir de leitura rápida; 

reconhecer como um currículo se organiza suas partes, o tipo de 

informações que elas apresentam e seu objetivos; identificar os 

diferentes tipos de currículos chronological e functional; localizar 

informações específicas em um CV e reconhecer o objetivo de cada 

CV. 

 Localizar informações específicas em um anúncio de emprego; 

perceber como um anúncio de emprego se organiza e que tipo de 
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informações apresenta; identificar o tipo de organização de um CV, 

chronological e functional e seu objetivo, localizar informações 

específicas em um CV e relacionar as informações dos anúncios de 

emprego e do CV mais apropriado para candidatar-se a determinada 

vaga. 

 Levantar idéias; selecionar e organizar informações; preparar 

rascunho; trocar textos para correção por outro grupo de alunos e de 

edição final. 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

TEMA: VOLUNTARY WORK AS PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Mundo do trabalho voluntariado 

 Localização e inferência de informações 

 Reconhecimento do assunto / tema 

 Relação das informações com experiências pessoais 

 Inferência do ponto de vista do autor 

 Construção de opinião 

 O uso dos tempos verbais: presente e presente perfeito 

Gêneros para leitura e escrita 

 Anúncios e folhetos informativos de ONGs recrutando voluntários, 

depoimentos de pessoas que atuaram como voluntários 

Produção: Relato de experiência de voluntariado 

 

TEMA: FIRST JOB – Características do gênero anúncio de empregos 

Primeiro emprego 

  As características e a organização de um anúncio 

 Identificação das diferentes necessidades veiculadas em um anúncio de 

emprego 

 Localização de informações específicas e reconhecimento da idéia principal 

 Inferência do significado de palavras desconhecidas 

 O uso e o significado das abreviações 

 O uso de verbos que indicam diferentes habilidades 

Gêneros para leitura e escrita 

 Anúncios de empregos e textos informativos 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

Produção: Anúncio pessoal (fictício ou real) para candidatar-se a um emprego 

TEMA: 21th CENTURY PROFESSIONS 

Profissões do século XXI 

 As características e a organização de um artigo (depoimento) 

 Localização de informações e pontos de vista 

 Relação do tema com experiências pessoais e perspectivas futuras 

 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 

 O uso de orações condicionais (tipo 1), passado e presente perfeito 

(retomada) 

Gêneros para leitura e escrita 

 Artigos de revista, depoimentos de jovens sobre escolha de profissão e 

ingresso no mercado de trabalho, brochuras sobre cursos (livres e 

universitários) 

Produção: Depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro 

TEMA: CONSTRUCTING A CV 

Construção do currículo 

  As características e organização de um currículo 

 Localização de informações 

 Edição de currículos (informações pessoais, formação, habilidades e 

objetivos) 

 O uso e significado das abreviações 

 O uso das letras maiúsculas e da pontuação 

Gêneros para leitura e escrita 

 Currículos e textos informativos 

Produção: Minicurrículo 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atualmente entende-se que a Educação Física, como disciplina escolar, 

deve tratar da cultura corporal, em sentido amplo: sua finalidade é introduzir e 
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integrar o aluno a essa esfera, formando o cidadão que vai produzir, reproduzir 

e também transformar essa cultura. Para tanto, o aluno deverá deter o 

instrumental necessário para usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e 

ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da 

qualidade de vida. 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 Analisar, do ponto de vista técnico-tático, o jogo de basquete transmitido 

pela televisão ou assistido presencialmente 

 Vivenciar sistemas de jogo e preceitos táticos inerentes à modalidade 

trabalhada no bimestre 

 Identificar sistemas defensivos e ofensivos da modalidade trabalhada no 

bimestre 

 Reconhecer a importância e a utilidade dos sistemas de jogo e táticas 

no desempenho esportivo 

 Elaborar estratégias táticas para a modalidade trabalhada no bimestre 

 Identificar padrões e estereótipos de beleza presentes nas mídias 

 Reconhecer e criticar o impacto dos padrões e estereótipos de beleza 

corporal sobre si e seus pares 

 Identificar indicadores que levam à construção de representações 

culturais sobre o corpo e a beleza 

 Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos sobre 

padrões e estereótipos de beleza 

 Selecionar indicadores de composição corporal para construir 

argumentação consistente e coerente sobre estereótipos de beleza 

 Identificar contribuições da alimentação e do exercício no 

desenvolvimento e no controle da obesidade 

 Estimar valores calóricos relacionados ao consumo de alimentos e ao 

gasto com 

 exercícios físicos 

 Reconhecer a importância do ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na 

dança 
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 Identificar características do ritmo em vivências do esporte, da luta, da 

ginástica e da dança 

 Reconhecer e analisar as técnicas da GR (ou da GA) 

 Realizar e combinar diferentes movimentos da ginástica rítmica (ou da 

GA) 

 Identificar padrões e estereótipos de beleza nos diferentes contextos 

históricos e culturais 

 Identificar representações da beleza em seu grupo sociocultural 

 Identificar recursos voltados à obtenção de padrões de beleza corporal 

 Reconhecer e criticar o impacto dos estereótipos de beleza corporal na 

opção por 

 exercícios físicos, produtos e práticas alimentares 

 Reconhecer riscos e benefícios que a utilização de produtos, práticas 

alimentares e programas de exercícios podem trazer à saúde 

 Identificar os sistemas ofensivo e defensivo da modalidade esportiva 

trabalhada no bimestre 

 Reconhecer aspectos táticos em situações-problema típicas da 

modalidade esportiva trabalhada no bimestre 

 Identificar e diferenciar atividade física e exercício 

 Diferenciar saúde individual de saúde coletiva 

 Identificar a relação entre condições socioeconômicas e acesso a 

programas e espaços para a exercitação física 

 Identificar as características do exercício aeróbio, em termos de 

intensidade, frequência e duração 

 Relacionar o exercício aeróbio ao desenvolvimento da capacidade 

física, da resistência, da melhoria do sistema cardiorrespiratório e da 

diminuição ou controle da gordura corporal 

 Identificar seu próprio ritmo de caminhada em função da intensidade 

exigida na exercitação aeróbia 

 Associar os princípios gerais da ginástica aeróbica ao conceito de 

exercício aeróbio 

 Identificar princípios, exercícios e técnicas comuns às várias 

modalidades de ginástica aeróbica 
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 Reconhecer suas sensações de esforço, motivação, facilidades e 

dificuldades na prática da ginástica aeróbica 

 Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos para 

construir argumentação consistente e coerente que justifique a 

preferência por uma modalidade de ginástica 

 Reconhecer características do esporte na ginástica aeróbica esportiva 

 Identificar e comparar os princípios e exercícios da ginástica aeróbica 

esportiva com a ginástica aeróbica tradicional 

 Identificar os movimentos básicos da esgrima (ou da luta selecionada 

para o bimestre) 

 Reconhecer e valorizar as técnicas e táticas no desempenho esportivo e 

na apreciação do espetáculo esportivo 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

 Sistemas de jogo e táticas do basquetebol 

 A importância dos sistemas de jogo e táticas no desempenho esportivo e 

na apreciação do esporte como espetáculo 

 Corpo, saúde e beleza 

 Padrões e estereótipos de beleza corporal 

 Indicadores que levam à construção de representações sobre corpo e 

beleza 

 Medidas e avaliação da composicão corporal 

 Índice de massa corpórea (IMC) 

 Alimentação, exercício físico e obesidade 

 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 

 Esporte 

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

 Corpo e beleza em diferentes períodos históricos 

 Padrões de beleza e suas relações com contextos históricos 

 Esporte 
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 Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade coletiva ainda não 

conhecida dos alunos 

 Corpo, saúde e beleza 

 Conceitos: exercício físico e saúde 

 Ginástica 

 Práticas contemporâneas: ginásticas aeróbica, localizada e/ou outras 

 Princípios orientadores 

 Técnicas e exercícios 

 Luta 

 Princípios orientadores, regras e técnicas de uma luta ainda não 

conhecida dos alunos 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 Reconhecer a prática de ginásticas como possibilidade do Se-

Movimentar 

 Identificar interesses e motivações envolvidos na prática dos diversos 

tipos e formas de ginástica 

 Reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginástica e 

padrões de beleza 

 Analisar criticamente produtos e mensagens da mídia que tratem da 

ginástica 

 Discriminar conceitualmente as capacidades físicas, avaliando sua 

própria condição com relação a essas capacidades 

 Identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas em 

algumas ginásticas de academias 

 Criar exercícios ginásticos adequados para o desenvolvimento das 

capacidades físicas pretendidas 

 Identificar alguns princípios técnicos e táticos na prática da modalidade 

individual trabalhada no bimestre 

 Reconhecer semelhanças entre as técnicas e táticas utilizadas na 

modalidade individual trabalhada no bimestre e em outras modalidades 

esportivas e possibilidades do Se-Movimentar 
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 Identificar e reconhecer os efeitos do treinamento físico sobre os 

sistemas orgânicos 

 Relacionar tipos e características de atividades físicas/exercícios físicos 

com o desenvolvimento de capacidades físicas e efeitos sobre os 

sistemas orgânicos 

 Identificar os princípios que regem a elaboração de um programa de 

musculação 

 Identificar os diferentes tipos de hipertrofia muscular 

 Discriminar possíveis riscos, benefícios e recomendações quanto à 

prática da musculação na infância e adolescência 

 Discriminar possíveis benefícios e recomendações quanto à prática da 

musculação por adultos idosos 

 Identificar as expectativas de desempenho relacionadas ao gênero no 

esporte 

 Identificar formas de preconceito e evitar qualquer tipo de discriminação 

na práticado esporte 

 Relacionar informações e conhecimentos sobre esporte e diferenças de 

gênero e de sexo às experiências do Se-Movimentar. 

 Reconhecer a dinâmica básica da modalidade trabalhada no bimestre 

 Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos 

da modalidade trabalhada no bimestre 

 Identificar e vivenciar diversas possibilidades dos sistemas de jogo e 

táticas da modalidade trabalhada no bimestre 

 Identificar e reconhecer, em seus próprios hábitos de vida, os fatores de 

risco para as doenças hipocinéticas 

 Identificar a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças 

hipocinéticas 

 Identificar os riscos à saúde relacionados a dietas, consumo de 

suplementos alimentares, uso de esteroides anabolizantes e outras 

formas de doping 

 Identificar e discriminar os significados/sentidos no discurso das mídias 

sobre o esporte 

 Relacionar os significados/sentidos propostos pelas mídias com suas 

próprias experiências do Se-Movimentar no esporte 
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 Analisar criticamente matérias jornalísticas que tratem de esporte 

 Identificar manifestações da ginástica alternativa 

 Comparar manifestações da ginástica alternativa com outros métodos de 

ginástica, percebendo semelhanças e diferenças entre elas 

 Identificar necessidades individuais e coletivas que podem ser atendidas 

pela prática de ginástica alternativa 

 Identificar os tipos de lesões musculoesqueléticas mais comuns no meio 

esportivo 

 Identificar causas e características das lesões esportivas 

musculoesqueléticas mais comuns 

 Relacionar fatores do meio ambiente que interferem sobre a 

predisposição do organismo ao surgimento ou agravamento de lesões 

musculoesqueléticas entre atletas e não atletas 

 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 

 Relacionar aspectos da infraestrutura disponível com níveis e condições 

adequadas à prática de exercícios/esportes 

 Identificar a dinâmica do goalball e suas regras básicas 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

 Ginástica 

 Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, localizada e/ou outras 

 Corpo, saúde e beleza 

 Capacidades físicas: conceitos e avaliação 

 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 

 Esporte 

 Modalidade individual ainda não conhecida dos alunos 

 Corpo, saúde e beleza 

 Efeitos do treinamento físico: fisiológicos, morfológicos e psicossociais 
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 Repercussões na conservação e promoção da saúde nas várias faixas 

etárias 

 Exercícios resistidos (musculação) 

 Benefícios e riscos à saúde nas várias faixas etárias 

 Contemporaneidade 

 Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

 Esporte 

 Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: beisebol, 

badminton, frisbee ou outra 

 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 

 Mídias: a transformação do esporte em espetáculo televisivo 

 Ginástica 

 Ginástica alternativa: alongamento, relaxamento ou outra 

 Corpo, saúde e beleza: atividade física/exercício físico e prática 

esportiva em níveis e condições adequados 

 Contemporaneidade: Corpo, cultura de movimento, diferença e 

preconceito 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 Identificar e nomear golpes, técnicas e táticas inerentes à modalidade de 

luta boxe 

 Reconhecer e valorizar o conhecimento das técnicas e táticas do boxe 

como fator importante na apreciação do espetáculo esportivo 

 Analisar do ponto de vista técnico e tático o boxe, assistida 

presencialmente ou pela televisão 

 Simular a realização de algumas técnicas dos golpes e preceitos táticos 

do boxe 

 Discriminar conceitualmente os princípios do treinamento 
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 Estabelecer a zona-alvo de exercitação a partir da medida da frequência 

cardíaca 

 Identificar como os princípios do treinamento se aplica ao 

desenvolvimento das capacidades físicas 

 Selecionar, interpretar e utilizar informações e conhecimentos sobre os 

princípios do treinamento na elaboração de um programa pessoal de 

condicionamento físico voltado ao desenvolvimento de uma ou mais 

capacidades físicas 

 Identificar qualquer tipo de preconceito e evitar qualquer tipo de 

discriminação na prática da luta e da atividade rítmica 

 Identificar como os papéis ou condicionantes sexuais culturalmente 

construídos influenciam as expectativas de desempenho físico dos 

jovens 

 Apreciar e analisar movimentos característicos do hip-hop 

 Caracterizar o movimento hip-hop como expressão sociocultural 

 Identificar os diferentes estilos de street dance 

 Nomear passos e movimentos característicos de street dance 

 Criar e nomear movimentos de street dance 

 Identificar reações do próprio corpo diante das demandas ocupacionais 

 Reconhecer motivos pelos quais a ginástica laboral contribui para a 

prevenção de doenças relativas ao seu trabalho 

 Identificar as possibilidades de atividades na ginástica laboral 

 Identificar características específicas dos esportes radicais (ou de outros 

esportes trabalhados no bimestre) 

 Relacionar experiências do Se-Movimentar ao “estilo de vida” dos 

praticantes de esportes radicais (ou de outros esportes trabalhados no 

bimestre)            

 Reconhecer etapas do processo histórico de desenvolvimento do 

samba, com destaque para as diferentes regiões brasileiras 

 Identificar as características do samba de roda: gestos e movimentos 

 Identificar os diferentes instrumentos característicos do samba de roda 

Construir argumentos sobre a importância do lazer 

 Identificar possibilidades de lazer nas atividades de cultura de 

movimento 
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 Identificar diferenças e semelhanças de valores, interesses e 

recompensas nas situações de lazer e trabalho 

 Identificar e reconhecer as dificuldades/facilidades para o acesso ao 

lazer 

 Identificar a influência das mídias (jogos virtuais) na vida cotidiana 

 Elaborar estratégias cooperativas e competitivas para os jogos virtuais 

 Planejar, vivenciar e avaliar as várias etapas do evento 

 Documentar as atividades realizadas, vinculando esse registro à 

preservação do processo histórico da unidade escolar e da comunidade 

 Identificar as necessidades de lazer na comunidade 

 Propor formas de organização do tempo disponível a partir dos 

interesses e conteúdos do lazer 

 Elaborar argumentos para problematizar a ausência de espaços de lazer 

na comunidade 

 Identificar conhecimentos, interesses e necessidades da comunidade 

com relação à prática de atividade física e exercício físico 

 Selecionar e organizar informações referentes aos benefícios da prática 

de atividades e exercícios físicos para divulgação na comunidade 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

 Luta: boxe 

 Corpo, saúde e beleza: Princípios do treinamento físico,Individualidade 

biológica, sobrecarga e reversibilidade 

 Contemporaneidade: Corpo, cultura de movimento, diferença e 

preconceito 

 Atividade rítmica 

 Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, street dance 

e/ou outras 

 Lazer e trabalho 

 Saúde e trabalho 

 Contemporaneidade 

 Esporte e cultura de movimento na contemporaneidade 

 Atividade rítmica 

 Manifestações e representações da cultura rítmica nacional: O samba 
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 Lazer e trabalho: O lazer como direito do cidadão e dever do Estado 

 Contemporaneidade: Esporte e cultura de movimento na 

contemporaneidade 

 A virtualização do corpo na contemporaneidade 

 Esporte, ginástica, luta e atividade rítmica 

 Organização de eventos esportivos e/ou festivais (apresentações) de 

ginástica, luta e/ou dança 

 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 

 Corpo, saúde e beleza: Estratégias de intervenção para promoção da 

atividade física e do exercício físico na comunidade Escolar 

 

ARTE 

A arte como manifestação humana está presente na vida das  pessoas, 

tanto nas manifestações  artísticas em si como nos objetos de seu cotidiano. 

Também é de natureza da arte sua articulação com outras formas de saber: 

filosófica, histórica, social, científica. 

Os conhecimentos artísticos e estéticos são necessários pra que a 

leitura e a interpretação do mundo sejam consistentes, críticas e acessíveis ã 

compreensão do aluno. Além de contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

tais saberes podem aprimorar a participação dos jovens na sociedade e 

promover a formação de sua identidade cultural. 

Por meio da arte, subentende-se que é possível revelarem-se 

significados, modos de criação e comunicação sobre o mundo da natureza e da 

cultura. 

Para compreender melhor o papel da disciplina no ensino médio e sua 

integração na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, é preciso 
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enfatizar que a arte é considerada como linguagem, e, como tal, uma forma de 

comunicação humana impregnada de valores  culturais e estéticos. 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no 

contexto da cultura urbana; 

 Valorizar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos 

materiais e imateriais  

 Operar com imagens, idéias e sentimentos por meio da especificidade   

dos processos de criação em arte, gerando sua expressão em artes 

visuais, música, teatro ou dança. 

 Operar com esboços  de projetos individuais ou colaborativos visando 

à intervenção e à mediação cultural na escola e na cidade. 

 Compreender a idéia de intervenção em Arte 

 Articular imagens, idéias e sentimentos por meio da especificidade dos 

processos de criação nas linguagens das artes visuais, música, teatro 

ou dança, gerando projetos de intervenção na escola. 

 Observar o lugar-espaço-escola como modo de fazer uma leitura-

sondagem detonadoras de questões  propositoras para a intervenção. 

 Apresentar a idéia de intervenção em artes visuais, música, teatro ou 

dança na escola por meio de projetos individuais ou colaborativos 

visando à mediação cultural na escola. 

 Ampliar a compreensão sobre a intervenção em Arte 

 Conhecer e refletir sobre a materialidade em Arte e suas possibilidades 

em processo de criação e forma-conteúdo na linguagem das artes 

visuais, da música, do teatro e da dança 

 Avaliar os processos já realizados no 1º e no 2º  bimestres como modo 

de leitura-sondagem para a continuidade dos projetos de intervenção 

 Apresentar outras idéias de intervenção em artes visuais, música, teatro 

ou dança na escola, por meio de projetos individuais ou colaborativos 

 Elaborar e realizar intervenções na escola 

 Identificar os conceitos e procedimentos estudados e experimentados 

em Arte durante o ano letivo 
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 Conscientizar-se do processo de estudo, de pesquisa  e de produção em 

Arte desenvolvidos no ano letivo 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

Cidade, cultura e práticas culturais 

 patrimônio cultural imaterial e material; tradição e ruptura; arte 

contemporânea; educação patrimonial 

 arte pública; intervenções urbanas 

 paisagem sonora; músicos da rua 

 escola de samba; tambor de crioula;jongo; roda de samba; frevo; 

forró;dança contemporânea; dança popular 

 artes circenses; circo tradicional; circo contemporâneo;  palhaço/clow e a 

tradição cômica; folia de reis; palhaços de hospital 

 pré-projetos de intervenção na escola 

Intervenção em arte: projetos poéticos na Escola 

 intervenção em arte 

 modos de intervenção nas diferentes linguagens artísticas 

  relação arte-público projetos poéticos de intervenção na escola 

A arte contemporânea no território da Materialidade 

 procedimentos técnicos das linguagens da fotografia (inclusive via 

celulares), do computador, do cinema de animação, web art, expansão 

dos conceitos de pintura, desenho, escultura, grafite etc. 

 inserção de imagens tecnológicas nos espetáculos; os novos 

equipamentos de iluminação e de efeitos cênicos; o palco para além do 

edifício teatral 

  DJs; música eletrônica; procedimentos técnicos da informática 

 realização dos projetos poéticos 

Ressonâncias da arte do passado na arte contemporânea  

 a apropriação e a citação na produção em artes visuais, dança, teatro 

  citações de obras de outras épocas (sejam melódicas, harmônicas, 

instrumentações...), nas composições de compositores eruditos, da MPB 

e do jazz 

  continuidade de projetos poéticos individuais ou coletivos nas 

linguagens 
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Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 Investigar o encontro entre Arte e público na dimensão da mediação 

cultural, como experiência estética a ser compartilhada 

 Conhecer e valorizar os espaços e as formas de integração entre Arte e 

público 

 Perceber a mediação cultural como abertura de possíveis canais de 

interação comunicativa e de diálogo entre o publico e as artes visuais, a 

música, o teatro ou a dança. 

 Esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de 

espaço para a apresentação do fazer artístico da comunidade escolar 

e/ou do seu entorno 

 Desenvolver poéticas pessoais, coletivas, e ou colaborativas por meio 

de percursos de experimentação 

 Vivenciar a invenção poética durante o fazer da construção artística, 

inventando seu modo de fazer 

 Investigar as potencialidades das relações entre as linguagens artísticas 

e forma-conteúdo 

 Inventar e elaborar a escrita de pré-projetos individuais ou colaborativos 

com condutores de espaço para a realização do fazer artístico da 

comunidade escolar e ou do seu entorno. 

 Ampliar  a compreensão sobre a relação entre materialidade em Arte 

e suas possibilidades em processos de criação e de forma-conteúdo 

nas linguagens das arte visuais, música, teatro ou dança 

  Operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de 

poéticas pessoais ou colaborativos 

 Conhecer os festivais e os salões como formas de mostrar a 

produção artística 

 Avaliar processos já realizados nos bimestres anteriores e propor 

ações para encaminhamento  no 4º bimestre 

 Elaborar, desenvolver e mostrar um projeto poético 

 Identificar os conceitos e procedimentos estudados e 

experimentados em Arte durante o ano letivo 
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 Ser consciente do processo de estudo, pesquisa e produção em 

Arte desenvolvido no  ano letivo 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

O encontro entre arte e público 

 aproximação entre arte e público; curadoria educativa; conceitos e 

curadoria de Festivais 

  obras interativas; espaços institucionais e alternativos; modos de expor; 

diferentes públicos; arte e comunicação visual na escola 

  festivais dionisíacos e teatro grego;sagrado e profano; ressonâncias 

entre espetáculo e espectador 

  espaços convencionais e alternativos; intervenção do espectador no 

espetáculo de dança; dança-público/quarta-parede 

 mediações para a  escuta; interpretações diversas; repertório pessoal e 

cultural; bandas, coretos; espaços para concerto pré-projetos de poética 

pessoal ou colaborativa 

 

A poética da matéria no território das linguagens da arte 

 a materialidade na linguagem da fotografia, do bordado, da pintura, entre 

outras 

 a materialidade do texto na construção da obra cênica 

  o corpo e a pesquisa de movimento 

  a matéria-som, ruído, silêncio e palavra 

 projetos de poética pessoal ou colaborativa 

Projeto de contaminação de linguagens no território das linguagens 

artísticas 

 land art; arte  publica: performance; instalação; apropriação de 

imagens;colagem; computação gráfica; contaminação de linguagens; 

fotografia; grafite; livro de artista; objeto; vídeoarte 

 intervenções urbanas; performance; teatro pós-moderno 

 dança de rua, experiências contemporâneas de movimento 

 intervenções sonoras; sons de celulares; rádios comunitárias 
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 invenção de ações culturais (intervenções visuais, sonoras, corporais; 

curadorias educativas gerando novos contatos com as linguagens da 

arte) 

Modos de pensar e olhar a arte 

 História da Arte; Filosofia da Arte – Estética; Crítica de Arte; Sociologia 

da Arte; Psicologia 

da Arte; Antropologia Cultural; Semiótica da Cultura; Mercado da Arte etc. 

      Finalização dos projetos poéticos de intervenções individuais ou 

colaborativas com  fundamentação teórica a partir do contato com os 

saberes estéticos e culturais 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA 

Em nossa sociedade, o conhecimento matemático é necessário em uma 

grande diversidade de situações, como apoio a outras áreas do conhecimento, 

como instrumento para lidar com situações da vida cotidiana ou, ainda, como 

forma de desenvolver habilidades de pensamento. 

No ensino médio, etapa final da escolaridade básica, a Matemática deve 

ser compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para 

a formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão 

de mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades 

que deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional. 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 obter sequências numéricas a partir do conhecimento de seu termo 

geral; obter o termo geral de uma sequência numérica a partir da 

identificação da regularidade existente; reconhecer a existência ou não 

de padrões de regularidades em sequências numéricas ou geométricas; 

utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos 

padrões de sequências numéricas ou geométricas. 
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 reconhecer o padrão de regularidade de uma sequência aritmética ou de 

uma sequência geométrica; utilizar a linguagem matemática para 

expressar a regularidade dos padrões de sequências numéricas. 

 utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos 

padrões de sequências numéricas ou geométricas; aplicar 

conhecimentos matemáticos em situações do cotidiano financeiro; 

generalizar procedimentos de cálculo com base em expressões 

matemáticas associadas ao estudo das progressões numéricas. 

 utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos 

padrões de sequências numéricas ou geométricas; compreender a 

noção intuitiva de limite de uma função; considerar a pertinência da 

noção de infinito no cálculo de quantidades determinadas. 

 compreender  a idéia de proporcionalidade direta e inversa como 

relações de interdependência; expressar a interdependência entre 

grandezas por meio de funções; contextualizar a idéia de função e 

enfrentar situações-problema relativas ao tema. 

 compreender a função de 1o grau como expressão de uma 

proporcionalidade direta entre grandezas; expressar essa 

proporcionalidade por meio de gráficos. 

 compreender a função de 2o grau como expressão de uma 

proporcionalidade direta com o quadrado da variável independente; 

expressar por meio de gráficos tal proporcionalidade. 

 compreender fenômenos que envolvem a proporcionalidade direta entre 

uma grandeza e o quadrado de outra, traduzindo tal relação na 

linguagem matemática das funções; equacionar e resolver problemas 

que envolvem funções de 2o grau, particularmente os que envolvem 

otimizações (máximos ou mínimos) 

 expressar e modelar diversos fenômenos naturais envolvendo potências, 

compreendendo-os nos diversos contextos em que eles surgem; 

enfrentar e resolver situações-problema envolvendo expoentes e 

funções exponenciais. 

 ler e compreender a classe de fenômenos associados ao crescimento ou 

decrescimento exponencial; enfrentar e resolver situações - problema 

contextualizados envolvendo logaritmos. 
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 descrever matematicamente fenômenos referentes a crescimento ou 

decrescimento de grandezas com variáveis nos expoentes, utilizando-se 

para isso da compreensão leitora e de uma escrita expressiva das 

funções logarítmicas e exponenciais. 

 expressar e compreender fenômenos naturais de diversos tipos; 

enfrentar e resolver situações-problema envolvendo expoentes e 

logaritmos em diferentes contextos. 

 expressar e compreender fenômenos naturais de diversos tipos; 

enfrentar situações-problema envolvendo as razões trigonométricas em 

diferentes contextos. 

 estender o uso da linguagem trigonométrica para fenômenos envolvendo 

ângulos maiores do que 90o ; sintetizar e generalizar resultados já 

conhecidos. 

 compreender algumas relações essenciais entre a geometria e a 

trigonometria, inter-relacionando linguagens e ampliando as 

possibilidades de expressão; sintetizar e generalizar resultados já 

conhecidos relacionando-os a novas situações-problema. 

 generalizar resultados conhecidos; expressar e compreender fenômenos 

em que se encontram presentes relações entre lados e ângulos de um 

triângulo, bem como enfrentar situações problema correlatas. 

 

Conteúdos Previstos para 1ª série do Ensino Médio 

 conjuntos numéricos; sequências numéricas e/ou geométricas; termo 

geral de sequências numéricas. 

 progressões aritméticas e progressões geométricas; expressão do termo 

geral da PA e da PG 

 progressões aritméticas e progressões geométricas: termos gerais e 

soma dos termos; juros compostos, processos simples de capacitação e 

de amortização. 

 soma dos termos de uma PG; limite da soma dos termos de uma PG 

infinita. 

 interdependência entre grandezas; proporcionalidade direta e inversa; 

funções: variável dependente e variável independente; exemplos 

diversos. 
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 funções de 1o grau: significado dos coeficientes, decrescimento, taxas 

de variação, gráficos, inequações. 

 proporcionalidade direta com o quadrado da variável independente; 

função de 2o grau; gráficos de funções de 2o grau –Vértices, raízes, 

sinais. 

 problemas envolvendo equações, inequações e funções de 2o grau em 

diferentes contextos; problemas envolvendo máximos ou mínimos de 

funções de 2o grau. 

 significado da potenciação com expoentes naturais, inteiros, racionais e 

reais; função exponencial, com a construção de seu gráfico e o destaque 

para suas propriedades relativas ao crescimento e decrescimento; 

funções exponenciais em diferentes contextos. 

 logaritmo como expoente, sua importância na representação de 

números muito grandes ou muito pequenos, bem como na realização 

dos cálculos inversos aos da potenciação; as propriedades dos 

logaritmos, correspondentes às propriedades similares da potenciação; 

noção de logaritmo em diferentes contextos. 

 função logarítmica: fixada uma base a ( a >0, a ≠ 1), qualquer número 

real positivo x  tem um logaritmo y, representado por y = log x; a relação 

direta entre a função logarítmica e a função exponencial; gráfico da 

função logarítmica, com o reconhecimento de sua relação com o já 

conhecido gráfico da função exponencial. 

 significado e relevância das noções de expoentes e logaritmos em 

diferentes contextos. 

 significado da tangente, do seno e da secante de um ângulo agudo, 

apresentado em contextos significativos; significado do cosseno, da 

cotangente e da cossecante; relações simples entre as seis razões 

trigonométricas. 

 extensão das noções de seno, cosseno e tangente do ângulo reto; 

significado de  seno, cosseno e tangente de um ângulo maios do que 

90o ; as razões trigonométricas na circunferência: ângulos e arcos. 

 medidas de ângulos centrais, internos e externos de polígonos regulares 

inscritos em uma circunferência; cálculo dos lados de polígonos 

regulares inscritos e circunscritos a uma circunferência; relações 
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trigonométricas fundamentais e problemas de inscrição e circunscrição 

de polígonos. 

 relação entre lados e ângulos de um triângulo qualquer: Lei dos Senos; 

generalização do teorema de Pitágoras; Lei dos Cossenos. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais; 

representar a periodicidade identificada em situações problema por 

intermédio de um gráfico cartesiano. 

 reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais; 

representar graficamente fenômenos periódicos por intermédio de 

gráficos cartesianos; identificar as simetrias presentes na circunferência 

trigonométrica, utilizando-as para a resolução de situações problema; 

localizar na circunferência trigonométrica a extremidade final de arcos 

dados em graus ou em radianos; resolver equações trigonométricas 

simples. 

 construir o gráfico de uma função trigonométrica dada a equação que a 

representa; identificar alguns parâmetros importantes do modelo 

ondulatório para a descrição matemática de fenômenos periódicos; 

determinar a equação da função representada por um gráfico dado. 

 relacionar situações problema, apresentadas em língua materna, com os 

significados associados aos fenômenos periódicos; resolver equações 

trigonométricas envolvendo senos e cossenos; interpretar resultados e 

fazer inferências. 

 utilizar elementos de matrizes para organizar e justificar a resolução de 

situações problema baseadas em contextos do cotidiano; relacionar 

representações geométricas a comandos expressos na linguagem 

matemática. 

 utilizar a notação matricial para representar figuras planas; respeitar 

sequências de comandos estabelecidos por intermédio de matrizes. 

 analisar informações contidas em enunciados escritos em língua 

materna, destacando elementos importantes para a compreensão do 

texto e para a formulação de equações matemáticas; utilizar a 
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linguagem matemática para expressar as condições descritas em 

situações problema contextualizadas; resolver sistemas lineares, 

interpretando os resultados de acordo com o contexto fornecido pela 

situação problema. 

 utilizar a linguagem matemática para a obtenção de equações que 

auxiliem na resolução de situações problema; reconhecer a maior 

eficiência de um método de resolução sobre outro, com base nas 

estratégias de raciocínio mobilizadas. 

 interpretar informações fornecidas por intermédio de diferentes 

linguagens com o objetivo de calcular e associar um valor de 

probabilidade a uma situação problema. 

 identificar em diferentes agrupamentos a necessidade ou não de 

ordenação entre seus elementos; interpretar informações fornecidas por 

intermédio de diferentes linguagens, com o objetivo de calcular e 

associar um valor de probabilidade a uma situação problema. 

 interpretar informações contidas em enunciados de situações problema, 

com o objetivo de caracterizar a necessidade de mobilizar raciocínio 

combinatório; identificar as semelhanças e as diferenças entre os 

diversos casos de probabilidade, no que diz respeito à ordenação ou 

não dos elementos que compõem os eventos. 

 interpretar o resultado da probabilidade de ocorrência de um evento em 

n repetições de um mesmo experimento; relacionar o cálculo da 

probabilidade de  n repetições de um evento, mantendo-se as 

condições, com o desenvolvimento de um binômio de expoente n.  

 reconhecer e nomear um prisma; relacionar elementos geométricos e 

algébricos; visualizar figuras espaciais no plano; sintetizar e generalizar 

fatos obtidos de  forma concreta. 

 estabelecer analogias entre prismas e cilindros; visualizar sólidos 

formados por rotação; generalizar fatos observados em situações 

concretas; analisar dados e tomada de decisões. 

 visualizar e representar pirâmides e cones; enfrentar situações problema 

que envolvem a identificação e os cálculos de áreas e volumes de 

figuras na forma de pirâmide ou cone; fazer generalizações a partir de 

experiências. 
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 interpretar e localizar pontos na esfera; enfrentar situações problema; 

interpretar dados para tomada de decisões; aplicar conhecimentos sobre 

esfera em situações de contexto. 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

 fenômenos periódicos; gráficos cartesianos de funções periódicas. 

 fenômenos periódicos; gráficos cartesianos das funções y = senx e y = 

cosx; medidas de arcos em radianos; correspondência entre radianos e 

graus; arcos côngruos e menor determinação positiva; equações 

trigonométricas; inequações trigonométricas. 

 gráficos de funções do tipo y = C + AsenBx ou y = C + AcosBx; período 

e amplitude de uma função trigonométrica; gráficos de funções seno ou 

cosseno em dependência com o tempo.  

 arcos côngruos; equações trigonométricas envolvendo senos e 

cossenos. 

 operação de adição entre matrizes; multiplicação entre duas matrizes. 

 construção de matrizes a partir de condição algébrica; identificação de  

elementos de matrizes por intermédio de sua posição em linhas e 

colunas. 

 resolução de sistemas lineares quadrados de ordem 2 e de ordem 3; 

escalonamento de matrizes. 

 resolução e discussão de sistemas lineares; cálculo de determinantes –

método de Sarrus; resolução de situações problema por intermédio de 

sistemas lineares. 

 probabilidade simples, sem necessidade de raciocínio combinatório. 

 casos de agrupamento. 

 probabilidades condicionais; reunião e/ou inserção de probabilidade; 

probabilidade de eventos mutuamente exclusivos; probabilidades de 

eventos independentes. 

 expansão binomial de probabilidades; o Triângulo de Pascal e os 

coeficientes binomiais. 

 prismas; identificação, noções e fatos essenciais; relações métricas, 

áreas e volume. 

 cilindros: conceituação, relações métricas, áreas e volume. 
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 pirâmides e cones: significados, relações métricas, áreas e volume. 

 esferas: noções fundamentais, hemisfério, fuso, cunha, coordenadas 

geográficas, volume da esfera e área da superfície esférica. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 compreensão da linguagem algébrica na representação de situações e 

problemas geométricos; expressão de resultados geométricos por meio 

da linguagem algébrica. 

 compreensão da linguagem algébrica na representação de situações e 

problemas geométricos; expressão de situações envolvendo 

proporcionalidade por meio de equações e inequações envolvendo 

retas. 

 capacidade de recorrer à linguagem da Geometria Analítica para 

enfrentar situações problema em diferentes contextos; reconhecimento 

da importância da idéia de proporcionalidade e de sua relação direta 

com as equações das retas. 

 capacidade de expressar por meio da linguagem algébrica as 

propriedades características de curvas muito  frequentes na natureza, 

como as circunferências e as cônicas; capacidade de reconhecer, em 

diferentes contextos, a presença das circunferências e das cônicas, 

expressas por meio de suas equações; capacidade de lidar com as 

equações das circunferências e das cônicas para resolver problemas 

simples, em diferentes contextos. 

 compreender a representação de perguntas por equações; compreender 

a importância do deslocamento das atenções da busca por fórmulas 

para a análise qualitativa de situações problema. 

 compreender o fato de que uma pergunta bem formulada traz em si os 

elementos constituintes de sua resposta; compreender o fato de que é 

possível conhecer qualidades das raízes de equação algébrica mesmo 

sem resolvê-la, com base no conhecimento de seus coeficientes. 

 compreender as relações naturais entre o estudo dos polinômios e o 

estudo das equações algébricas; compreender a importância da 
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articulação entre a técnica e o significado na solução de 

equações/problemas. 

 compreender a analogia existente entre a passagem dos números reais 

aos números complexos e a passagem dos pontos da reta aos pontos 

do plano; aumento na capacidade de expressão por meio de números 

em decorrência da apresentação do significado geométrico dos 

complexos e das operações sobre eles. 

 expressar e compreender fenômenos de diferentes tipos por meio da 

linguagem matemática, especificamente por meio da representação de 

funções; argumentar e tomar decisões na resolução de situações 

problema vinculadas a fenômeno da realidade. 

 expressar fenômenos diversos por meio de gráficos; compreender 

transformações realizadas sobre eles em diferentes contextos. 

 compreender fenômenos envolvendo crescimento ou decrescimento, 

bem como expressar a rapidez com que  crescem ou decrescem a partir 

de qualidades expressas nos gráficos das funções representadas. 

 expressar e compreender fenômenos envolvendo crescimento ou 

decrescimento exponencial; contextualizar e formular propostas de 

intervenção na realidade, a partir de tal compreensão. 

 interpretar informações de diferentes naturezas representadas em 

gráficos estatísticos; relacionar informações veiculadas em diferentes 

fontes e com diferentes linguagens; utilizar o instrumental matemático 

para realizar análise de dados registrados em gráficos estatísticos. 

 relacionar informações veiculadas em diferentes fontes e com diferentes 

linguagens; estabelecer critérios sobre procedimentos estatísticos e 

analisar a confiabilidade acerca das medidas envolvidas. 

 interpretar o resultado de uma probabilidade obtido a partir de 

experimento estatístico; relacionar os valores da média aritmética e do 

desvio padrão de uma distribuição de dados, com o objetivo de 

quantificar e interpretar a dispersão da variável analisada; avaliar a 

validade de resultados estatísticos confrontando-os com valores padrões 

relacionados à curva normal. 

 selecionar sistema de amostragem adequado aos objetivos definidos por 

uma pesquisa estatística; avaliar a validade de resultados estatísticos 
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confrontando-os com valores padrão relacionados à curva normal; 

compreender alguns dos critérios adotados para a execução de 

pesquisas eleitorais. 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

 coordenadas cartesianas no plano; cálculo de distâncias, coordenadas 

do ponto médio, inclinação de segmentos usando coordenadas; escolha 

de sistemas de coordenadas convenientes para a solução de problemas 

geométricos. 

 equação da reta: proporcionalidade, inclinação constante; relação entre 

as inclinações de retas paralelas e de retas perpendiculares; inequações 

lineares e regiões do plano cartesiano; problemas envolvendo equações 

da reta. 

 equação da reta em diferentes contextos: problemas lineares; 

representação de retas e regiões do plano cartesiano: problemas de 

máximos e mínimos.  

 caracterização da circunferência e das cônicas (elipse, hipérbole e 

parábola) por meio de propriedades; equações da circunferência e das 

cônicas em situações simples, com centro na origem; utilização das 

equações das circunferências e das cônicas em diferentes contextos. 

 equações como perguntas; expansões nos conjuntos numéricos; história 

das equações algébricas; a passagem das equações de 2o grau (com 

fórmulas resolutivas) para as equações de grau superior, em que elas 

podem não existir; primeiras noções sobre números complexos. 

 relação entre coeficientes e raízes de uma equação de 2o grau – 

revisão; extensão das relações entre coeficientes e raízes para 

equações de 3o e 4o graus. 

 divisão de um polinômio por x – k; algoritmo para efetuar de maneira 

simples a divisão de um polinômio por x – k; redução do grau de uma 

equação com base no conhecimento de uma das raízes. 

 apresentação dos números complexos como ponto do plano; operações 

com números complexos: significado geométrico; aplicações das 

operações com complexos na interpretação de movimentos e 

transformações no plano (translações, rotações, ampliações). 
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 panorama/resumo sobre funções de 1o e 2o graus, funções exponencial 

e logarítmica, funções trigonométricas, com a apresentação de seus 

gráficos em situações simples e de suas propriedades fundamentais. 

 apresentação dos gráficos das funções recordadas na Situação de 

Aprendizagem anterior; construção de gráficos de situações de 

interdependência envolvendo composições, translações, ampliações, 

reduções, apresentadas de modo informal. 

 a idéia geral de função como interdependência, explorando-se as 

funções já estudadas até o presente momento na perspectiva do 

crescimento ou decrescimento, com a caracterização da rapidez com 

que crescem ou decrescem. 

 característica fundamental da função exponencial relativa ao 

crescimento e ao decrescimento; função exponencial de base e, suas 

características básicas, bem como da correspondente função 

logarítmica; significado dos logaritmos naturais em diferentes contextos. 

 gráficos de frequências e histogramas; gráficos compostos por mais de 

um dos tipos clássicos conhecidos; pictogramas. 

 gráfico de frequências e histogramas; medidas centrais: média 

aritmética, mediana e moda; dispersão: amplitude e desvio médio; 

noções de amostragem simples. 

 gráfico de frequências e histogramas; curva normal; desvio padrão; 

probabilidades associadas às faixas da curva normal. 

 sistemas de amostragem; probabilidades associadas a faixas da curva 

normal; intervalos de confiança. 

 

BIOLOGIA 

A apropriação dos códigos, dos conceitos e dos métodos de cada uma 

das ciências deve servir para  ampliar as possibilidades de compreensão e 

participação efetiva nesse mundo” e, dessa forma, desenvolver o saber 

científico e tecnológico como  condição de cidadania. 

O ensino das disciplinas científicas se reorienta para uma prática 

pedagógica que procura desenvolver nos alunos competências e habilidades. 
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Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 Ler e interpretar textos  e imagens, fazer esquemas a partir de um texto, 

levantar hipóteses, pesquisar para buscar informações, relacionar as 

informações contidas nos diferentes textos, ouvir os colegas  

 Mostrar a sua opinião por meio de um gráfico, fazer comparações expor 

a opinião em público, justiçando-a ouvir a opinião dos colegas, 

esperando a vez de se pronunciar, fazer o registro sintético  das 

conclusões de um debate. 

 Planejar e fazer entrevistas reconhecendo essa maneira de obter dados, 

fazer cálculos simples, levantar hipóteses a partir de um problema 

proposto. 

 Identificar hábitos de consumo que interferem no equilíbrio de 

ecossistemas, propor intervenções para solução de problemas 

ambientais, relacionar informações, manusear equipamentos simples 

para buscar dados por meio de experimentos, ler e interpretar os dados 

de um experimento; produzir um texto coletivo. 

 Identificar situações de risco ambiental buscar informação expor sua 

opinião em público, argumentar em oposição a fala dos colegas quando 

não concordar. 

 Buscar informações em livros, relacionar situações aplicando os 

conhecimentos já desenvolvidos, procurar explicações para um 

problema envolvendo situações cotidianas 

 Ler e interpretar  uma  ilustração,  modelos  e  gráficos  montar  tabela  a 

partir da ilustração, avaliar os comentários dos colegas; 

 Transformar gráficos em  tabelas,  fazer  relações  entre  as informações 

e realizar cálculos matemáticos simples; 

 Ler e interpretar o resultado de um experimento, pesquisar, fazer 

relações entre as informações fornecidas por  diferentes  textos  

relacionar  dados de uma mesma situação apresentada  por  dois  

gráficos  diferentes,  perceber  que os documentos tem limitação; 

 Redigir um texto a partir da interpretação de um esquema; 
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 Fazer relações, fazer     sínteses e   registros   em   um   quadro   ser   

mostrado, compreendido e analisado pela classe. 

 Distinguir variáveis relacionadas a populações, identificar tendências em 

séries de dados temporais; construir gráficos de barras simples. 

 Discernir, em um texto, fatos e hipóteses; propor experimentos para 

testar hipóteses, entender a importância de vacinação para saúde 

pública. 

 Ler e interpretar textos sobre envelhecimento; identificar tendências em 

séries de dados temporais sobre evolução da esperança de vida; 

organizar resultados de evolução da esperança de vida; organizar 

resultados de entrevistas para apresentação aos colegas; interagir 

informações obtidas em entrevistas na produção de textos sobre 

qualidade de vida. 

 Identificar correlações positivas e negativas entre variáveis; inferir 

relações de causa e efeito com base nas relações entre variáveis. 

 Familiarizar se com a classificação de doenças; buscar interpretar 

informações em tabelas; converter tabelas em gráficos; visualizar 

proporções e calcular porcentagens em relação ao todo; identificar 

tendência em séries de dados; reconhecer os riscos diferenciados de 

uma mesma causa de morte representa para diferentes faixas etárias; 

reconhecer qual a maior causa de morte entre pessoas da sua idade. 

 Reconhecer a gravidez na adolescência como risco a saúde e o seu 

impacto na vida futura; identificar práticas sexuais que envolvem risco de 

gravidez; avaliar a eficácia e a acessibilidade a diferentes métodos 

contraceptivos, confrontar hipóteses e fatos; reconhecer a escola como 

espaço aberto de discussão; selecionar fatos de acordo com a fonte de 

informação; estabelecer relações texto e gráfico. 

 Buscar informações em diferentes meios, selecionar informações que 

estão em outros contextos para responder as perguntas específicas, 

analisar a confiabilidade da fonte de informação;trabalhar em grupo, 

avaliar situações de risco de contrair AIDS, reconhecer o preconceito 

contra portadores de H.I.V. 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 
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 A intervenção humana e os desequilíbrios ambientais; 

 Fatores associados aos problemas ambientais;                             

 Problemas ambientais contemporâneos. 

 Densidade e crescimento da população; 

 Mudança nos padrões de produção e de consumo; 

 Interferência humana nos ciclos naturais dos elementos químicos: efeito 

estufa, diminuição da taxa de oxigênio no ambiente, mudanças 

climáticas, uso intensivo de fertilizantes nitrogenados etc. 

 Principais fontes poluidoras do ar, da água e do solo. 

 Condições do solo, da água e do ar nas diferentes regiões brasileiras; 

 Destino do lixo e do esgoto, tratamento da água, ocupação do solo, as 

condições dos rios e córregos e a qualidade do ar; 

 Medidas individuais, coletivas e do poder público que minimizam os 

efeitos das interferências humanas nos ciclos da matéria; 

 As contradições entre conservação ambiental, uso econômico da 

biodiversidade, expansão das fronteiras agrícolas e extrativismo; 

 Tecnologias ambientais para a sustentabilidade ambiental. 

 As conferencias internacionais e os compromissos e propostas para a 

recuperação dos ambientes brasileiros. 

 A saúde individual, coletiva e ambiental 

 O que é saúde? 

 Concepções de saúde ao longo da história 

 A saúde como bem estar físico, mental e social, suas determinantes e 

condicionantes (alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, 

renda, trabalho, educação, transporte, lazer, etc.) 

 A distribuição desigual da saúde pelas populações 

 Condições socioeconômicas e qualidade de vida das populações 

humanas de diferentes regiões (brasileiras ou planeta) 

 Principais indicadores de desenvolvimento humano e de saúde pública: 

mortalidade infantil, expectativa de vida, mortalidade, doenças 

infectocontagiosas, condições de saneamento, moradia, acesso aos 

serviços de saúde e educacionais. 

 As agressões à saúde das populações 
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 Principais doenças que afetam a população brasileira, segundo sexo, 

nível de renda e idade; 

 Tipos de doenças: infecto-contagiosas e parasitárias, degenerativas, 

ocupacionais, carenciais, sexualmente transmissíveis (DST) e 

provocadas por toxinas ambientais; 

 Gravidez na adolescência como uma forma de risco à saúde; 

 Medidas de promoção da saúde e de prevenção das principais doenças; 

 O impacto das tecnologias na melhoria da qualidade da saúde das 

populações (vacina, medicamentos, exames diagnósticos, alimentos 

enriquecidos, o uso de adoçantes etc.). 

 Saúde ambiental 

 Saneamento básico e impacto na mortalidade infantil, doenças infecto-

contagiosas e parasitárias; 

 Tecnologias para minimizar os problemas de saneamento básico 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 Interpretar dados apresentados em esquemas, tabelas e gráficos, a 

partir do conhecimento sistematizado sobre transmissão das 

características hereditárias, solucionar problemas propostos. 

 Entender o processo meiótico, compreender o paralelismo entre 

comportamento cromossômico na meiose e formação de gametas. 

 Construir e analisar heredrogramas, calcular a probabilidade em 

problemas de genética, relacionar o processo meiótico com o cálculo de 

probabilidades. 

 Interpretar e analisar heredogramas. 

 Ler e interpretar textos e imagens relacionadas a estrutura do DNA; 

reconhecer as unidades básicas que formam a molécula do DNA e a 

relação estrutural entre ela; relacionar a estrutura tridimensional da 

molécula de DNA com as funções por ela desempenhadas, produzir 

textos descritivos sobre a estrutura da molécula de DNA. 

 Interpretar gráficos e esquemas relativos a duplicação do DNA; produzir 

textos sobre o processo de duplicação do DNA; resolver problemas 

biológicos envolvendo operações matemáticas. 
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 Interpretar quadros e textos, descrever o processo de síntese de 

proteínas. 

 Elaborar texto descritivo sobre o trabalho de Mendel com as ervilhas 

construir e interpretar mapas conceituais, relacionar conceitos de 

genética clássica e da biologia molecular, interpretar gráficos e 

esquemas relacionados á pesquisa genética.. 

 Compreender as técnicas usadas em biotecnologia, relacionado-as aos 

principais conceitos de genética e biologia molecular, elaborar cartas e 

textos narrativos sobre a temática em discussão. 

  Ler e interpretar textos e imagens relacionadas a organismos 

transgênicos; relacionar informações apresentadas de diferentes formas 

para construir argumentações consistentes; construir mapas conceituais 

sobre transgênicos, inferir opiniões dos autores em diferentes tipos de 

texto; antecipar conteúdos e localizar informações em um texto. 

  pesquisar informações sobre biotecnologia; elaborar, analisar e criticar 

argumentos sobre questões sociocientíficas. 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

 Variabilidade genética e hereditariedade 

 Mecanismos de variabilidade genética 

 Reprodução sexuada e processo meiótico. 

 Os fundamentos de hereditariedade 

 Características hereditárias congênitas e adquiridas 

 Hereditariedade: as concepções pré-mendelianas e as leis de Mendel 

 Teoria cromossômica da herança 

 Determinação do sexo e herança ligada ao sexo 

 Cariótipo normal e aberrações cromossômicas mais comuns (síndromes 

de Down, Turner r Klinefelter) 

 Genética Humana e Saúde 

 Grupos sanguineos (sistema ABO e Rh): transfusões sanguineas e 

incompatibilidades 

 Distúrbios metabólicos: albinismo e fenilcetonúria 

 Tecnologias na prevenção de doenças auto-imunes 

 Aconselhamento genético: finalidades, importância e acesso. 
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 DNA: a receita da vida e de seu código 

 O DNA em ação: estrutura e atuação 

 Estrutura química do DNA. 

 Modelo de duplicação do DNA: a história da descoberta do modelo 

 RNA: a tradução da mensagem 

 Código genético e fabricação de proteínas 

 Biotecnologia 

 Tecnologia de manipulação do DNA 

 Principais tecnologias utilizadas na transferência de DNA: enzimas de 

restrição, vetores e clonagem molecular. 

 Engenharia genética e produtos geneticamente modificados: alimentos, 

produtos farmacêuticos, hormônios vacinas e medicamentos. 

 Riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados no 

mercado: a legislação brasileira. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 Reconhecer a diversidade a diversidade de vegetais presentes em 

situações cotidianas, como em ruas, jardins, praças, quintais e casas; 

comparar evolutivamente diferentes grupos de seres vivos, refletir sobre 

a diversidade das plantas e adaptações ao ambiente terrestre. 

 Reconhecer a diversidade de animais e identificar os animais de acordo 

com o filo a que pertencem, reconhecer as características dos diferente 

e principais filos do reino animal, comparar evolutivamente diferentes 

grupos animais.  

 Compreender a integração entre os diferentes sistemas que compõe a 

nutrição humana, compreender em linhas gerais as funções do sistema 

respiratório e circulatório, reconhecer nos alimentos ingeridos, a 

presença dos principais grupos de alimentos, interpretar tabelas 

nutricionais, compreender os fatores que contribuam para o gasto 

energético diário. 

 Interpretar textos, compreender as principais estruturas do aparelho 

reprodutor humano, compreender como funciona os principais métodos 

anticoncepcionais, refletir sobre hábitos sócio-culturais e sexualidade. 
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 Interpretar as concepções religiosas e cientificas para a origem da vida e 

dos seres vivos, buscar informações em um texto, figura, tabela ou 

gráfico a respeito das polemicas sobre a origem da vida; entender os 

fatos científicos que sustentam a idéia, atualmente aceita sobre como 

surgiram os primeiros seres vivos em nosso planeta.. 

 Compreender e discutir as evidencias da evolução biológica; identificar 

os mecanismos geradores (mutação e recombinação) e fatores 

orientadores (seleção natural) da grande variabilidade dos seres vivos; 

identificar a estreita relação entre os seres vivos  e os ambientes o papel 

dos isolamentos geográficos e reprodutivos na formação de novas 

espécies; reconhecer as principais etapas da evolução dos grandes 

grupos de organismos.  

 Reconhecer a influência das condições do tipo de clima e da 

temperatura durante a história da terra; ler e interpretar gráficos sobre as 

variações de clima e temperatura; compreender como as inovações 

evolutivas se sucederam ao longo dos períodos geológicos; reconhecer 

em figuras e arvores filogenéticas as relações de parentesco entre os 

seres vivos.. 

 Ler interpretar imagens relativas a evolução dos hominídeos, selecionar 

informações em textos sobre evolução; responder a perguntas de forma 

objetiva, comparar dados e tirar conclusões; emitir opiniões quando 

forem solicitados argumentando-as. 

 Ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos, 

selecionar informações em textos sobre evolução;reconhecer a 

interação dos mecanismos biológicos e culturais na evolução humana; 

responder as perguntas de forma objetiva; comparar dados e tirar 

conclusões; emitir opiniões quando solicitados, argumentando-as. 

 Ler e interpretar figuras relacionadas à seleção artificial, analisar 

situações e estabelecer relações que envolvam a interferência humana 

nos processos de seleção; auvir a exposição dos colegas fazendo 

anotações e esperar sua vez de falar, buscar informações em diferentes 

fontes de pesquisa.   

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 
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 A biologia dos seres vivos 

 A biologia das plantas 

 Aspectos comparativos da evolução das plantas; 

 Adaptações das angiospermas quanto à organização, crescimento, 

desenvolvimento e nutrição. 

 A biologia dos animais 

 Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento; 

 Principais funções vitais, com ênfase nos vertebrados; 

 Aspectos da biologia humana; 

 Funções da biologia humana; 

 Funções vitais do organismo humano 

 A origem da vida e idéias evolucionistas 

 A Origem da vida 

 Hipóteses sobre a origem da vida; 

 Vida primitiva. 

 Idéias evolucionistas e evolução biológica 

 As idéias evolucionistas de Darwin e lamarck; 

 Mecanismos da evolução das espécies: mutação, recombinação gênica 

e seleção natural; 

 Fatores que interferem na constituição genética das populações: 

migrações, mutações, seleção e deriva genética; 

 Grandes linhas da evolução dos seres vivos: árvores filogenéticas. 

 Evolução biológica e cultural 

 A origem do ser humano e a evolução cultural 

 A arvore filogenética dos hominídeos; 

 Evolução do ser humano: desenvolvimento da inteligência, da linguagem 

e da capacidade de aprendizagem; 

 Impactos da transformação do ambiente e da adaptação das espécies 

animais e vegetais aos interesses da espécie humana; 

 O futuro da espécie humana. 

 Intervenção humana na evolução 

 Processos de seleção animal e vegetal; 
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 Impactos da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da 

expectativa de vida. 

 

FÍSICA 

A seleção desse conhecimento tem sido feita, tradicionalmente, em 

termos de conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de 

natureza física diferentes, delimitando os conteúdos de Mecânica, Termologia, 

Ótica e Eletromagnetismo a serem abordados.  

Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele simplesmente 

seja informado de sua existência, mas para que esse conhecimento se 

transforme em uma ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir. 

Ensinar Física, supõe-se que se esteja preparando o jovem para ser capaz de 

lidar com situações reais, crises de energia, problemas ambientais, manuais de 

aparelhos, concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e 

assim por diante. 

Esse objetivo mais amplo requer, sobretudo, que os jovens adquiram 

competências para lidar com as situações que vivenciam ou que venham a 

vivenciar no futuro, muitas delas novas e inéditas.  

Muitas dessas competências são objetivos comuns a todas as etapas do 

aprendizado, embora em diferentes níveis, sendo construídas ao longo do 

desenvolvimento dos alunos. Outras, ao contrário, são específicas a fases mais 

avançadas desse desenvolvimento, correspondendo àquelas trabalhadas 

privilegiadamente no ensino médio. Por exemplo, observar, experimentar e 

investigar o mundo requerem competências desenvolvidas na área de Ciências 

desde os primeiros anos do ensino fundamental. Essas mesmas competências 

ganham, no ensino médio, um sentido maior, com a identificação de relações 

mais gerais e com a introdução de modelos explicativos específicos da Física, 

promovendo a construção das abstrações, indispensáveis ao pensamento 

científico e à vida. Ainda que muitas dessas competências permaneçam como 

objetivos comuns a mais de uma disciplina, propiciando espaços para uma 

ação pedagógica integrada, passam a assumir também, no ensino médio, a 

especificidade disciplinar. 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 
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 utilizar terminologia cientifica adequada para descrever movimento de 

situações cotidianas; identificar a presença de movimentos no cotidano; 

classificar os movimentos identificando as grandezas que os 

caracterizam; planejar o estudo dos movimentos contemplando as 

classificações efetuadas. 

 utilizar modelo explicativo de movimento para compreender os 

movimentos de translação; utilizar terminologia científica adequada para 

descrever situações cotidianas, analisar e prever fenômenos ou 

resultados de experimentos científicos organizando e sistematizando 

informações dadas. 

 descrever e comparar características físicas e parâmetros de 

movimentos de veículos e outros objetos em diferentes linguagens e 

formas de representação. 

 reconhecer as variações no movimento com variações na quantidade de 

movimento nas partes do sistema juntamente com sua conservação no 

sistema todo. 

 identificar a relação entre força e tempo de interação na alteração dc um 

movimento. 

 utilizar modelo explicativo de movimento para compreender a variação e 

a compensação dos movimentos de translação; utilizar terminologia 

científica adequada para descrever situações cotidianas. Analisar e 

prever fenômenos ou resultados de experimentos científicos 

organizando e sistematizando informações dadas. 

 utilizar modelo explicativo de movimento para compreender a 

conservação nos movimentos de translação; utilizar terminologia 

científica adequada para descrever situações cotidianas; analisar ou 

prever fenômenos ou resultados de experimentos científicos 

organizando e sistematizando informações dadas. 

 utilizar modelo explicativo de movimento para compreender a variação e 

a compensação dos movimentos de translação; utilizar terminologia 

científica adequada para descrever situações cotidianas: analisar e 

prever fenômenos ou resultados de experimentos científicos 

organizando e sistematizando informações dadas: criticar, analisar e 
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julgar situações-problema envolvendo a conservação e a variação da 

quantidade dc movimento. 

 identificar as forças presentes nos sistemas físicos e em suas partes; 

determinar valores das grandezas que caracterizam sistemas físicos 

estáticos e dinâmicos (forças, acelerações etc.). 

 identificar relações entre as leis de Newton e a lei da conservação da 

quantidade de movimento; reconhecer as leis de Newton como 

determinação das variações na partes do sistema e lei de conservação 

como determinação do sistema todo. 

 utilizar linguagem científica adequada para descrever movimentos em 

situações cotidianas; identificar movimentos no cotidiano, reconhecendo 

as fontes e transformações de energia envolvidas em suas variações; 

identificar variáveis relevantes, elaborar hipóteses, estabelecer relações 

e interpretar observações ou resultados de um experimento; identi ficar 

regularidades, invariantes e transformações na análise experimental de 

fenômenos físicos. 

 utilizar terminologia científica adequada para descrever situações 

cotidianas; identificar variáveis relevantes e estratégias para resolver 

uma situação-problema; utilizar instrumentos de cálculo matemático na 

solução de problemas envolvendo conservação de energia. 

 utilizar terminologia científica adequada para descrever situações 

cotidianas; prever, analisar e sistematizar fenômenos ou resultados de 

experimentos; utilizar modelos explicativos para compreender os 

movimentos de translação; construir, ler e interpretar dados e 

informações apresentados em tabelas e gráficos; avaliar e argumentar 

sobre riscos a partir de dados e informações sobre movimentos; 

identificar variáveis relevantes e estratégias para resolver uma situação-

problema; expressar e elaborar, por meio de diferentes linguagens, 

relatos, cartas, folhetos, protótipos ou outras formas de comunicação 

para apresentar pontos de vista, propostas, informações técnicas e 

projetos. 

 reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, sua 

presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida social: analisar, 

argumentar e posicionar-se criticamente em relação ao avanço 
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tecnológico das máquinas; reconhecer a tecnologia como resultado de 

uma construção humana, identificando a evolução das máquinas que 

realizam o trabalho mecânico. 

 ler e interpretar textos e procedimentos experimentais e elaborar 

comunicação escrita ou oral para relatar experimentos: identificar 

variáveis relevantes na análise da situação-problema e reconhecer 

possíveis estratégias experimentais para resolvê–la; elaborar hipóteses 

e interpretar resultados; realizar, de maneira cuidadosa e consistente os 

procedimentos experimentais reconhecendo as condições necessárias 

para estabelecer o equilíbrio estático de forças. 

 ler e interpretar textos e procedimentos experimentais e elaborar 

comunicação escrita ou oral para relatar experimentos; identificar 

variáveis relevantes na análise de situação- problema e reconhecer 

possíveis estratégias experimentais para resolvê-la; elaborar hipóteses e 

interpretar resultados; realizar de maneira cuidadosa e consistente os 

procedimentos experimentais. 

 utilizar termologia cientifica e adequada para descrever situações 

cotidianas; interpretar situação-problema e utilizar modelos explicativos 

de equilíbrio estático para sua solução; utilizar a linguagem matemática 

na apresentação do desenvolvimento e solução de problemas que 

envolvem amplificação de força.  

 ler e interpretar textos envolvendo termos e idéia científica; narrar e 

debater as situações imagináveis relacionada à exploração do Universo. 

 desenvolver atitude investigativa e de pesquisa bibliográfica e 

iconográfica: organizar, representar e expressar por meio de diferentes 

linguagens, modelos sobre corpos celestes; desenvolver a prática da 

escrita, com narração de eventos e descrição de fenômenos. 

 fazer cálculos de proporções para avaliar dimensões envolvidas em 

corpos celestes; estimar e avaliar dimensões espaciais (tamanhos e 

distâncias); realizar comparações de corpos celestes; trabalhar com 

diferentes ordens de grandeza. 

 realizar cálculos de proporções para obter relações entre dimensões, 

distâncias e períodos dos planetas do Sistema Solar: estimar e avaliar 

grandezas como distância, tempo e densidade. 
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 calcular proporções envolvendo distâncias e tempo; estimar grandezas 

como distâncias e intervalos de tempo; compreender e utilizar conceito 

de ano-luz; buscar e organizar informações sobre estrelas e 

constelações; identificar e localizar estrelas e constelações a olho nu ou 

em cartas celestes; conhecer a nomenclatura usada na denominação de 

estrelas em uma constelação. 

 interpretar textos envolvendo termos e idéias científicos; pesquisar 

informações históricas; descrever situações e fenômenos físicos a partir 

de condições dadas; refletir sobre relações entre ambiente físico e 

práticas sociais; elaborar texto, na forma de ficção, que aborde 

fenômenos físicos de acordo com leis dadas; interpretar e aplicar 

expressões matemáticas que descrevem fenômenos físicos; utilizar 

funções de calculadoras eletrônicas. 

 buscar, interpretar e identificar informações relevantes, por meio da 

internet de materiais audiovisuais ou de outras fontes de consulta 

bibliográfica; elaborar e apresentar relatos na forma de pôster. 

 conhecer equipamentos tecnológicos de exploração espacial, 

reconhecer seus usos e associá-los a leis da mecânica; ler e interpretar 

informações sobre dispositivos espaciais apresentados em diferentes 

linguagens. 

 elaborar e interpretar dados em diferentes formas de apresentação; 

transformar informações de uma forma de apresentação em outra; 

realizar medidas. 

 desenvolver a leitura e a interpretação de textos. Formular hipóteses, 

estabelecer relações entre representações hipotéticas. 

 observação e interpretação de cenas de vídeo e de dados sobre 

pesquisas relativos à busca de vida inteligente extraterrestre. 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

Grandezas do movimento: identificação, caracterização e estimativa de valores 

 Movimentos que se realizam no cotidiano e as grandezas relevantes 

para sua observação (distância percorrida, percurso, velocidade, massa, 

tempo etc.); 
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 Características comuns e formas de sistematizar os movimentos 

(segundo trajetórias, variações de velocidade etc.); 

 Estimativas e escolha de procedimentos adequados para realização de 

medidas (por exemplo, uma estimativa do tempo de percurso entre duas 

cidades por diferentes meios de transporte ou da velocidade média de 

um entregador de compras); 

Quantidade de movimento linear: variação e conservação 

 Modificações nos movimentos como conseqüência de interações (por 

exemplo, para que um carro parado passe a se movimentar, é 

necessária uma interação com o piso); 

 Causas da variação de movimentos, associadas às intensidades das 

forças e ao tempo de duração das interações (por exemplo, os 

dispositivos de segurança); 

 Conservação da quantidade de movimento e a identificação de forças 

para fazer análises, previsões e avaliações de situações cotidianas que 

envolvem movimentos. 

Leis de Newton 

 As leis de Newton na análise de partes de um sistema de corpos; 

 Relação entre as leis de Newton e a lei da conservação da quantidade 

de movimento; 

Trabalho e energia mecânica 

 Trabalho de uma força como uma medida da variação do movimento, 

inclusive nas situações envolvendo atrito; 

 Formas de energia mecânica e sua associação aos movimentos reais; 

 Avaliação dos riscos da alta velocidade em veículo por meio dos 

parâmetros envolvidos na variação do movimento; 

Equilíbrio estático e dinâmico 

 Condições necessárias para a manutenção do equilíbrio de objetos, 

incluindo situações no ar ou na água; 

 Processos de amplificação de forças em ferramentas, instrumentos ou 

máquinas;  

 Processos físicos e a conservação do trabalho mecânico; 
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 Evolução histórica dos processos de utilização do trabalho mecânico 

(como, por exemplo, na evolução dos meios de transporte ou de 

máquinas mecânicas) e suas implicações na sociedade. 

Universo: elementos que o compõem 

 Os diferentes elementos que compõem o Universo e sua organização a 

partir de características comuns em relação à massa, distância, 

tamanho, velocidade, trajetória, formação, agrupamento etc. (planeta, 

satélite, estrela, galáxia, sistema solar etc.); 

 Modelos explicativos da origem e da constituição do Universo, segundo 

diferentes culturas, buscando semelhanças e diferenças em suas 

formulações.  

Interação gravitacional  

 O modelo explicativo das interações astronômicas: campo gravitacional; 

a ordem de grandeza das massas na qual a interação gravitacional 

começa a fazer sentido; 

 Movimentos próximos da superfície terrestre: lançamentos oblíquos e 

movimentos orbitais; 

 Validade das leis da Mecânica (conservação da quantidade de 

movimento linear e angular) nas interações astronômicas. 

Sistema Solar 

 Transformação da visão de mundo geocêntrica para a heliocêntrica, 

relacionando-a às mudanças sociais que lhe são contemporâneas, 

identificando resistências, dificuldades e repercussões que 

acompanharam essa transformação; 

 Campos gravitacionais e relações de conservação na descrição do 

movimento do sistema planetário, dos cometas, das naves e dos 

satélites; 

 As inter-relações Terra-Lua-Sol. 

O Universo, sua origem e compreensão humana 

 Teorias e modelos propostos para origem, evolução e constituição do 

Universo, além das formas atuais para sua investigação e os limites de 

seus resultados, no sentido de ampliar a visão de mundo; 

 As etapas da evolução estelar (formação, gigante vermelho, anã branca, 

super nova, buraco negro etc.); 
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 Estimativas das ordens de grandeza de medidas astronômicas para 

situar a vida em geral, e vida humana em particular, temporal e 

espacialmente no Universo; 

 Avaliação científica das hipóteses de vida fora da Terra; 

 Evolução dos modelos sobre o Universo (matéria, radiação e interações) 

a partir de aspectos da evolução dos modelos da ciência; 

 Algumas especificidades do modelo cosmológico atual (espaço curvo, 

universo inflacionário, Big Bang etc.). 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 identificar fenômenos, substâncias e materiais envolvidos em processos 

térmicos; relacionar características térmicas dos materiais com seus 

diferentes usos diários; perceber a participação do calor nos processos 

naturais ou tecnológicos; elaborar comunicação escrita ou oral utilizando 

linguagem cientifica adequada. 

 estimar medidas de temperatura; reconhecer fenômenos e elementos 

térmicos presentes no cotidiano; utilizar adequadamente fontes de 

pesquisas como bibliotecas, enciclopédias e internet; redigir sínteses de 

pesquisa 

 estimar e realizar medidas de temperatura escolhendo equipamentos e 

procedimentos adequados pura isto. 

 identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a 

escolha de materiais apropriados a diferentes situações ou para explicar 

a participação do calor nos processos naturais ou tecnológicos; 

identificar as formas de controle de temperatura realizadas no cotidiano. 

 identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a 

escolha de materiais apropriados a diferentes situações ou para explicar 

a participação do calor nos processos naturais ou tecnológicos; 

compreender a relação entre variação de energia térmica e temperatura 

para avaliar mudanças na temperatura e mudanças de estado da 

matéria em fenômenos naturais ou processos tecnológicos. 

 identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a 

escolha de materiais apropriados a diferentes situações ou para explicar 
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a participação do calor nos processos naturais e tecnológicos; identificar 

os diferentes processos de trocas de calor (condução, convecção e 

irradiação) e diferenciar seus respectivos modelos explicativos (calor 

como processo e calor como radiação térmica). 

 ler, interpretar e executar corretamente um roteiro de atividade 

experimental; elaborar hipóteses e interpretar resultados de situação 

experimental que envolve trocas de calor e propriedades térmicas dos 

materiais; elaborar comunicação escrita e relatar oralmente resultados 

de experimentos sobre condução de calor específico e capacidade 

térmica; identificar no cotidiano as situações que envolvem 

conhecimentos físicos estudados na atividade realizada. 

 ler, interpretar e executar corretamente um roteiro dc atividade 

experimental: elaborar hipóteses e interpretar resultados de situação 

experimental que calcula a quantidade de calor envolvida em processos 

termodinâmicos reais; elaborar comunicação escrita e relatar oralmente 

resultados de experimentos qualitativos sobre a quantidade de energia 

armazenada nos alimentos. 

 reconhecer o ciclo do calor no sistema terrestre (clima, fenômenos 

atmosféricos e efeito estufa); descrever relatos de fenômenos ou 

acontecimentos que envolvam conhecimentos físicos; construir gráficos 

e tabelas. 

 reconhecer modelos físicos microscópico para adquirir compreensão 

mais profunda dos fenômenos térmicos e utilizá-los na análise de 

situações-problema; reconhecer os ciclos do calor no sistema terrestre; 

elaborar sistemas analíticos, apresentando e discutindo dados e 

resultados de experimentos fazendo uso, sempre que necessário, da 

linguagem cientifica associada apropriada. 

 avaliar cientificamente hipóteses sobre aquecimento global e suas 

conseqüências ambientais e sociais; perceber o papel desempenhado 

pelo conhecimento físico no desenvolvimento da tecnologia e a 

complexa relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; 

selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema 
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 reconhecer o processo histórico da unificação entre os conceitos de 

calor e trabalho mecânico; compreender e aplicar o princípio da 

conservação da energia, manusear equipamentos de medida, controlar 

variáveis e elaborar hipóteses para interpretar observações e medidas; 

construir modelos a partir da realização de experimentos; elaborar 

relatórios analíticos, apresentar e discutir dados e resultados dos 

experimentos: fazer uso da linguagem física apropriada. 

 ler, interpretar e executar corretamente um roteiro de atividade 

experimental; elaborar hipótese e interpretar resultados de situações 

experimentais ou teóricas em processo que envolve a unificação entre 

calor e trabalho mecânico; elaborar hipóteses para interpretar 

observações e medidas e conceituar e quantificar as grandezas 

envolvidas; elaborar comunicação escrita ou oral para relatar resultados 

de experimento sobre o principio da conservação da energia, utilizando 

esquemas, símbolos e linguagem científica. 

 associar o papel do conhecimento sobre calor (termodinâmica) com 

características da sociedade ocidental como a conhecemos; redigir 

textos utilizando linguagens e conceitos científicos; identificar os 

conceitos socioeconômico, científicos e históricos nos quais se deu a 

primeira revolução industrial; avaliar o funcionamento das maquinas 

térmicas e sua importância social. 

 buscar informações de especialistas para reconhecer o princípio de 

funcionamento de máquinas térmicas reais, utilizar linguagem escrita 

para relatar informações obtidas e entrevista que evidenciem relações 

entre procedimentos práticos e características dos motores a 

combustão; comparar e discriminar diferentes tipos de motores; 

elaborar, realizar e apresentar questões a técnicos e/ou especialistas 

sobre o tema em questão; representar e ciclo te um motor em um 

diagrama PV: compreender e aplicar em situações-problema o primeiro 

princípio da termodinâmica. 

 reconhecer o refrigerador corno urna máquina térmica; identificar os 

principais elementos, etapas e ciclo de funcionamento de um 

refrigerador; elaborar, realizar e apresentar questões a técnicos e/ou 

especialistas sobre o tema em questão; representar o ciclo de um 
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refrigerador em um diagrama PV; compreender e aplicar em situações-

problema o segundo princípio da termodinâmica. 

 buscar informações em diferentes fontes para reconhecer a participação 

do calor e os processos envolvidos no funcionamento de máquinas 

térmicas; reconhecer e compreender o princípio da conservação da 

energia; utilizar linguagem escrita para relatar informações obtidas em 

pesquisas que envolvam a determinação da potência e o rendimento de 

uma máquina; compreender e representar o ciclo de Carnot, 

entendendo-o como um ciclo ideal; ler e interpretar gráficos que 

sintetizem informações obtidas em diferentes fontes sobre potência e 

rendimento de máquinas diversas. 

 reconhecer os ciclos de energia no sistema terrestre; calcular balanços 

energéticos de alguns processos de transformação da energia na Terra; 

relacionar as necessidades energéticas como problema da degradação 

da energia; ler e interpretar gráficos e tabelas: redigir texto informativo e 

sugestivo sobre economia de energia usando conceitos físicos. 

 identificar diferentes fontes de energia na matriz energética brasileira: 

reconhecer os ciclos de energia no sistema terrestre: calcular balanços 

energéticos de alguns processos de transformação da energia na Terra: 

relacionar as necessidades energéticas como problema da degradação 

da energia: discriminar fontes renováveis de fontes não renováveis de 

energia; ler e interpretar gráficos e tabelas. 

 perceber a constante presença dos sons em nosso dia a dia, 

identificando objetos, fenômenos e sistemas que produzem sons; 

reconhecer influências culturais na forma de apreciação dos sons. 

 buscar informações de especialistas para reconhecer escalas musicais e 

o principio de funcionamento de alguns instrumentos: utilizar linguagem 

escrita para relatar informações obtidas em entrevista que evidenciem 

relações entre procedimentos práticos e características dos sons e da 

música; ler e interpretar figuras e gráficos que caracterizam as 

propriedades do som. 

 associar diferentes características audíveis dos sons a grandezas 

físicas, como freqüência e intensidade: caracterizar ondas mecânicas 

por meio de conceitos de amplitude, comprimento de onda, freqüência e 
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velocidade de propagação, a partir de exemplos retirados de músicas e 

sons cotidianos: ler e interpretar gráficos que caracterizam as 

propriedades do som; utilizar gráficos e esquemas para representar 

propriedades do som. 

 explicar, reproduzir, avaliar e controlar a emissão de sons por 

instrumentos musicais e outros sistemas: reconhecer o princípio de 

funcionamento de alguns instrumentos: relacionar mudanças em 

parâmetros físicos, como velocidade, tensão e comprimento, com as 

variações sonoras. 

 explicar o funcionamento da audição humana para monitorar limites de 

conforto, deficiências auditivas e poluição sonora: reconhecer e discutir 

problemas decorrentes da poluição sonora para a saúde humana, e 

possíveis formas de controlá-los. 

 identificar objetos, sistemas e fenômenos que envolvam a produção de 

luz e instrumentos ligados à visão no cotidiano; reconhecer a 

importância da classificação destes elementos, identificando critérios 

adequados para o estudo de fenômenos luminosos. 

 ler e executar procedimentos experimentais; analisar e elaborar 

hipóteses sobre resultados experimentais; associar as características de 

obtenção de imagens a propriedades físicas da luz para explicar a 

qualidade das imagens produzidas; utilizar adequadamente a relação 

matemática que expressa a relação entre tamanhos e distâncias de 

objeto e imagem em uma câmara escura. 

 ler e executar procedimentos experimentais; analisar e elaborar 

hipóteses sobre resultados experimentais: identificar e utilizar 

adequadamente a expressão matemática que expressa a relação entre 

distâncias de objeto, sua imagem e o foco, em espelhos planos e 

esféricos; associar as características de obtenção de imagens a 

propriedades físicas da luz, em situações que envolvem espelhos planos 

e esféricos. 

 ler e executar procedimentos experimentais; analisar e elaborar 

hipóteses sobre resultados experimentais; associar características de 

obtenção de imagens a propriedades da luz nos meios materiais 

transparentes; identificar a mudança da imagem de objetos quando da 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

mudança de meios materiais: explicar a correção dos problemas da 

visão, como miopia e hipermetropia, por meio do uso de lentes 

convergentes e divergentes; ler e representar em esquema gráfico os 

fenômenos da refração utilizando raio de luz. 

 ler, interpretar e executar um roteiro de atividade experimental; elaborar 

hipóteses e interpreta r resultados de situações experimentais que 

envolvam fenômenos de iluminação; escrever relato de procedimento e 

observação de um experimento. Estratégias: atividade experimental e 

levantamento de conhecimentos prévios a partir de discussão em 

pequenos e grandes grupos, com proposta de sistematização em grande 

grupo. 

 ler, interpretar e executar um roteiro de atividade experimental: elaborar 

hipóteses e interpretar resultados de situações experimentais ou teóricas 

que envolvem fenômenos de composição de cores de luz e de pigmento; 

ler e interpretar tabelas e representações esquemáticas dc resultados de 

experimentos; reconhecer e utilizar adequadamente as unidades de 

freqüência, comprimento de onda e velocidade da luz e a relação entre 

elas; elaborar comunicação escrita ou oral para relatar resultados de 

experimento qualitativo sobre composição de cores de luz e de pigmento 

utilizando esquemas, símbolos, cores e linguagem científica. 

 ler, interpretar e executar um roteiro de atividade experimental; elaborar 

hipóteses e interpretar resultados de situação experimental que envolve 

fenômenos de sombra de luz coloridas; ler e interpretar gráfico de 

sensibilidade luminosa dos cones receptores de luz; elaborar 

comunicação escrita ou oral para relatar resultados de experimento 

qualitativo sobre sombra coloridas e interpretação de gráficos utilizando 

esquemas de linguagem científica; associar diferentes características de 

cores com a iluminaçãoe com sua percepção com o olho humano 

reconhecendo a função especializada dos cones. 

 ler e interpretar gráficos que representam espectro de emissão de 

variadas lâmpadas e de reflexão da luz por diferentes objetos; identificar 

e relacionar valores de dois gráficos para solucionar problemas de 

iluminação; relacionar mudanças dc cor de objetos com o padrão de 

emissão das fontes de iluminação; elaborar comunicação escrita ou oral 
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para relatar resultados de análise de interpretação de gráficos utilizando 

linguagem científica adequada. 

 ler, interpretar e executar um roteiro de atividade experimental: elaborar 

hipóteses e interpretar resultados de situação experimental que envolve 

fenômenos de produção, captação e bloqueio de ondas 

eletromagnéticas; elaborar comunicação escrita e relatar oralmente 

resultados de experimentos qualitativos sobre ondas eletromagnéticas; 

identificar no cotidiano as situações que envolvem conhecimentos físicos 

estudados nas atividades realizadas. 

 elaborar esquema que representa a “linha de Freqüência” dos aparelhos 

de uso cotidiano; associar as características do espectro 

eletromagnético com o funcionamento dos equipamentos de 

telecomunicação; utilizar adequadamente fontes de pesquisa como 

bibliotecas, enciclopédias e internet; redigir síntese de pesquisas. 

 associar a evolução dos meios de comunicação ao papel dos 

equipamentos de telecomunicação na sociedade moderna; redigir, 

utilizando linguagem e conceitos científicos corretamente, um texto 

identificando as possíveis influências culturais, sociais e econômicas que 

os aparelhos de comunicação tiveram e ainda têm: elaborar esquemas 

que representem a evolução dos meios de comunicação utilizando uma 

linha do tempo: avaliar os benefícios e os malefícios do uso de 

aparelhos de comunicação. 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

FENOMENOLOGIA: CALOR, TEMPERATURA E FONTES 

 Fenômenos, fontes e sistemas que envolvem a troca de calor no 

cotidiano; 

 Formas de controle de temperatura realizadas no cotidiano; 

 Estimativas e medidas de temperatura, escolhendo equipamentos e 

procedimentos adequados para isso; 

 Procedimentos adequados para medição do calor. 

TROCAS DE CALOR E PROPRIEDADES TÉRMICAS DA MATÉRIA 
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 Propriedades térmicas dos materiais (dilatação/contração; condução e 

armazenamento de calor; calor específico e capacidade térmica) 

envolvidos em sistemas ou processos térmicos do cotidiano; 

 Quantificação do calor envolvido em processos termodinâmicos reais; 

 Diferentes processos de trocas de calor (condução, convecção e 

irradiação) e identificação dos seus respectivos modelos explicativos 

(calor como processo e calor como radiação térmica). 

AQUECIMENTO E CLIMA  

 Ciclos de calor no sistema terrestre (clima, fenômenos atmosféricos e 

efeito estufa); 

 Avaliação científica das hipóteses sobre aquecimento global e suas 

conseqüências ambientais e sociais. 

CALOR COMO ENERGIA 

 Processo histórico da unificação entre calor e trabalho mecânico e o 

Princípio de Conservação da Energia; 

 A conservação da energia em sistemas físicos (como por exemplo, nas 

trocas de calor com mudança de estado físico, nas máquinas mecânicas 

e a vapor). 

MÁQUINAS TÉRMICAS 

 Caracterização do funcionamento das máquinas térmicas em termos de 

ciclos fechados; 

 Calculo da potência e do rendimento de máquinas térmicas reais; 

 Impactos sociais e econômicos das máquinas térmicas no processo 

histórico de desenvolvimento da sociedade (revolução industrial). 

ENTROPIA E DEGRADAÇÃO DA ENERGIA 

 Fontes de energia na Terra, suas transformações e sua degradação; 

 O ciclo de energia no Universo e sua influência nas fontes de energia 

terrestre; 

 Balanços energéticos de alguns processos de transformação da energia 

na Terra. 

 As necessidades energéticas como problema da degradação da energia. 

SOM: FONTES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E USOS 

 Diferenças físicas entre ruídos, sons harmônicos e timbre e suas fontes 

de produção; 
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 Caracterização física de ondas mecânicas, por meio dos conceitos de 

amplitude, comprimento de onda, freqüência, velocidade de propagação 

e ressonância; 

 Problemas do cotidiano que envolvem conhecimentos de propriedades 

de sons; 

 Elementos que compõem o sistema de audição humana, os limites de 

conforto e a relação com os problemas causados por poluição sonora. 

LUZ: FONTES E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Processos de formação de imagem e as propriedades da luz, como a da 

propagação retilínea, da reflexão e da refração; 

 Sistemas que servem para melhorar e ampliar a visão: óculos, lupas, 

telescópios, microscópios etc. 

LUZ E COR 

 As diferenças entre cor luz e cor pigmento; 

 A luz branca como luz composta policromática; 

 As três cores primárias (vermelho, verde e azul) no sistema de 

percepção de cores no olho humano e em equipamentos; 

 O uso adequado de fontes de iluminação em ambientes do cotidiano. 

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 

 O modelo eletromagnético da luz como uma representação possível das 

cores na natureza; 

 Emissão e absorção de diferentes cores de luz; 

 Evolução histórica dos modelos de representação da luz (luz como 

ondas eletromagnéticas). 

TRANSMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS  

 Produção, propagação e detecção das ondas eletromagnéticas; 

 Princípio de funcionamento dos principais equipamentos de 

comunicação com base na propagação de ondas eletromagnéticas 

(rádio, telefonia celular, fibras ópticas); 

 Evolução histórica dos meios e da velocidade de transmissão de 

informação e seus impactos sociais, econômicos ou culturais. 
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Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 identificar a presença da eletricidade no cotidiano; classificar os 

equipamentos elétricos a partir de seu uso em tarefas cotidianas. 

 identificar elementos que caracterizam a transformação da energia 

elétrica; iniciar a discussão das grandezas apresentadas tais como 

resistência elétrica, corrente elétrica, tensão, energia e potência elétrica. 

 identificar os principais elementos do circuito; relacionar os elementos do 

circuito, as grandezas envolvidas e suas unidades de medida primeira lei 

de Ohm: de6nir corrente elétrica e o modelo microscópico. 

 identificar os perigos e procedimentos adequados para o manuseio da 

eletricidade; compreender o choque e seus efeitos. 

 compreender o dimensionamento do circuito doméstico; entender a 

relação entre a resistência, o comprimento e a espessura do fio segunda 

lei de Ohm. 

 compreender corno é feita a medida da energia elétrica; estimar o custo 

e o gaste de energia elétrica; conhecer alternativas seguras de 

economia da energia elétrica; perceber a relação entre o consumo de 

energia, a potência e o tempo. 

 identificar as propriedades elétricas e magnéticas; compreendendo a 

interação através de campos; reconhecer os processos de eletrização; 

diferenciar um condutor de um isolante elétrico. 

 estimar ordem de grandeza. 

 reconhecer e utilizar adequadamente símbolos, códigos e 

representações geométricas da linguagem cientifica no estudo de 

campos magnéticos e suas fontes; utilizar linguagem escrita para relatar 

experimentos e questões relativos à identificação das características de 

campos magnéticos: identificar fenômenos naturais, estabelecer 

relações e identificar regularidades em fenômenos que envolvem 

magnetismo; utilizar procedimentos e instrumentos de observação, 

representar resultados experimentais, elaborar hipóteses e interpretar 

resultados em experimentos que envolvem campo magnético. 

 reconhecer e utilizar adequadamente símbolos, códigos e 

representações geométricas da linguagem científica em situações que 
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envolvem corrente elétrica e campo magnético; utilizar linguagem escrita 

para relatar experimentos e questões que evidenciam a relação entre 

carga em movimento e campo magnético: identificar, estabelecer, 

regularidades ou fenômenos eletromagnéticos utilizar procedimentos e 

instrumentos de observação, representar resultados experimentais, 

elaborar hipóteses e interpretar resultados em situações que envolvam 

interações entre corrente elétrica e campo magnético. 

 reconhecer e utilizar adequadamente símbolos, códigos e 

representações geométricas da linguagem científica em Situações que 

envolvem fenômenos eletromagnéticos; linguagem escrita experimentos 

e questões relativos à identificação da relação entre campo magnético e 

campo elétrico identificar fenômenos eletromagnéticos, estabelecer 

relações e identificar regularidades: utiliza procedimentos e instrumentos 

de observação, representar resultados experimentais, elaborar hipóteses 

e interpretar resultados em situações que envolvem fenômenos 

eletromagnéticos. 

 ler e interpretar procedimentos experimentais apresentados em guias de 

construção de um motor elétrico simples: utilizar procedimentos e 

instrumentos adequados para realizar experimentos, elaborar hipóteses 

e interpretar resultados na construção de um motor elétrico simples; 

identificar em (lada situação-problema as informações relevantes e 

possíveis estratégias para resolvê-la em situação que envolve 

construção de motor elétrico simples; relatar por meio de linguagem 

escrita e oral experimentos e questões relativos à construção de um 

motor elétrico. 

 ler e interpretar procedimentos experimentais apresentados em guia de 

estudo de uni dínamo; utilizar procedimentos adequados para realizar 

experimentos, elaborar hipóteses e interpretar resultados em situações 

de análise de um gerador de eletricidade; identificar em dada situação-

problema as informações relevantes e possíveis estratégias para 

resolvê-la em situação que envolve análise de uni dínamo; relatar por 

meio de linguagem escrita e oral experimentos e situações relativas ao 

estudo e ao uso de dínamos. 
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 reconhecer os diversos processos de produção de energia elétrica, 

identificando neles a conservação da energia; consultar, analisar e 

interpretar textos e comunicações sobre fontes e uso de energia elétrica; 

elaborar comunicações orais e escritas para relatar as pesquisas Sobre 

processos de produção de eletricidade e seus impactos ambientais e 

sociais; analisar argumentar e se posicionar criticamente quanto à 

produção e ao uso social da energia elétrica. 

 elaborar hipóteses sobre os processos e os componentes envolvidos na 

transmissão da energia elétrica desde uma usina até um centro de 

consumo: identificar em dada situação-problema as informações 

relevantes para elaboração de possíveis estratégias para resolvê-la; 

analisar e interpretar pesquisas realizadas sobre formas de transmissão 

de energia elétrica; elaborar comunicações escritas ou orais para relatar 

processos e produtos de pesquisas: pesquisar, utilizar e analisar 

pesquisas realizadas sobre formas de produção de energia elétrica para 

a confrontação de hipóteses, argumentações e para a elaboração de 

propostas; reconhecer a tecnologia como parte integrante da cultura 

contemporânea. 

 ler, interpretar, comparar e utilizar informações apresentadas em tabelas 

e gráficos: analisar criticamente, de forma qualitativa e quantitativa, as 

implicações sociais e econômicas dos processos de utilização dos 

recursos energéticos; analisar fatores socioeconômicos associados às 

condições de vida e saúde de populações humanas, por meio da 

interpretação de indicadores como IDH. 

 identificar diferentes tipos de materiais no cotidiano; classificar os 

componentes do universo físico a partir critérios especificados em 

discussões de grupo; compreender a constituição e a organização da 

matéria viva e não viva, suas especificidades e suas relações com a 

estrutura atômica. 

 compreender processos de construção de idéias na ciência; explorar 

historicamente o processo de construção de modelos da estrutura 

atômica: utilizar procedimentos e instrumentos de observação, 

representar resultados experimentais, elaborar hipóteses e interpretar 
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resultados em situações que envolvem fenômenos de espalhamento de 

partículas. 

 elaborar hipóteses sobre os processos e os componentes envolvidos 

nas trocas de energia no átomo; utilizar o modelo de quantização da 

energia para explicar a absorção e a emissão de radiação pela matéria; 

utilizar tratamento matemático para os níveis de energia do átomo dc 

hidrogênio. 

 utilizar linguagem escrita para relatar experimentos e questões relativos 

ã produção de espectros; ler e interpretar texto científico: analisar e 

interpretar resultados de atividade experimental demonstrativa; utilizar 

modelos quânticos para interpretação dos espectros de emissão de 

substâncias. 

 utilizar linguagem escrita para relatar experimentos e questões relativos 

à identificação das características dos espectros: identificar fenômenos 

naturais, estabelecer relações e identificar regularidades em fenômenos 

que envolvem espectros luminosos; utilizar procedimentos e 

instrumentos de observação, representar resultados experimentais, 

elaborar hipóteses e interpretar resultados em experimentos que 

envolvem espectros eletromagnéticos. 

 reconhecer e utilizar adequadamente símbolos, códigos e diagramas da 

linguagem científica em situações que envolvem espectros luminosos; 

utilizar linguagem escrita para relatar observações e questões que 

evidenciam a relação entre substância e linhas espectrais; identificar, 

estabelecer relações e regularidades em espectros luminosos; elaborar 

hipóteses e interpretar resultados em situações que envolvam espectros 

luminosos de fontes distantes. 

 reconhecer e utilizar adequadamente termos da linguagem científica em 

situações que envolvem laser; relatar, por meio de linguagem escrita, 

experimentos e questões relativas à identificação da relação entre 

emissão estimulada e emissão espontânea: identificar fenômenos de 

emissão estimulada, estabelecer relações e identificar regularidades. 

 reconhecer e utilizar adequadamente símbolos, códigos e diagrama da 

linguagem científica em situações que envolvem núcleos atômicos; 

utilizar linguagem escrita para relatar observações e questões que 
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evidenciam a relação de prótons e nêutrons no interior dos núcleos; 

identificar, estabelecer relações e regularidades em fenômenos 

nucleares: elaborar hipóteses e interpretar resultados em situações que 

envolvam a estabilidade dos núcleos, as forças nucleares e as emissões 

de radiação ionizantes. 

 reconhecer e utilizar adequadamente símbolos, códigos e diagramas da 

linguagem cientifica em situações nuclear: identificar diferentes 

radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no 

espectro eletromagnético; compreender as transformações nucleares 

que dão origem à radioatividade para reconhecer sua presença na 

natureza e em sistemas tecnológicos: reconhecer a presença da 

radioatividade no mundo natural e em sistemas tecnológicos, 

discriminando características e efeitos. 

 utilizar escrita para relatar observações e questões que evidenciam o 

uso de radioatividade na medicina; conhecer a natureza das 

informações e a dimensão da energia envolvida nas transformações 

nucleares para explicar seu uso na medicina. 

 compreender os processos de construção da ciência em uma 

perspectiva histórica de longa duração. 

 compreender os processos de criação da ciência em uma perspectiva 

histórica; reconhecer a participação da ciência brasileira no cenário 

mundial; desenvolver a competência de leitura. 

 análise de dados experimentais e compreensão dos processos de 

construção de idéias na ciência. 

 analisar através de linguagem científica os processos de transformações 

de partículas. 

 leitura e interpretação de texto e análise de problemas. 

 compreender os procedimentos atuais de pesquisarem laboratórios 

destinados ao estudo das partículas elementares. 

 reconhecer termos científicos presentes no cotidiano. 

 reconhecer a presença dos dispositivos eletrônicos na sociedade; 

competência leitora de texto científico. 

 reconhecer a presença dos dispositivos eletrônicos na sociedade. 
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Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

Circuitos elétricos 

 Diferentes usos e consumos de aparelhos e dispositivos elétricos 

residenciais e os significados das informações fornecidas pelos 

fabricantes sobre suas características; 

 O modelo clássico de matéria e de corrente na explicação do 

funcionamento de aparelhos ou sistemas resistivos; 

 Dimensionamento do custo do consumo de energia em uma residência 

ou outra instalação, propondo alternativas seguras para a economia de 

energia; 

 Os perigos da eletricidade e os procedimentos adequados para o seu 

uso. 

Campos e forças eletromagnéticos  

 Propriedades elétricas e magnéticas da matéria e as formas de 

interação por meio de campos; 

 Ordens de grandeza das cargas elétricas, correntes e campos elétrico e 

magnético no cotidiano. 

Campos e forças eletromagnéticos 

 As formas de interação da eletricidade e do magnetismo e o conceito de 

campo eletromagnético (lei de Oersted, lei de indução de Faraday); 

 Evolução histórica das equações do eletromagnetismo como a 

unificação das teorias elétricas e magnéticas. 

 Motores e geradores 

 Funcionamento de motores, geradores elétricos e seus componentes 

evidenciando as interações entre os elementos constituintes ou as 

transformações de energia envolvidas. 

Produção e consumo de energia elétrica 

 Processos de produção da energia elétrica em grande escala (princípios 

de funcionamento das usinas hidroelétricas, térmicas, eólicas, nucleares 

etc.) e seus impactos ambientais (balanço energético, relação custo-

benefício); 

 Transmissão da eletricidade a grandes distâncias; 
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 Evolução da produção, do uso social e do consumo de energia, 

relacionado os ao desenvolvimento econômico, tecnológico e à 

qualidade de vida ao longo do tempo. 

Matéria: suas propriedades e organização 

 Modelos atômicos e de organização de átomos e moléculas na 

constituição da matéria para explicação das características 

macroscópicas observáveis; 

 Constituição e organização da matéria viva, suas especificidades e suas 

elações com os modelos físicos estudados; 

 Os modelos atômicos de matéria (Rutherford, Bohr). 

Átomo: emissão e absorção da radiação 

 A quantização da energia para explicar a absorção e a emissão da 

radiação pela matéria; 

 O problema da dualidade onda-partícula; 

 Sistematização das radiações no espectro eletromagnético e sua 

utilização pelas tecnologias a elas associadas (por exemplo, em laser, 

emissão e absorção de luz, fluorescência e fosforescência etc.). 

Núcleo atômico e radioatividade 

 Transformações nucleares que dão origem à radioatividade e o 

reconhecimento de sua presença na natureza e em sistemas 

tecnológicos; 

 A natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas 

transformações nucleares para explicar o seu uso (por exemplo, em 

indústria e medicina); 

 Radioatividade e radiações ionizantes e não-ionizantes: efeitos 

biológicos: ambientais e medidas de proteção. 

Partículas elementares 

 Evolução no tempo dos modelos explicativos da matéria: do átomo 

grego aos quarks; 

 Existência e diversidade de partículas subatômicas; 

 Processos de identificação e detecção de partículas subatômicas; 

 Natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas 

transformações de partículas subatômicas (relação massa-energia). 

Eletrônica e informática 
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 Semicondutores: sua presença em componentes eletrônicos e suas 

propriedades nos equipamentos contemporâneos; 

 Elementos básicos da microeletrônica no processamento e no 

armazenamento de informações (processadores, discos magnéticos, 

CDs etc.); 

 Impacto social e econômico da automação e informatização na vida 

contemporânea. 

 

QUÍMICA 

Historicamente, o conhecimento químico centrou-se em estudos 

natureza empírica sobre as transformações químicas e as propriedades dos 

materiais e substâncias. Os modelos explicativos foram gradualmente se 

desenvolvendo conforme a concepção de cada época e, atualmente, o 

conhecimento científico em geral e o da Química em particular requerem o uso 

constante de modelos extremamente elaborados.   Assim, em consonância 

com a própria história do desenvolvimento desta ciência, a Química deve ser 

apresentada estruturada sobre o tripé: transformações químicas, materiais e 

suas propriedades e modelos explicativos. Um ensino baseado 

harmonicamente nesses três pilares poderá dar uma estrutura de sustentação 

ao conhecimento de química do estudante especialmente se, ao tripé de 

conhecimentos químicos, se agregar uma trilogia de adequação pedagógica 

fundada em: 

• contextualização, que dê significado aos conteúdos e que facilite o 

estabelecimento de ligações com outros campos de conhecimento; 

• respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta ao estudante 

tratamento atento a sua formação e seus interesses; 

• desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com os 

temas e conteúdos do ensino. 
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A aprendizagem de química, nessa perspectiva, facilita o desenvolvimento de 

competências e habilidades e enfatiza situações problemáticas reais de forma 

crítica, permitindo ao aluno desenvolver capacidades como interpretar e 

analisar dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar e tomar decisões.  

Competências e habilidades a serem desenvolvidas na 1ª série do Ensino 

Médio 

 ler e compreender as informações referentes á produção da cal, bem 

como os fatores que nela influem;  

 reconhecer a ocorrência de transformações químicas na dia-a-dia e no 

sistema produtivo (produção da cal);  

 empregar corretamente a linguagem cientifica na descrição de 

transformações químicas;  

 reconhecer a importância dos fatores tempo, energia e revertibilidade 

nas interações e transformações químicas que ocorrem no dia-a-dia e 

no sistema produtivo;  

 leitura e discussão do texto; 

 empregar a linguagem química para expressar transformações 

químicas;  

 construir e interpretar tabelas e gráficos com dados de propriedades 

das substancias. 

 analisar dados referentes ás massas e á energia envolvida na queima 

de combustíveis, estabelecendo relações de proporcionalidade entre 

essas duas grandezas;  

 perceber a conservação da massa nas transformações químicas;  

 analisar dados de massas de reagentes e de produtos estabelecendo 

relações de proporcionalidade entre eles; 

 aplicar os conceitos de conservação e proporção em massa na 

previsão de quantidades envolvidas nas transformações químicas;   

 selecionar, organizar relacionar e interpretar dados e informações 

apresentados em textos, tabelas e gráficos referentes aos problemas 

socioambientais provenientes da produção e do uso de combustíveis 

(chuva acida e efeito estufa) para tomar decisões e enfrentar situações-

problemas;  
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 relacionar informações obtidas por meio de observação diretas e de 

textos descritivos para construir argumentações consistentes num 

debate sobre desenvolvimento tecnológico e impactos socioambientais;  

 interpretar as transformações químicas a partir das idéias de John 

Dalton sobre a constituição da matéria;  

 compreender modelos e teorias como construções humanas. 

 ler símbolos químicos e compreender o significado dessa simbologia 

em termos de partículas (átomos);  

 utilizar a linguagem simbólica para representar transformações 

químicas;  

 utilizar a idéia de conservação de átomos para balancear as equações 

químicas;  

 interpretar equações balanceadas reconhecendo as proporções entre 

as espécies químicas envolvidas;  

 representar transformações químicas por meio de equação químicas;  

 interpretar equações químicas em termos de qualidade de partículas, 

massa e energia;  

 realizar cálculos de massa moleculares;  

 identificar, representar e aplicar as proporções em numero de 

partículas, massa e energia na resolução de problemas químicos;   

 relacionar as propriedades dos materiais metálicos a suas aplicações 

tecnológicas;  

 identificar a influencia dos aspectos geográficos, socioeconômicos e 

tecnológicos no sistema produtivo;  

 reconhecer a importância socioeconômica da reciclagem de materiais 

diversos. 

 estabelecer relações entre quantidade de matéria, massa e numero de 

partículas; 

 interpretar unidades de medida e equações químicas;  

 relacionar grandezas como quantidade de matéria, massa e numero de 

partículas envolvidas nas transformações químicas;  

 utilizar o raciocínio proporcional;  
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 fazer previsões sobre quantidades nas transformações químicas e 

avaliar as possíveis implicações das relações quantitativas nas 

transformações químicas que ocorrem no sistema produtivo;  

 interpretar unidades de medida e equações químicas;  

 relacionar grandezas como quantidade de matéria, massa e energia, 

utilizando o raciocínio proporcional;  

 interpretar unidades de medida e equação químicas; relacionar 

grandezas como quantidade de matéria, massa e energia, utilizando o 

raciocínio proporcional. 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

 Transformações químicas no  dia  a  dia  no  sistema  produtivo;   

 tempo,  energia, reversibilidade   e   evidencias  fatores  que  podem  ser  

considerados  nas  interações  e transformações  químicas,  

identificação  e  separação   de  substancias  a  partir  de suas 

propriedades;   

 uso das substancias a partir de suas propriedades. 

 Conservação de massa nas transformações químicas e relações 

proporcionais entre as massas envolvidas em uma transformação 

químicas  

 Problemas sociais e ambientais ligados á produção e ao uso de 

combustíveis; conceito operacional de acido e base.  

 Modelos explicativos; modelo atômico de Dalton. 

 Linguagem química (símbolo e formulas) e tabela periódica;  

 processo siderúrgico produção de ferro e de cobre;  

 combustão completa e incompleta; balanceamento de equações 

químicas;  

 transformações químicas;  

 produção de cobre e ferro;  

 proporção em numero de partículas, massa e energia nas 

transformações químicas;  

 relação entre propriedades e aplicações de metais e ligas metálicas;  

 influencia dos aspectos geográficos, socioeconômicos e tecnológicos na 

produção de ferro-gusa e aço; reciclagem de materiais diversos. 
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 Quantidade de matéria, mol e massa molar; 

 Cálculos estequiométrico  em   massa,   em   mol  e  em  numero  de  

átomos   ou moléculas nas transformações químicas e, em especial na 

siderúrgica  e  na produção do cobre; 

 Previsões quantitativas da energia envolvida nas transformações 

químicas; 

 Impactos sociais e ambientais relacionados á mineração e produção de  

ferro  e de cobre. 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas – 2ª série do Ensino 

Médio 

 Fazer uso da linguagem química para expressar conceitos relativos á 

pureza das soluções e à concentração de solutos em sistemas líquidos;  

 interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos concernentes ao 

critério brasileiro de potabilidade da água e aplicar o conceito de 

concentração para avaliar a qualidade de diferentes águas;  

 reconhecer como algumas propriedades específicas da água 

possibilitam a vida no planeta. 

 reconstruir o conceito de solubilidade em um nível mais amplo, como 

''extensão da dissolução'';  

 compreender como as propriedades peculiares da água possibilitam a 

existência de vida no planeta, a partir da análise de dados 

experimentais, concluir como a presença de solutos afeta as 

propriedades características sa água ; aplicar esses cohecimentos na 

resolução de problemas ambientais , industriais e relacionados com a 

saúde. 

 compreender o conceito de concentração, compreender as unidades 

que expressam a composição das soluções e utilizá-las 

adequadamente; realizar cálculos envolvendo as diferenças unidades de 

concentração e aplicá-los no reconhecimento de problemas 

relacionados à qualidade da água para o consumo. 

 Fazer usos da linguagem química; construir o conceito de concentração 

em quantidade de matéria/volume para ampliar a compreensão do 
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significado da concentração a aplicá-lo a novas situações que permitem 

melhor entendimento do mundo fisico.  

 fazer usos da linguagem química; compreender a importância do 

oxigênio dissolvido no meio aquático ; contruir e aplicar o conceito de 

DBO e relacionar informações sobre DBO para entender problemas 

ambientais  e poder enfrentar situações; interpretar informações de 

gráficos . 

 Compreender a necessidades de tornar a água potavél; conhecer 

procedimentos para seu tratamento, apicando conceitos e processos 

como separação de sistemas heterogêneos,solubilidade e 

transformação química; organizar e interpretar informações sobre 

tratamento e consumo de água para refletir sobre o uso consciente da 

água e tomar suas decisões , dentro de limites a esse respeito. 

 construir e aplicar conceitos relativos ás proporções de reagentes e 

produtos numa reação em solução , compreendendo a importância 

desses cálculos na sociedade;interpretar a equação químicas em termos 

quantitativas. 

 Buscar dados e informações sobre poluição das águas ;conhecer as 

pactos da legislação sobre a água e sobre seus usos .para compreender 

o problema e refletir sobre formas de atuação que auxiliam no 

enfrentamento das situações cotidianas e na elaboração de propostas 

de intervenção em sua realidade. 

 classificação e estabelecimento de critérios; controle de variáveis; 

elaboração de modelo explicativo. 

 interpretar a ligação química em termos das atrações e repulsões entre 

elétrons e núcleos , 

 relacionar ás propriedades das substâncias de maneira a ampliar o 

entendimento do mundo físico; reconhecer a ideia de ligação química 

como um modelo explicativo. 

 empregar a linguagem química; interpretar a trasformação química como 

a quebra e formação de ligações; compreender e identicar a energia 

envolvida na quebra e formação de ligações químicas; fazer previsões a 

respeito da energia envolvida numa transformação química . 
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 Fazer uso da linguagem química compreender, utilizar e saber construir 

gráficos de energia. 

 Construir e interpretar o conceito de forças interpartículas, relacionando-

as ás propriedades das substancias iônicas , moleculares e metálicas 

;aplicar os conhecimentos adquiridos em situações do cotidiano 

envolvendo os diferentes tipos de interação e avaliando soluções . 

 buscar informações sobre alguns materiais utilizados pela sociedade e 

explicar suas propriedades, tendo como base os conhecimentos 

desenvolvidos; analisar informações sobre impactos ambientais, 

econômicos e sociais da produção e dos usos desses materiais para 

emitir julgamentos próprios relativos a essas questões; desenvolver 

habilidades de escrita e de comunicação oral; desenvolver habilidades 

de trabalho em equipe. 

 contruir e aplicar um modelo explicativo para a ebulição; reconhecer a 

influência da pressão na temperatura de ebulição de líquidos; 

estabelecer relações entre altitude, pressão atmosferica e ebulição; 

prever temperaturas de ebulição em diversas cidades tendo como base 

a altitude e sua relação com a pressão ambiente; obter informações a 

partir da leitura de gráficos; ampliar o entendimento do mundo fisico. 

 Relacionar os níveis macroscópico,microscópico e representacional 

envolvidos na construção do conceito de transformação química, 

considerando os conhecimentos adquiridos para a compreenção da 

existência das substâncias . 

 reconhecer que existem trasformações químicas que ocorrem com o 

envolvimento de eletricidade; perceber a importância dessas 

tranformações no sistemas produtivo. 

 análise de dados experimentais para relacioná-los a modelos 

microscópicos estudados; compreenção do conceito de reação de 

oxidorredução; impactos ambientais relacionados ao uso de 

pilhas,baterias e processos de eletrólise 

 aplicar os modelos atômicos estudados para explicar as transformações      

ocorridas em uma pilha ; compreender que existem reações químicas 

que ocorrem com transferêcia  de elétrons e que podem gerar corrente 

elétricas; interpretar tabelas feitas com base em dados experimentais ; 
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reconhecer que os metais têm diferentes reatividades e aplicar essas 

ideias para para  prever a ocorrencia de transformações químicas. 

 compreender os impactos ambientais relacionados ao uso de pilhas, 

baterias e processo de eletrólise; avaliar como a composição das pilhas 

pode influenciar em possiveis impactos; relacionar os impactos 

causados pelo uso industrial dos processos de eletrólise ás discussões 

sobre a viabilidade do uso de diferentes fontes de energia 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

 Conceitos de pureza e potabilidade; 

 Calor especifico;  

 densidade; 

 temperatura de ebulição da água com a presença de solutos; 

 solubilidade outras propriedades; 

 Soluções – Unidade de concentração :  % massa;g.L-¹; 

 ppm Conceito de mol;  

 concentração em mol/L; 

 Sulobilidade do ôxigenio em água; 

 concentração em mol/L; 

 demanda bioquímica de oxogênio (DBO); 

 : etapas do tratamento da água; 

 Puluição ambiental;  

 responsabilidades legais e pessoais;  

 usos da água e sua preservação. 

 natureza elétrica da matéria – condubilidade elétrica dos matériais, 

isolantes e condutoresforças de atração de repulsão elétrica;.  

 Ligação química;  

 modelo explicativo para a transformação química; 

 energia de ligação; 

 modelo explicativo para transformações químicas exotérmica e 

endotérmica; 

 Diagramas de energia calor de reação; ] 

 reação endotérmica e exotérmica. 
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 interações entre ions, átomos e moléculas;  

 volatilidade, temperaturas de fusão e de ebulição e forças de interação. 

 sólidos covalentes, macromoléculas: Diamante, grafita, sílica e silicatos 

(vidros, cerâmicas etc.) 

 interação interpartículas pressão de vapor, temperaturas de ebulição e 

evaporação 

 síntese dos conceitos tratados sobre as transformações quimicas e as 

propriedades das substâncias. 

 Aplicações das transformações que ocorrem com o envolvimento de 

eletricidade – pilhas e eletrólise; 

  eletrólise;  

 reações de oxidorredução;  

 pilha e reatividade de metais.  

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas na 3ª série do Ensino 

Médio 

 Desenvolver a leitura e a interpretação de textos, de tabelas, de 

esquemas e de linguagens próprios da química;  

 desenvolver as habilidades de síntese e de argumentação consistentes 

exigidas em algumas perguntas que acompanham os textos;  

 compreender o processo da destilação fracionada no nível macroscópico 

para poder explicá-lo no nível microscópico;  

 buscar, selecionar, organizar e relacionar dados e informações 

apresentadas em diferentes mídias e representadas em diferentes 

formas para resolver problemas. 

 Compreender como o contexto histórico, econômico e cultural se inter-

relacionam e influenciam o desenvolvimento de um novo processo 

químico, no caso o da síntese da amônia;  

 analisar dados para entender que existem transformações químicas que 

“não se completam” segundo as previsões estequiométricas;  

 entender o que acontece em sistemas e processos químicos a partir de 

dados apresentados em tabelas e em descrições de procedimentos 

experimentais (experimentos teóricos);  

 valorizar o controle de variáveis em um processo de investigação. 
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 organizar, relacionar e interpretar dados para chegar a conclusões sobre 

as variáveis que podem alterar a rapidez com que uma transformação 

química ocorre;  

 recorrer aos conhecimentos desenvolvidos sobre as variáveis que 

podem afetar a rapidez do processo de deterioração dos alimentos para 

a elaboração de propostas de intervenção solidária na sociedade;  

 reconhecer o papel da química no sistema produtivo, analisando a 

importância dos estudos relacionados ao uso dos catalisadores. 

 aplicar modelos microscópicos para explicar os fatores que podem afetar 

a rapidez das transformações químicas;  

 desenvolver conexões hipotético-lógicas utilizando modelos 

microscópicos que possibilitem previsões acerca das diferenças na 

rapidez das transformações químicas. 

 interpretar dados apresentados em tabelas relativos á disponibilidade de 

água no planeta e á qualidade e usos de águas.  

 ler e interpretar textos referentes á importância do controle de pH e as 

idéias de Arrhenius; entender o processo de autoionização da água em 

nível microscópico; compreender, nos nível macroscópico e 

microscópico, qualitativo e quantitativo, que a adição de solutos pode 

modificar o pH da água. 

 interpretar e analisar textos e tabelas que utilizam dados referentes à 

acidez dissoluções; relacionar valores de pH com a extensão do 

processo de dissociação iônica; compreender o significado da constante 

de equilíbrio e saber aplicá-la na previsão da extensão das 

transformações. 

 fazer uso de linguagens próprias da Química e da Matemática para obter 

informações sobre as concentrações presentes em equilíbrio químicos; 

avaliar dados referentes às perturbações em sistemas que já atingiram o 

equilíbrio causado por mudanças de pressão ou de temperatura; prever 

mudanças em equilíbrios químicos aplicando o princípio de Le Chatelier. 

 fazer uso da linguagem química para representar e expressar sistemas 

químicos em equilíbrio químico e transformações de oxirredução; 

interpretar dados apresentados tabelas relativos à produção e ao 

consumo do cloreto de sódio e aplicar as informações obtidas para 
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entender a importância da água do mar como fonte de matérias- primas; 

interpretar esquemas que representam processos industriais e relacioná-

los com os conhecimentos que já possuem ou recém- aprendidos; 

reconhecer como fatores que afetam o equilíbrio químico são 

importantes na obtenção de produtos- processo Solvay; entender a 

importância de órgãos de fiscalização; refletir sobre como saberes 

escolares podem fundamentar escolhas e atitudes na vida cotidiana. 

 reconhecer e valorizar a biosfera  como  fonte  de  materiais  úteis  para  

o    ser humano; conhecer alguns usos cotidianos e aplicações 

industriais desses materiais. 

 interpretar e analisar textos e infográficos referentes à descoberta e a 

exploração gás  natural  em  materiais  e  substancias  utilizados  no  

sistema  produtivo – refino   do petróleo,  destilação  seca  do  carvão  

mineral  e  purificação do gás natural; estabelecer relações  entre  a  

temperatura  de ebulição, estrutura e nomenclatura de hidrocarbonetos 

por  meio  de  dados  apresentados  em  tabelas;  construir estruturas de 

hidrocarboneto a partir  da  formula  molecular   para   compreender   o    

conceito   de   isomeria; analisar fluxograma  dos   produtos obtidos a 

partir do carvão mineral e reconhecer suas diversas aplicações. 

 buscar, selecionar e organizar informações em fontes diversas sobre 

problemas de poluição; aplicar conhecimentos sobre fontes  de  emissão   

de   gases  poluentes e problemas por eles causados para promover 

ações solidárias. 

 reconhecer como as atividades humanas podem contribuir para a 

poluição das águas; reconhecer a importância da coleta e do  tratamento 

de esgoto  para a qualidade das águas, avaliar  as  conseqüências  do  

uso  de  materiais  que  introduzem fosfato nas águas;  buscar  

informações,  interpreta-las  e  tirar  suas  próprias  conclusões   sobre   

o aspectos da poluição das águas. 

 reconhecer o DDT como  agente  poluidor  da  biosfera;  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 e para entender  a  síntese  

do  DDT;  aplicar  conceitos  de  densidade  e  de concentração para 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

elaborar um  procedimento  visando  á  identificação  e  a  separação  de 

plásticos para a reciclagem; reconhecer plásticos como lixo sólido 

poluente. 

 organizar conhecimentos e aplica-los para avaliar  situações   –   

problemas envolvendo poluição ambiental e propor ações que busquem 

minimiza-las ou soluciona-las. 

 reconhecer a biomassa – e exemplos da  materiais  e  ela pertencentes 

– como recursos alternativos  ao uso de combustíveis fósseis; valorizar 

conhecimentos químicos como  instrumentos  na  busca  de  alternativas  

energéticas; selecionar informações para conhecer mais  e avaliar a 

biomassa como fonte de energia alternativa; aplicar conceitos de 

nomenclatura   orgânica  par  melhor  entender  as  informações 

relativas a biomassa; desenvolver atitudes, tais como saber ouvir, 

dialogar e argumentar. 

 reconhecer  as  funções  orgânicas  presentes  nos  diferentes grupos de 

alimentos;  valorizar uma alimentação saudável; reconhecer polímeros  

assim  como  os monômeros que os compõe. 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

 Composição média do ar atmosférico; Obtenção do oxigênio, do 

nitrogênio e dos gases nobres por destilação fracionada do ar 

atmosférico; diversos usos do oxigênio, do nitrogênio e dos gases 

nobres.  

 Síntese da amônia pelo processo de Haber; influencia da pressão e da 

temperatura no controle da rapidez e do rendimento de transformações 

químicas; transformações químicas reversíveis que não se completam e 

entram em equilíbrio dinâmico; variáveis que podem modificar a rapidez 

de uma transformação química (concentração, temperatura, pressão e 

estado de agregação e presença do catalisador) e procedimentos 

experimentais relativos a esse estudo. 

 modelos explicativos para compreender a rapidez das transformações 

químicas. 

 distribuição de água no planeta; características da água doce para 

diferentes formas de consumo. 
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 definição de pH e a importância de seu controle – condutibilidade 

elétrica e autoionização da água; produto iônico da água - como explicar 

o pH= 7; conceito de equilíbrio químico; autoionização da água - 

explicações no nível microscópico; acidificação e alcalinização da água; 

transformações entre ácidos e bases – formações de sais. 

 dissolução de ácidos e bases em água; retomada do conceito de 

Arrhenius; construção empírica da expressão da constante de equilíbrio 

químico; relação entre o valo da constante de equilíbrio e a extensão de 

uma transformação química; extensão da dissociação iônica – força 

ácida e de bases. 

 perturbações no estado de equilíbrio químico provocadas por mudanças 

de temperaturas ou pressão. 

 processos que permitem a obtenção de produtos a partir da água do 

mar: separação do sal por evaporação, eletrólise ígnea do cloreto de 

sódio, eletrólise da salmoura e processo Solvay para obtenção do 

carbonato de sódio; conceitos retomados: solubilidade de sais, 

constante de solubilidade, eletrólise e equilíbrio químico; conceito novo: 

perturbação de equilíbrios químicos por mudanças nas concentrações 

de espécies participantes dos mesmo. 

 materiais extraídos a  partir   e recursos animais ou vegetais e animais e 

vegetais fossilizados. 

 processos de  obtenção  e  publicação  do  petróleo,  do  gás  natural  e  

do  carvão mineral e seus derivados; utilização e importância econômica 

desses materiais; estrutura e nomenclatura de hidrocarbonetos; isomeria 

em cadeias abertas e fechadas. 

 processo de transformação, usos sociais da biomassa e questões 

ambientais. 

 componentes  nutricionais  dos   alimentos;   propriedades   e   funções 

orgânicas encontradas em carboidratos, lipídeos e proteínas; nutrição e 

saúde. 

 ciclos biogeoquímicos;  regiões  da  atmosfera  e  suas  características;   

poluentes atmosféricos;  tempo   de   residência  e  seus  efeitos  sobre  

o ambiente e sobre os seres vivos, materiais e seres humanos, 

transformações químicas na atmosfera. 
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 poluição das águas;  tratamento  de  esgoto domésticos; DBO; fosfato 

em águas, ciclo de água. 

 Biocumulação de pesticidas (DDT), síntese do DDT, pesticidas 

organofosforados e carbonatos, diferentes plásticos; PET; PE-HD; PVC; 

PE-LD; PP; PF; PEAD. 

 tipos de poluição e intervenção do ser humano na natureza. 

 

A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

FILOSOFIA 

Os conceitos estruturadores da Filosofia 

Examinemos, na Lei de Diretrizes e Bases (n° 9.394, de 1996), alguns 

artigos dos quais poderemos partir: 

• o art 2° prescreve que a educação tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho; 

• o art. 27, que trata dos conteúdos curriculares da educação básica, 

estabelece como diretrizes a difusão de valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à 

ordem democrática; 

• o art. 35 estabelece como finalidades do Ensino Médio, além da preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando, o seu aprimoramento como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico (inciso III) e a compreensão dos 

fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (inciso IV); 

• o art. 36, sobre o currículo do Ensino Médio, dispõe no inciso III do § 1° que 

os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de 
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tal forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre domínio dos 

conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 

cidadania. 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 Dominar diferentes linguagens e compreender diferentes fenômenos do 

conhecimento. 

 Reconhecer manifestações histórico-sociais do pensamento e 

incentivara prática de trabalho em equipe. 

 Selecionar, organizar e identificar informações, bem como desenvolver a 

capacidade de produção de textos, associados a história da Filosofia. 

 Desenvolver a capacidade reflexiva dos objetos e do mundo 

circundante. 

 Incentivar as competências que possibilitem uma visão crítica da ciência, 

escapando, por sim dizer, da ingenuidade diante do conhecimento 

científico como verdade última. 

 Desenvolver noções sobre os limites da racionalidade e, ao mesmo 

tempo abrir espaço para o diálogo com base nas questões de alteridade. 

 Compreender o aspecto simbólico do homem e reforçar o compromisso 

de cidadania e respeito à diferença. 

 O aluno deverá ser capaz de perceber a condição estética e existencial 

do homem. Desse modo, desenvolverá a escrita, relacionado-a ao 

sentido do belo e à compreensão da vida e da cultura, em sentido 

amplo. 

 Almeja-se dar aos educados a possibilidades do exercício da reflexão 

crítica para pensar o conceito de Estado. 

 Desenvolver reflexões sobre poderes e leis a partir do enfoque filosófico. 

 Levar o educando a refletir sobre a relação entre Estado e Sociedade. 

 Compreender mais ampla e profundamente a lógica de funcionamento 

da sociedade capitalista, refletindo criticamente sobre esse modo de 

produção, trazendo a reflexão para a sua realidade. 
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 Desenvolvimento de reflexão crítica a respeito de fatores que se inter-

relacionam, gerando condições de pobreza material; elaboração do 

conceito de ideologia. 

 Exercício da reflexão crítica para pensar a democracia valendo-se do 

fundamento de que ela só se realiza pela igualdade efetiva entre os 

homens. 

 Expressar por escrito e oralmente reflexão sobre os direitos humanos 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

 Tema 1 – Por que estudar Filosofia? Linhas teóricas da proposta. 

 Criando uma imagem crítica da Filosofia. 

 Como funciona o intelecto? Introdução ao empirismo e ao criticismo. 

 Tema 2 – As Áreas da Filosofia. 

 Instrumentos de pesquisa em História da Filosofia. 

 Áreas da Filosofia. 

 Introdução à Filosofia da Ciência. 

 Introdução à Filosofia da Religião – Deus e a Razão. 

 Introdução à Filosofia da Cultura – Mito e Cultura. 

 Introdução à Filosofia da Arte – Nietzsche. 

 O Estado. 

 O Estado, os Poderes e as Leis. 

 Dois modelos de Estados: Liberal e Anarquista. 

 Capitalismo segundo Marx. 

 Desigualdade social e ideologia. 

 Democracia e justiça social. 

 Os Direitos Humanos. 

 Participação política. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 Dominar diferentes linguagens e compreender diferentes fenômenos do 

conhecimento. 

 O aluno deverá reconhecer-se como sujeito racional, e cuja 

característica fundamental é o exercício de pensamento. 
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 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de proposta de intervenção solidária na realidade, respeitando os 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 Compreensão da dinâmica da liberdade e seu exercício solidário. 

 Organização de idéias der modo investigativo, relacionados à 

construção da autonomia. Competências que possibilitem a construção 

de normas éticas, a partir da reflexão. 

 Desenvolver nos alunos a capacidade de refletir criticamente, a fim de       

capacitá-los a vivenciar a ação ética, normalmente aceita na sociedade. 

Para isso, é necessária a competência do reconhecimento do estatuto 

ético do indivíduo. 

 Reflexão voltada  à análise da construção social das subjetividades; 

pensar a ética a partir do contato com o outro. 

 Levar os alunos ao exercício da reflexão crítica; capacitação para 

combater a alienação  moral e reconhecimento do outro. 

 Analisar a importância dos valores éticos na reflexão sobre a humilhação         

social e velhice;  

 Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. 

 Respeitar valores humanos  e considerar diversidade sociocultural, 

analisar a importância dos valores éticos na reflexão sobre o racismo. 

 Respeitar as diferenças entre homens e mulheres. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade. 

 Leitura, escrita e expressão oral com base na compreensão e na crítica 

para pensar a bioética. 

 Ampliar a reflexão crítica sobre a técnica e os valores essenciais da 

condição humana.  

 Almeja-se dar aos educandos a possibilidade do exercício da reflexão 

crítica para pensar a condição humana. 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

 O Eu Racional. 

 Introdução à ética. 

 A liberdade. 
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 Autonomia. 

 Introdução a Teoria do Indivíduo. 

 Tornar-se indivíduo. 

 Condutas Massificadas. 

 Alienação moral. 

 Reflexão sobre Humilhação e Velhice. 

 Reflexão sobre o Racismo. 

 Diferença e semelhanças entre Homens e Mulheres. 

 Filosofia e Educação. 

 Introdução à Bioética. 

 A Técnica. 

 A Condição Humana e a Banalidade do Mal. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 Identificar situações de preconceito, particularmente em relação à 

Filosofia e aos filósofos; reconhecer a dimensão política desse 

preconceito e se posicionar diante dele; ler, compreender e interpretar 

textos teóricos e filosóficos; expressar-se por escrito e oralmente de 

forma sistemática. 

 Identificar a presença da filosofia no cotidiano. 

 Estabelecer distinção entre o “filosofar” espontâneo, próprio do senso 

comum, e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos especialistas. 

 Definir a Filosofia como reflexão. 

 Refletir sobre a distinção entre linguagem língua. 

 Refletir o papel da língua para a produção e preservação de saberes 

coletivos, bem como para representar o real e imaginar diferentes 

realidades. 

 Identificar marcas do discurso filosófico e do discurso mitológico. 

 Ler, compreender e interpretar textos teóricos e filosóficos; expressar-se 

por escrito e oralmente de forma sistemática. 

 Identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e 

abordá-las de uma perspectiva problematizadora e crítica; reconhecer o 

caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações 
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normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da 

desigualdade. 

 Distinguir a perspectiva de Platão (natureza) da concepção de Rousseau 

(convenção) acerca da desigualdade social, e de como superá-la por 

meio do contrato social. 

 Problematizar o papel social do Estado e das Leis. 

 Comparar discurso filosófico e discurso cientifico; aprofundar a 

compreensão sobre o que é Filosofia valendo-se de comparação com o 

conceito de ciência. 

 Problematizar a questão da liberdade – refletir. 

 Identificar as contribuições e os limites das concepções de liberdade 

abordas e posicionar-se criticamente em relação a ela. 

 Aprender o conceito de dialética, em suas diferentes acepções, 

articulando-o com a questão da liberdade. 

 Comparar discurso filosófico e discurso literário e aprofundar o 

conhecimento sobre as duas áreas. 

 Problematizar a questão da felicidade, reconhecer a relevância de refletir 

de forma sistemática sobre a felicidade abordada (estoicismo e 

epicurismo). 

 Discutir as condições pessoais e sociais para a felicidade, 

especialmente da sociedade brasileira 

 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

 A Natureza Política da Intolerância com a Filosofia. 

 Todos os homens são filósofos. 

 O homem: um ser entre os demais seres da natureza. 

 O homem como ser de linguagem e de palavra. 

 Origem e caracterização do discurso filosófico – Filosofia e Religião. 

 Introdução a ser político – O homem com ser político. 

 A concepção platônica da desigualdade em A República – Platão e a 

justa desigualdade. 

 A desigualdade segundo Rousseau no Discurso sobre a origem da 

desigualdade entre os homens. 
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 Distanciamentos aproximações entre dois discursos: Filosofia e Ciência. 

 Liberdade: Libertarismo. 

 Liberdade: Determinismo. 

 Liberdade: Superação de libertarismo e Determinismo (dialética). 

 Distanciamentos e aproximações entre dois discursos: Filosofia e 

Literatura. 

 A Felicidade – Segundo Estoicismo e o Epicurismo. 

 Felicidade e valores do mundo contemporâneo – Ser feliz é preciso. 

 A felicidade: Dimensão subjetiva, social e política. 

 

GEOGRAFIA 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 saber ver e interpretar um mapa temático procedendo a classificações, 

estabelecendo relações e comparações em diferentes projeções 

cartográficas e escalas geográficas; relacionar a construção dos mapas 

às suas intencionalidades e discutir a influência da Cartografia como um 

instrumento de poder. 

 compreender a multiplicação dos meios de sensoriamento remoto; 

entender o funcionamento e a lógica de criação humana do 

sensoriamento remoto, em especial a imagem de satélite; comparação 

de meios diferentes de representação da Terra. 

 expor e discutir idéias por meio de exposição oral; leitura e interpretação 

de textos e das idéias resultantes da participação nas discussões 

coletivas em sala; relacionar conceitos; expressar o pensamento pela 

redação de textos; estabelecer relações a partir de diferentes escalas 

geográficas; interpretar mapas; elaborar mapas; desenvolver habilidades 

relativas à participação coletiva. 

 apresentar e discutir idéias por meio de exposição oral: leitura e 

interpretação de textos e de idéias resultantes da participação nas 

discussões coletivas em sala; interpretação de mapas de escala 

mundial; expressar o pensamento por meio da redação de textos; 
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estabelecer relações a partir de diferentes escalas geográficas; 

desenvolver habilidades relativas à participação coletiva.  

 construir e aplicar habilidades ao domínio da linguagem cartográfica 

como meio de visualização sintética da relação entre realidades 

geográficas distintas e como meio de uso da imagem como discurso 

espacial; contribuir na compreensão de fenômenos contemporâneos 

próprios e associados ao processo de globalização das relações 

humanas. 

 construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem 

cartográfica, como meio de visualização sintética da relação entre 

realidades geográficas distintas e como meio de uso da imagem como 

discurso espacial; construir e aplicar conceitos com base na abordagem 

geográfica, tais como fluxos e redes geográficas, para contribuir na 

compreensão de fenômenos contemporâneos próprios e associados ao 

processo de globalização das relações humanas. 

 construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem 

cartográfica como meio de visualização sintética da relação entre 

realidades geográficas distintas e como meio de uso da imagem como 

discurso espacial; construir e aplicar conceitos com base na abordagem 

geográfica, tais com fluxos e redes geográficas, para contribuir na 

compreensão de fenômenos contemporâneos próprios e associados ao 

processo de globalização das relações humanas. 

 dominar a leitura para além da superfície do texto, exercitando a 

identificação das chaves de interpretação, identificando linhas de 

raciocínio; construir visões sobre realidades distintas, identificando 

conexões, coerências e divergências; aplicar o método da compreensão 

como meio de se pôr no lugar do outro para interpretar realidades que 

colocam interesses distintos em confronto; aplicar e exercitar o método 

da abstração como meio de imaginar situações hipotéticas para o 

aperfeiçoamento dos raciocínios, visando a uma posterior aplicação em 

realidades concretas. 

 trabalhar a percepção da realidade dos conhecimentos científicos; a 

evolução linear desses conhecimentos e as rupturas revolucionarias que 

alteram o curso das ciências; construir e aplicar habilidades relativas ao 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

domínio da linguagem escrita (leitura), como meio de vislumbrar as 

dimensões presentes num texto; selecionar, organizar, relacionar e 

interpretar informações representadas em tabelas complexas para 

apreender os processos naturais que estruturam a superfície planetária. 

 trabalhar a percepção da relatividade dos conhecimentos científicos; 

construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita 

(leitura), como meio de vislumbrar as dimensões presentes num texto; 

construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem 

cartográfica, como meio de visualização sintética da relação entre 

realidades geográficas naturais distintas; selecionar, organizar, 

relacionar e interpretar dados e informações, representados em tabelas; 

construir e aplicar conceitos trabalhados pela Geografia, que tem origem 

na Geofísica e na Geologia. 

 construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita 

(leitura); construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da 

linguagem cartográfica como meio de visualização sintética da relação 

entre realidades geográficas naturais distintas; interpretar dados e 

informações para apreender os processo naturais que estruturam a 

superfície planetária; aplicar conceitos trabalhados pela Geografia, 

vindos da Geologia, que permitem uma apreensão estrutural da crosta 

terrestre e de sua dinâmica; apreender a lógica dos fenômenos naturais 

na superfície terrestre segundo diversas escalas geográficas e 

diferentes escalas temporais. 

 construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita 

(leitura), como meio de vislumbrar as dimensões presentes num texto; 

construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem 

cartográfica (leitura e confecção), como meio de visualização sintética 

da relação entre realidades geográficas distintas; associar padrões de 

desenvolvimento econômico e social distintos às maneiras de realizar o 

controle passivo das situações de riscos naturais; interpretar dados e 

informações para tomar decisões e enfrentar situações-problema, tias 

como a prevenção contra situações de riscos naturais; trabalhar 

reflexões sobre a apreensão da natureza como uma forma de 

construção do espaço humano. 
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 identificar e descrever fenômenos cujas dinâmicas são controladas por 

fatores únicos (simples) ou por fatores múltiplos e relacionado 

(complexos); agrupar diferentes realidades climáticas e biogeográficas 

em classes, como meio de organizar informações e explicar a lógica da 

distribuição; associar situações climáticas do presente e do passado às 

condições dos domínios naturais, bem como da Biosfera, em diversas 

escalas geográficas; comparar diferentes realidades dos domínios 

naturais em sua relação com a maior ou menor condição para dar 

suporte à vida vegetal. 

 identificar e descrever fenômenos cujas dinâmicas são simples ou 

complexas; as sociais situações climáticas do presente e do passado às 

condições do planeta (em especial no que diz respeito à biodiversidade); 

comparar diferentes realidades dos domínios naturais considerando sua 

condição (maior ou menor)de dar sustentação à vida vegetal e a 

biodiversidade; construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da 

linguagem cartográfica como meio de vislumbrar de forma sintética a 

relação entre  a distribuição da vida vegetal e as ameaças a que ela está 

submetida. 

 identificar e distinguir realidades geográficas, humanas e naturais, de 

escalas distintas, submetidas a lógicas diferentes; identificar e descrever 

fenômenos cujas dinâmicas são controladas por fatores múltiplos e 

relacionados (complexos); associar situações climáticas do presente e 

do passado às condições dos domínios naturais e dos meios ambientais 

contemporâneos do planeta; construir e aplicar habilidades relativas ao 

domínio da linguagem cartográfica como meio de visualizar a geografia 

da ação humana, que pode estar alterando o clima terrestre; construir 

um olhar e apreender a lógica dos fenômenos geográficos em diversas 

escalas; compreender a integração complexa das escalas dos 

fenômenos naturais com os humanos. 

 identificar e distinguir realidades geográficas, humanas e naturais, de 

escalas distintas, submetidas a lógicas diferentes; relacionar e 

interpretar dados e informações representados em texto para construir 

explicações sobre as questões ambientais que ameaçam a vida no 

planeta; construir um olhar e apreender a lógica dos fenômenos naturais 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

com a escala dos fenômenos humanos; construir, explicar e 

compreender a lógica das ações humanas que procuram reverter a crise 

ambiental que ocorre em escala ambiental. 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

CARTOGRAFIA E PODER 

 As projeções cartografias 

 As técnicas de sensoriamento remoto 

GEOPOLÍTICA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 A nova desordem mundial 

 Conflitos regionais 

OS SENTIDOS DA GLOBALIZAÇÃO 

 A aceleração dos fluxos 

 Um mundo em rede 

A ECONOMIA GLOBAL 

 Organismos econômicos internacionais 

 As corporações transnacionais 

 Comércio internacional. 

NATUREZA E RISCOS AMBIENTAIS 

 Estruturas e formas do planeta Terra 

 Agentes internos e externos 

 Riscos em um mundo desigual 

GLOBALIZAÇÃO E URGÊNCIA AMBIENTAL 

 Os biomas terrestres: clima e cobertura vegetal 

 A nova escala dos impactos ambientais 

 Os tratados internacionais sobre meio ambiente 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 estabelecer a diferenciação entre os conceitos acerca da formação 

econômica do Brasil; desenvolver habilidades de leitura e produção de 

textos contínuos (expositivos, descritivos e narrativos) e descontínuos 

(mapas); ler e interpretar mapas para extrair informações que permitam 

identificar singularidades e distinções das diversas etapas da formação 
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territorial do Brasil; identificar dados, representações e informações 

encontrados em cartas e mapas, para comparar as diferentes etapas do 

processo de formação territorial do Brasil. 

 ler e interpretar mapas sobre os conflitos fronteiriços na América Latina 

e a gênese das fronteiras brasileiras; ler, interpretar e produzir textos 

contínuos sobre a “era Rio Branco” (1902-1912); estabelecer relações 

entre fatos e conceitos, como os relacionamentos às quatro etapas do 

estabelecimento das fronteiras políticas internacionais do Brasil 

(definição, delimitação, demarcação e densificação); interpretar 

processos histórico-geográficos por meio de aula expositiva e discussão 

sobre a “era Rio Branco”; comprar mapas para extrair a temporalidade e 

a especialidade dos limites político-administrativos dos Estados 

brasileiros. 

 ler, interpretar e comparar mapas; ler e interpretar e produzir textos 

contínuos, destacando as dimensões espaciais e territoriais presentes 

em mapas e letras de música; estabelecer relações entre informações 

suscitadas por leituras cartográficas com outras linguagens, como letras 

de música; extrair informações implícitas ou explícitas em mapas. 

 leitura, interpretação e produção de textos contínuos (narrativas, textos 

de pesquisa, textos técnicos) e descontínuos (mapas, gráficos e 

tabelas); leitura e análise de textos argumentativos, distinguindo pontos 

de vista diferentes; extrair informações implícitas ou explicitas em textos 

de diversas naturezas; elaborar mapas e quadros conceituais; comparar 

dados representados em diversas linguagens. 

 desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos 

(narrativas, textos expositivos e descritivos) e descontínuos (leitura e 

interpretação de mapas) ler, analisar e interpretar código específico da 

Geografia (mapas) considerando-os como elemento de representação 

de fatos espaciais ou especializados sobre a indústria brasileira. 

 leitura e produção de textos contínuos (narrativas, textos expositivos e 

descritivos) e descontínuos (leitura e interpretação de mapas, tabelas, 

fotografia, infográfico); estabelecer relações entre conceitos e fatos 

noticiados em jornais; identificar conceitos e pontos relevantes para 
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elaboração de sínteses; estabelecer comparações a partir dos textos 

contínuos e descontínuos; e exercitar a habilidade de comunicação oral. 

 ler e interpretar mapas e imagens de satélite; ler, interpretar e produzir 

textos contínuos, destacando as dimensões espaciais e territoriais 

presentes em mapas; estabelecer relações entre informações suscitadas 

por leituras cartográficas com outras linguagens; extrair informações 

implícitas ou explícitas em mapas; aplicar e visualizar conceitos por 

intermédio de mapas. 

 ler, interpretar e comparar mapa, imagem de satélite e charges; ler, 

interpretar e produzir textos contínuos, destacando as dimensões 

espaciais e territoriais presentes nesses registros; estabelecer relações 

entre informações suscitadas por leitura cartográfica com outras 

linguagens como charges; extrair informações implícitas ou explícitas em 

mapas e charges; aplicar e visualizar conceitos por intermédio de 

mapas. 

 desenvolver, de forma associada, a leitura e a interpretação de textos 

descontínuos (no caso, escultura, pintura e letra de música) sobre os 

principais grupos étnicos formadores da população brasileira; selecionar, 

organizar e sintetizar informações por escrito, com o objetivo de elaborar 

um quadro sinótico sobre os principais grupos e áreas de concentração 

de imigrantes no Brasil; estudo dirigido para o exercício de leitura de 

textos, acompanhado de fichamento e montagem de argumentação oral 

sobre a miscigenação e o mito da “democracia racial” no Brasil; 

identificar e compreender a linguagem conceitual sobre “etnia” e “raça”; 

ler e interpretar o organograma sobre os grupos originais e os miscigena 

dos que contribuíram para a formação e a diversidade étnicas da 

população brasileira atual; ler e analisar gráficos sobre os 

recenseamentos segundo a cor realizados pelo IBGE, conceituando e 

problematizando as categorias empregadas; elaborar texto dissertativo a 

partir de gráficos sobre escolaridade e desemprego segundo sexo, cor e 

grupos etários; ler e interpretar tabela sobre a atual distribuição regional 

por cor e raça (IBGE), associada ao estabelecimento de relações de 

causa e efeito resultantes do processo de povoamento e ocupação do 

território brasileiro por diferentes grupos étnicos. 
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 articular a relação entre conceitos (crescimento natural ou vegetativo, 

taxas de mortalidade e natalidade), aplicando-os na interpretação de 

gráficos e tabela sobre o crescimento populacional brasileiro; por meio 

de gráficos, interpretação de gráficos e tabela sobre o crescimento 

populacional brasileiro; por meio de gráficos, interpretar os períodos da 

dinâmica demográfica histórico-geográfico; articular os conceitos taxa de 

fecundidade e mortalidade infantil com a leitura e interpretação de 

gráficos; discriminar e estabelecer diferenciações entre as variações das 

taxas de fecundidade e mortalidade infantil e os graus de instrução das 

mulheres, ler e interpretar gráficos para caracterizar regionalmente a 

queda da taxa de fecundidade no Brasil; articular o conceito de transição 

demográfica com a interpretação de gráficos; apreender o significado e 

as intencionalidades de desenvolver argumentação oral e escrita com 

base no conteúdo estudado; identificar conceito se pontos relevantes 

para a elaboração de sínteses dissertativas. 

 relacionar a leitura e a interpretação de dados estatísticos apresentados 

em gráficos sobre a situação das mulheres na chefia dos domicílios 

brasileiros; articular conceitos (PEA e setores econômicos) com leitura 

de gráficos; leitura e fichamento de textos para exercitar a síntese de 

conceitos e acontecimentos relativos ao mercado de trabalho no Brasil; 

ler e interpretar gráfico sobre as transformações da distribuição setorial 

da PEA no Brasil, utilizando-o como elemento quantitativo e de síntese 

para a compreensão de fenômenos sociais pretéritos ou em curso na 

sociedade brasileira; produzir textos (comentários e dissertações) sobre 

o mercado de trabalho no Brasil baseados na leitura e na interpretação 

de gráficos e tabelas. 

 articular os conceitos de pobreza e exclusão social com a leitura e a 

interpretação de mapas, de modo a comparar a espacialidade desses 

índices nas regiões brasileiras; ler e interpretar diagrama de construção 

do índice de exclusão social, extraindo o significado dos conceitos e 

relacionando-os entre si; identificar na escala local, regional e nacional 

os fenômenos da pobreza e da exclusão social; diferenciar e aplicar na 

leitura da paisagem da localidade onde residem os conceitos de 

segregação socioespacial e exclusão social, levantando hipóteses para 
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a superação desses problemas; produção de textos (relatório de campo, 

comentários a entrevistas, criação de legendas para fotos etc.) com 

base no conteúdo e nos conceitos estudados; fichamento e síntese por 

escrito dos indicadores sociais do Brasil; organização e exposição visual 

de seqüência ordenada de imagens, apresentado-as oralmente e 

articuladas com os conceitos de segregação socioespacial e exclusão 

social 

 construir habilidades relativas à linguagem cartográfica, como meio de 

visualização da relação entre fenômenos naturais; agrupar diferentes 

processos de constituição dinâmica das realidades naturais na superfície 

terrestre segundo sua gênese e os modelos teóricos que procuram 

descrevê-la. 

 construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem visual; 

relacionar e interpretar dados e informações representados em tabelas e 

textos; identificar e distinguir realidades nas diferentes escalas 

geográficas e empregar essa distinção na apreensão dos fenômenos 

estudados; construir e aplicar conceitos da Geografia física, mais 

especificamente os associados à Geomorfologia, como meio de 

construção de uma visão analítica e dinâmica sobre as formas de relevo 

do Brasil. 

 identificar e distinguir realidades nas diferentes escalas geográficas e 

saber empregar essa distinção na apreensão dos fenômenos estudados; 

relacionar os novos conhecimentos construídos sobre a dinâmica natural 

com as transformações que vêm ocorrendo nas relações do ser humano 

→ natureza; analisar e compreender a realidade nacional no que diz 

respeito ao modo como são sugeridos os recursos naturais e suas 

eventuais transformações. 

 relacionar os novos conhecimentos construídos sobre a dinâmica natural 

com as transformações que vêm ocorrendo nas relações do ser humano 

→ natureza; analisar e compreendera realidade nacional no que diz 

respeito ao modo como são geridos os recursos naturais e suas 

eventuais transformações. 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 
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TERRITORIO BRASILEIRO 

 A cartografia da gênese do território 

 Do “arquipélago” ao “continente” 

O BRASIL NO SISTEMA INTERNACIONAL 

 Mercados internacionais e agenda externa brasileira 

OS CIRCUITOS DA PRODUÇÃO 

 O espaço industrial 

 O espaço agropecuário 

REDES E HIERARQUIAS URBANAS 

 A formação e a evolução da rede urbana brasileira 

 A revolução da informação e as cidades 

DINÂMICAS DEMOGRAFICAS 

 Matrizes culturais do Brasil 

 A transição demográfica 

DINÂMICAS SOCIAIS 

 O trabalho e o mercado de trabalho 

 A segregação socioespacial e exclusão social 

RECURSOS NATURAIS E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 A placa tectônica sul-americana e o modelado do relevo brasileiro 

 Os domínios morfoclimáticos e bacias hidrográficas 

 Gestão pública dos recursos naturais. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 estabelecer a diferenciação entre critérios de regionalização; 

desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos 

(narrativas, textos expositivos e descritivos) e descontínuos (leitura e 

interpretação de mapas); ler e interpretar mapas para extrair 

informações que lhes permitam identificar singularidades e distinções 

acerca da regionalização do espaço mundial; identificar dados, 

representações e informações encontradas em cartas e mapas para 

comparar as diferentes perspectivas de compreensão do espaço 

mundial, geralmente complementares. 
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 relacionar diferentes linguagens, como a cinematográfica e a 

cartográfica, para extrair informações e elaborar texto sobre a realidade 

mundial; compreender os principais critérios de regionalização do 

espaço mundial adotados pelo Banco Mundial e PNUD; diferenciar os 

conceitos de PNB, PIB, PNB per capita e PIB per capita, aplicando-os na 

leitura e interpretação de mapas; conceituar IDH por meio do 

entendimento dos critérios considerados para a elaboração desse 

índice; ler e interpretar mapa e gráfico sobre o IDH dos países do 

mundo. 

 ler e interpretar mapa sobre as emissões de CO2  no mundo; comparar 

mapas para formular hipóteses; ler e interpretar mapa sobre migrações 

internacionais; produzir textos sobre as migrações internacionais 

refletindo sobre a situação dos imigrantes na Europa. 

 leitura, interpretação e produção de textos (narrativas, textos de 

pesquisa, textos técnicos) e descontínuos (mapas, fotos, filmes); leitura 

e análise de textos argumentativos distinguindo pontos de vista 

diferentes; extração de informações implícitas e/ou explícitas de textos 

de diversas naturezas; elaboração de mapas e quadros conceituais; 

comparação de dados representados em diversas linguagens. 

 desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos 

(narrativas, textos explosivos e descritivos) e descontínuos (leitura e 

interpretação de mapas e fotos); ler, analisar e interpretar códigos 

específicos da Geografia (mapas) considerando0os como elemento de 

representação de fatos espaciais e/ou especializados sobre a geografia 

do espaço mundial. 

 desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos 

(narrativas, textos expositivos e descritivos) e descontínuos (leitura e 

interpretação de mapas, fotos, gráficos e tabelas); ler, analisar e 

interpretar códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos e tabelas), 

considerando-os como elementos de representação de fatos espaciais 

e/ou especializados sobre a geografia do espaço mundial. 

 desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuo 

(narrativas, textos expositivos e descritivos) e descontínuos(leitura e 

interpretação de mapas); ler, analisar e interpretar código específico da 
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Geografia (mapas) considerando como elemento de representação de 

fatos espaciais e/ou especializados sobre a geografia do espaço 

mundial; desenvolver a oralidade e argumentação. 

 desenvolver habilidades de leitura e produção de textos contínuos 

(narrativas, textos expositivos e descritivos) e descontínuos (leitura e 

interpretação de mapas e tabela); ler, analisar e interpretar o código 

específico da Geografia (mapas) considerando-o como elemento de 

representação de fatos espaciais e/ou especializados sobre a geografia 

do espaço mundial; desenvolver a oralidade e argumentação. 

 extrair informações sobre a distribuição espacial do continente africano; 

ler, interpretar e correlacionar evidências espaciais em mapas temáticos 

sobre clima, vegetação e hidrografia do continente africano, de modo a 

inferir a relação entre clima e vegetação; ler, interpretar e comparar 

mapas, gráficos e textos com o objetivo de compreender os fatores 

responsáveis pela subdivisão da África em dois grandes conjuntos de 

países (África do Norte e África Subsaariana). 

 analisar gráficos e tabelas acerca do IDH, a fim de caracterizar as 

condições atuais e históricas da sociedade africana; ler e interpretar 

mapas sobre a distribuição da população e urbanização do continente 

africano; analisar gráficos e tabelas acerca da atual situação econômica 

da África; diagnosticar as atuais condições socioeconômicas da África, 

relacionando-as com a questão de saúde no ambiente. 

 analisar iconografias acerca do processo neocolonial africano; ler e 

interpretar mapas e gráficos relativos à colonização e à descolonização 

africanas; explicar a formação de organismos multilaterais africanos; ler 

e interpretar mapas temáticos sobre a distribuição da riqueza mundial e 

número de pessoas refugiadas para estabelecer relações a respeito do 

fluxo migratório África-Europa. 

 distinguir por meio de mapas a capacidade das rotas transatlânticas do 

tráfico negreiro entre os séculos XVI e XIX, como também as dimensões 

e os destinos, para identificar sua influência na evolução demográfica da 

África no mesmo período; ponderar razões e implicações da legislação 

que prevê a criminalização do racismo no Brasil; interpretar e produzir 

materiais acerca de movimentos culturais. 
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 extrair informações sobre a distribuição das principais redes de fluxos 

materiais, indicando áreas de concentração e distribuição dos mesmos. 

 ler, associar idéias e linguagens de artigos ensaísticos de diferentes 

autores e áreas do conhecimento (como Filosofia e Sociologia) com os 

conteúdos geográficos estudados; aplicar a noção de fluxos imateriais 

da globalização ao comércio mundial de bens culturais, identificando as 

assimetrias de poder e suas implicações políticas e culturais com base 

nos casos da indústria cinematográfica e das redes televisivas mundiais; 

transpor dados estatísticos sobre a realidade mundial da produção e da 

audiência de filmes para a realidade próxima e existencial, como meio 

de reavaliar as fontes, a qualidade, a diversidade e os hábitos de 

consumo de informações que influem na formação cultural; analisar os 

interesses na produção e na difusão de notícias sobre fatos e 

acontecimentos das conjunturas internacionais por diferentes redes 

televisivas; visualizar graficamente a noção de rede global, 

correlacionando-a às inovações resultantes do atual meio técnico-

científico-informacional e aos fluxos financeiros; ler e interpretar textos 

sobre a chamada “migração de cérebros”, identificando as áreas de 

atração e os interesses dos países receptores. 

 ler e interpretar mapa temático sobre as cidades globais, classificando-

as por meio de informações sobre suas origens e seu dinamismo no 

sistema capitalista mundial. 

 ler e interpretar imagens sobre a atuação de redes terroristas, 

identificando área de atuação e interesses envolvidos; ler e interpretar 

textos que distinguem o conceito de terrorismo e identificam as suas 

principais formas e áreas de atuação. 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 

 As regiões da ONU 

 O conflito Norte e Sul 

 Globalização e regionalização econômica 

CHOQUE DE CIVILIZAÇÃO? 

 Geografia das religiões 
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 A questão étnico-cultural 

 América Latina? 

A ÁFRICA NO MUNDO GLOBAL 

 África do Norte e Subsaariana 

 África e América 

 África e Europa 

GEOGRAFIA DAS REDES MUNDIAIS 

 Os fluxos materiais 

 Os fluxos de idéias e informação 

 As cidades globais 

UMA GEOGRAFIA DO CRIME 

 O terror e a guerra global 

 A globalização do crime 

 

HISTÓRIA 

O significado das competências específicas da História 

Ao considerarmos como objetivo do ensino da História a superação da 

passividade dos alunos frente à realidade social e ao próprio conhecimento, 

faz-se necessário levá-los ao desenvolvimento de competências e habilidades 

que possibilitem a compreensão da lógica dessa realidade e da construção do 

conhecimento. 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 Reconhecimento da diversidade dos processos históricos e das 

experiências humanas.    

 Compreender as diversidades geocronológicas das produções culturais. 

 Compreender as diversidades geocronológicas das produções culturais 

e valorização da cultura indígena. 

 Capacidade de interpretação, associação e identificação. 

 Reconhecimento do processo histórico que caracterizou a constituição 

das práticas e do pensamento democrático grego; analise de mapas – 
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Grécia Antiga e mapa-múndi; analise de textos conceituais; formulação 

de conceitos. 

 Reconhecimento da exclusão social como limite da democracia 

ateniense. 

 Reconhecimento da historicidade das interpretações históricas. 

 Reconhecimento das interações e trocas culturais entre os povos sem 

hierarquizações preconcebidas – cultura superior/cultura inferior. 

 Problematizar documentos e perspectivas de representação da História 

e da memória; relacionar história e historiografia. 

 Identificar características especifica do Império Bizantino e do mundo 

árabe na Idade Média; considerar trocas e interações culturais entre os 

impérios mediterrâneos orientais. 

 Identificação e problematização das relações entre poder político, 

familiar e religioso. 

 Reconhecimento e problematização de aspectos definidores da 

organização social feudal. 

 Reconhecer características especifica do período, como as 

transformações no mundo agrícola e a centralização do poder político 

nas mãos dos reis. 

 Reconhecimento e problematização das viagens portuguesas e suas 

motivações. 

 Pensar historicamente e problematizar, em sua multiplicidade, a idéia de 

África dos alunos. 

 Reconhecimento de diferentes aspectos ligados à cultura de maias, 

incas e astecas e valorização e reconhecimento da cultura Pré-

Colombiana. 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

 Problematizando a Pré-história 

 As fontes do conhecimento sobre a 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 
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 Os primeiros tempos da democracia grega e o regime democrático 

ateniense na época clássica. 

 Os limites da democracia grega: mulheres, escravos e estrangeiros – 

os excluídos do regime democrático. 

 Democracia e escravidão no mundo antigo e no mundo 

contemporâneo. 

 O Império de Alexandre e a fusão cultural entre o Oriente e Ocidente 

 A Civilização Romana e as migrações bárbaras 

 Império Bizantino e mundo árabe  

 Os francos e o Império de Carlos Magno 

 Sociedade feudal: características sociais, econômicas, políticas e 

culturais. 

 Renascimento Comercial e Urbano e formação das Monarquias 

Nacionais 

 Expansão Européia 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 européia: as sociedades maia, 

inca e asteca. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, 

identificando-os em suas manifestações e representações em diferentes 

sociedades, épocas e lugares; construir e aplicar conceitos das varias 

áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de 

processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas. 

 Identificação e valorização da diversidade cultural. 

 Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os a 

seus contextos históricos e geográficos. 

 Confrontar interpretações diversas de situações de natureza histórico-

geográfica, técnico-científica, artístico-cultural ou do cotidiano, 
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comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 

cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. 

 Compreensão de texto, o que exige o domínio da norma culta da língua 

portuguesa; capacidade de interpretar dados e informações contidas em 

textos historiográficos; relacionar essas informações entre si e com 

conceitos previamente aprendidos, construindo uma síntese consistente, 

em que fique demonstrado o reconhecimento de aspectos definidores do 

pensamento iluminista. 

 Identificação de conhecimentos referenciais dos processos de 

colonização do território norte-americano e de independência dos 

estados Unidos da América. 

 Reconhecimento de informações referenciais a respeito da Revolução 

Francesa e do Império Napoleônico. 

 Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas; tomar decisões e enfrentar 

situações-problemas; contextualizar e ordenar os eventos, 

compreendendo a importância dos fatores sociais, econômicos, políticos 

ou culturais. 

 Construir e aplicar conceitos integrantes de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica  e das manifestações artísticas. 

Dada a descrição discursiva ou ilustrada de um experimento ou 

fenômeno, de natureza científica, tecnológica ou social, identificar 

variáveis relevantes e selecionar os instrumentos necessários para sua 

realização ou interpretação. 

 Reconhecimento de informações referenciais relacionadas aos 

movimentos estudados. 

 Reconhecer, no passado e no presente, o aspecto sócio-histórico 

constitutivo da cultura norte-americana; a partir de textos, analisar os 

processos de transformação histórica, identificando suas principais 

características econômicas, políticas e sociais; reconhecer que as 

transformações da história não decorrem, apenas,da ação das 

chamadas grandes personagens. 

 Caracterização das partes envolvidas na guerra, o norte e o Sul dos 

Estados Unidos da América. 
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Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

 Renascimento Cultural 

 Reforma Religiosa e Contrarreforma 

 Formação dos Estados Absolutistas Europeus 

 Encontros entre europeus e as civilizações da África, Ásia e América 

 Sistemas coloniais europeus 

 Revolução Inglesa 

 Iluminismo 

 Independência dos Estados Unidos da América 

 Revolução Francesa e Império Napoleônico 

 Independências na América Latina 

 A Revolução Industrial Inglesa (séculos XVIII e XIX) 

 Movimentos sociais  e políticos na Europa, nos século XIX: as idéias 

socialistas, comunistas e anarquistas nas associações de 

trabalhadores,o liberalismo e o nacionalismo 

 Estados Unidos no século XIX: Expansão para o Oeste.  

 Guerra Civil e o desenvolvimento capitalista. 

 Brasil Império: Primeiro Reinado, Regências e o Segundo Reinado 

 A Republicano Brasil – as contradições da modernização e o processo 

de exclusão política, econômica e social até a década de 1920. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

 Valorizar a diversidade dos patrimônios etno-culturais e artísticos, 

identificando-a em suas manifestações e representações em diferentes 

sociedades, épocas e lugares; 

 Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, processos histórico-geográficos, 

produção tecnológica e manifestações artísticas; 

 Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentação consistente; 
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 Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao 

desenvolvimento, às condições de vida e saúde de populações humanas, 

por meio da interpretação de diferentes indicadores; 

 Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza 

histórico-geográfica, técnico-científico, artístico-cultural ou do cotidiano; 

 Desenvolvera compreensão de texto, o que exige o domínio da norma 

culta da Língua portuguesa. 

 Incentivar a prática do trabalho em equipe; da pesquisa; da 

sistematização; e da coerência argumentativa, que denota o domínio da 

Língua Portuguesa;  

 Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, 

identificando-a em suas manifestações e representações em diferentes 

sociedades, épocas e lugares; 

 Dado um conjunto de informações de uma realidade histórico-

geográfica, contextualizar e ordenar os eventos registrados, entendendo a 

importância dos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. 

 Dado um conjunto de informações de uma realidade histórico-

geográfica, contextualizar e ordenar os eventos registrados; 

 Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza 

histórico-geográfica, técnico-científico, artístico-cultural ou do cotidiano; 

 Dada uma distribuição estatística de variável social ou econômica, 

traduzir e interpretar as informações disponíveis, ou reorganiza-las. 

 Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com 

seus contextos histórico e geográfico.  

 Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, 

identificando-a em suas manifestações e representações em diferentes, 

épocas e lugares. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza 

histórico-geográfica, técnico-científico, artístico-cultural ou do cotidiano; 

 Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com 

seus contextos histórico e geográfico.  
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 Valorizar a diversidade dos patrimônios etno-culturais e artísticos, 

identificando-os em suas manifestações e representações em diferentes 

sociedades, épocas e lugares; 

 Confrontar interpretações diversas de situações histórico-geográfica, 

técnico-científica, comparando diferentes pontos de vista, identificando os 

pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos 

argumentos utilizados; 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade respeitando os valores 

humanos e a diversidade sociocultural; 

 Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações 

representadas de diferentes formas.   

 Comparar diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 

cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. 

 Interpretar dados e informações contidas em textos historiográficos e de 

relacionar essas informações entre si, bem como a conceitos previamente 

aprendidos, construindo uma síntese consistente. 

 Construir uma argumentação consistente sobre conceitos aprendidos; 

 Capacidade de interpretar dados e informações contidas em 

documentos históricos e de relacionar essas informações entre si com 

conceitos previamente aprendidos, construindo uma argumentação 

consistente. 

 Compreender a importância dos fatores sociais, econômicos, políticos e 

culturais de uma realidade histórico-geográfico. 

 Comparar diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 

cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. 

 Construir uma argumentação consistente sobre conceitos aprendidos; 

 Compreender a importância dos fatores sociais, econômicos, políticos e 

culturais de uma realidade histórico-geográfico. 

 Comparar diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 

cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. 

 Construir uma argumentação consistente sobre conceitos aprendidos; 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 
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 Imperialismo; 

 Primeira Guerra Mundial; 

 Revolução Russa; 

 Totalitarismo (Stalinismo e Nazifascismo). 

 A crise de 1929 e seus efeitos mundiais; 

 Guerra Civil Espanhola; 

 Segunda Guerra Mundial; 

 Período Vargas. 

 Guerra Fria, corrida armamentista; 

 Mundo pós-guerra a Guerra Fria; 

 Movimentos sociais e políticos no Brasil e na América Latina nas 

décadas de 1950 e 1960. 

 Populismo e ditaduras na América Latina. 

 A MDB e o DOPS; 

 Redemocratização: Diretas Já! 

 A questão agrária na República Nova; 

 O Neoliberalismo no Brasil. 

 

SOCIOLOGIA 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 1ª série do Ensino 

Médio 

 Saber distinguir as variantes lingüísticas. 

 Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, 

pensar, agir e sentir de quem os produz. 

 

Habilidades Gerais: 

 Ler e expressar-se com textos, cifras, ícones, gráficos, tabelas e 

fórmulas. 

 Registrar medidas e observações. 

 Descrever situações. 

 Sistematizar dados. 

 Elaborar relatórios. 

 Participar de reuniões. 
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 Argumentar. 

 Trabalhar em grupo. 

 Formular questões. 

 Realizar observações. 

 Estabelecer relações. 

 Fazer e verificar hipóteses. 

 Diagnosticar e enfrentar problemas, individualmente ou em equipe. 

 Relacionar informações e processos com seus contextos e com diversas 

áreas de conhecimento. 

 Identificar dimensões sociais, éticas e estéticas em questões técnicas e 

científicas. 

 Analisar o papel da ciência e da tecnologia no presente e ao longo da 

História. 

 

Competências Gerais:  

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 

de produção e recepção. 

 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 

como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 

significados, expressão, comunicação e informação. 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

 Entender os princípios/ a natureza / a função/ e o impacto das 

tecnologias da comunicação e da informação, na sua vida pessoal e 

social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às 

demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se 

propõem solucionar. 

 Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a 

comunicação. 

 Compreender de que forma determinada expressão pode ser 

interpretada em razão de aspectos sociais e/ou culturais. 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

 

Conteúdos previstos para 1ª série do Ensino Médio 

O aluno na sociedade e a Sociologia 

  A Sociologia e o trabalho do sociólogo. 

  O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade. 

  Como pensar diferentes realidades. 

  O homem como ser social. 

O que permite ao aluno viver em sociedade? 

 A inserção em grupos sociais: família, escola, vizinhança, trabalho. 

 Relações e interações sociais. 

 Socialização. 

O que nos une como humanos? O que nos diferencia? 

Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno I: a unidade do 

Homem e as diferenças entre os homens: 

 O que nos diferencia como humanos; 

 Conteúdos simbólicos da vida humana: cultura; 

 Características da cultura; 

 A humanidade na diferença. 

O que nos desiguala como humanos? 

Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno II: da diferença à 

desigualdade: 

 Etnias; 

 Classes sociais; 

 Gênero; 

 Geração. 

 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 2ª série do Ensino 

Médio 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, 

pensar, agir e sentir de quem os produz. 

Competências Gerais: 
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 Representar. 

 Comunicar-se. 

 Conviver. 

  Investigar e intervir em situações reais. 

Habilidades Gerais: 

 Ler e expressar-se com textos, cifras, ícones, gráficos, tabelas e 

fórmulas. 

 Converter uma linguagem em outra. 

 Registrar medidas e observações. 

 Descrever situações. 

 Planejar e fazer entrevistas. 

 Sistematizar dados. 

 Elaborar relatórios. 

 Participar de reuniões. 

 Argumentar. 

 Trabalhar em grupo. 

 Formular questões. 

 Realizar observações. 

 Selecionar variáveis. 

 Estabelecer relações. 

 Interpretar, propor e fazer experimentos. 

 Fazer e verificar hipóteses. 

 Diagnosticar e enfrentar problemas, individualmente ou em equipe. 

 Relacionar informações e processos com seus contextos e com diversas 

áreas de conhecimento. 

 Identificar dimensões sociais, éticas e estéticas em questões técnicas e 

científicas. 

 Analisar o papel da ciência e da tecnologia no presente e ao longo da 

História. 

 

Conteúdos previstos para 2ª série do Ensino Médio 

De onde vem a diversidade social brasileira? 

 A população brasileira: diversidade nacional e regional. 
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 O estrangeiro do ponto de vista sociológico. 

 A formação da diversidade: 

 Migração, emigração e imigração; 

 Aculturação e assimilação 

Qual a importância da cultura na vida social? 

 Cultura e comunicação de massa: 

 Música, televisão, internet, cinema, artes, 

 Literatura. 

Qual a importância do trabalho na vida social brasileira? 

 O trabalho como mediação. 

 Divisão social do trabalho: 

 Divisão sexual e etária do trabalho; 

 Divisão manufatureira do trabalho. 

 Processo de trabalho e relações de trabalho. 

 Transformações no mundo do trabalho. 

 Emprego e desemprego na atualidade. 

O aluno em meio aos significados da violência no Brasil. 

 Violências simbólicas, físicas e psicológicas. 

 Diferentes formas de violência: doméstica, 

 Sexual e na escola. 

 Razões para a violência. 

 

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas da 3ª série do Ensino 

Médio 

Competências Gerais: 

 Representar. 

 Comunicar-se. 

 Conviver.  

 Estabelecer conexões e dar contexto. 

Habilidades Gerais: 

 Ler e expressar-se com textos, cifras, ícones, gráficos, tabelas e 

fórmulas. 

 Converter uma linguagem em outra. 

 Registrar medidas e observações. 
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 Descrever situações. 

 Planejar e fazer entrevistas. 

 Sistematizar dados. 

 Elaborar relatórios. 

 Participar de reuniões. 

 Argumentar. 

 Trabalhar em grupo. 

 Formular questões. 

 Realizar observações. 

 Selecionar variáveis. 

 Estabelecer relações. 

 Interpretar, propor e fazer experimentos. 

 Fazer e verificar hipóteses. 

 Diagnosticar e enfrentar problemas, individualmente ou em equipe. 

 Relacionar informações e processos com seus contextos e com diversas 

áreas de conhecimento. 

 Identificar dimensões sociais, éticas e estéticas em questões técnicas e 

científicas. 

 Analisar o papel da ciência e da tecnologia no presente e ao longo da 

História. 

 

Conteúdos previstos para 3ª série do Ensino Médio 

O que é cidadania? 

 O significado de ser cidadão ontem e hoje. 

 Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais 

 E direitos humanos. 

 A Constituição Brasileira de 1988. 

 A expansão da cidadania para grupos 

 Especiais: 

 Crianças e adolescentes, idosos e mulheres. 

Qual a importância da participação política? 

 Formas de participação popular na história do Brasil. 

 Movimentos sociais contemporâneos: 
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 Movimento operário e sindical. 

 Movimentos populares urbanos. 

 “Novos” movimentos sociais: negro, feminista, ambientalista, GLBT. 

Qual é a organização política do Estado brasileiro? 

 Estado e governo. 

 Sistemas de governo. 

 Organização dos poderes: Executivo, 

 Legislativo e Judiciário. 

 Eleições e partidos políticos. 

 O que é não cidadania? 

 Desumanização e coisificação do outro. 

 Reprodução da violência e da desigualdade social. 

 O papel social e politicamente transformador da esperança e do sonho. 

 

4.4 CARGA HORÁRIA MÍNIMA DO CURSO E DOS COMPONENTES 

CURRICULARES 

ENSINO MÉDIO DIURNO: 

Língua Portuguesa e Literatura      560 horas 

Educação Artística       160 horas 

Educação Física      240 horas 

Língua Est. Moderana ( Inglês)    240 horas 

Matemática       560 horas 

Bióloga       240 horas 

Física        240 horas 

Química       240 horas 

História       320 horas 

Geografia       280 horas 

Filosofia       160 horas 

Sociologia       120 horas 
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Língua Port. E Literatura (D.A.C.)     80 horas 

Matemática (D.A.C.)        80 horas 

História (D.A.C.)        80 horas 

Total Geral do Curso     3.600 horas 

 

ENSINO MÉDIO – NOTURNO 

Língua Portuguesa e Literatura      480 horas 

Educação Artística       160 horas 

Educação Física      240 horas 

Língua Est. Moderana ( Inglês)    200 horas 

Matemática       480 horas 

Bióloga       240 horas 

Física        240 horas 

Química       240 horas 

História       240 horas 

Geografia       200 horas 

Filosofia       160 horas 

Sociologia        120 horas 

Língua Port. E Literatura (D.A.C.)     80 horas 

Matemática (D.A.C.)        80 horas 

Geografia (D.A.C.)        80 horas 

Total Geral do Curso     3.240 horas 

 

V- PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS (A MANEIRA 

PELA QUAL CADA NÚCLEO SE ORGANIZA PARA ATENDER A 

PROPOSTA PEDAGÓGICA E O PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA). 
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5.1 O DIRETOR 

Marilei Fernandes Belini Lopes, titular de cargo. Empenha-se em 

promover melhoria de atitudes, mudanças de paradigmas, visando o 

crescimento e o sucesso de todos (alunos, professores , funcionários). Sua 

proposta de trabalho volta-se para a melhoria das condições de trabalho e de 

ensino na U.E., oferecendo melhores condições aos professores e alunos para 

desempenharem suas tarefas.  

Com os professores e coordenador procura ter um bom relacionamento 

(apesar de ainda não ser totalmente democrática, mas esforça-se), empenha-

se em orientá-los e estar deixando-os sempre informados da legislação e 

mudanças ocorridas, procura dar suporte para a melhoria do trabalho 

pedagógico em sala de aula. Quanto aos alunos procura ter um relacionamento 

amigável com democracia mas também com autoridade, mostrando  que todos 

têm que respeitar os limites, incentiva-os na busca do sucesso  através de 

estudos e matérias disponíveis na U.E. principalmente através de leitura com o  

uso da biblioteca. Em relação aos pais de alunos e comunidade há um bom 

relacionamento, incentivando-os à  uma maior participação na vida escolar de 

seus filhos ( nem sempre com sucesso). 

EXPECTATIVAS: Que a escola caminhe com modernização, que todos 

cumpram com o seu dever, que a SEE invista mais no ensino médio e que 

valorize os profissionais da educação como merecem. 

A DIREÇÃO PROPÕE: 

Que o conselho de escola e APM sejam mais dinâmicos, atuando com 

projetos e ações voltados para a formação de adolescentes, ajude a combater 

a evasão escolar e melhorar a qualidade de ensino. 
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Maior articulação com os diversos segmentos da comunidade local na 

busca de parceria para a solução dos problemas que mais afetam a escola no 

seu cotidiano (desinteresse pelos estudos principalmente pelos alunos do 

noturno que contam com um alto índice de ausências) 

Maior participação da família na gestão escolar que esta acompanhe os 

estudos de seus filhos e assumindo e tentando solucionar os problemas em 

conjunto  com a equipe  escolar. 

A DIREÇÃO NECESSITA: 

Organizar melhor o seu tempo para se reunir com alunos, pais e 

comunidade se ocupando menos dos serviços burocráticos.  

Cursos de capacitação de como estimular os discentes principalmente 

em relação a motivação para os estudos. 

Recursos financeiros para colocar em prática os projetos propostos. 

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

- Baixa freqüência do período da noite às aulas as 6ªs feira; 

- Indisciplina e agressividade por parte de alguns alunos; 

- Desmotivação de alguns professores para o exercício da profissão em 

decorrência de descontentamentos diversos; 

- Ausência de bom embasamento teórico e metodológico por parte de alguns 

professores; 

- Descompromisso e falta de responsabilidade de alguns familiares para com o 

cumprimento do dever de garantir os estudos e freqüência regular as aulas de 

seus filhos; 

- Ausência de melhores perspectivas dos pais e filhos em relação ao futuro. 

- Cansaço físico dos alunos decorrente da extensão da jornada diurna de 

trabalho com estudos no período noturno (cortadores de cana). 
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- Moderada atuação da APM e Conselho de Escola; 

- Não possibilidade de participação de todos os professores nas HTPCs. 

- Excesso de burocracia nos afazeres escolares (muitos relatórios, atas, fichas, 

enfim muitos papéis a serem preenchidos tomando um grande parcela do 

tempo). 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES: 

- Melhorar o uso das HTPCs, que sejam de estudos de aprofundamento e 

sejam tratados e resolvidos problemas de cunho pedagógico. 

-  Melhor direcionamento de pais, alunos e comunidade em geral, nas reuniões 

ocorridas na escola tornando-as mais agradáveis; 

- Orientar melhor o Conselho de Escola e APM solicitando de seus membros 

maior articulação nos assuntos escolares. 

 

CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

EXCECUÇÃO DO TRABALHO REALIZADO. 

 

A equipe da Direção deve promover a articulação da vida da escola com 

a vida da comunidade, a coordenação de todo processo é tarefa central da 

equipe da direção. Cabe a direção envolver toda equipe escolar e comunidade 

num processo contínuo de discussão/reflexão/execução da proposta 

pedagógica da escola no sentido de promover o crescimento de cada 

segmento. 

Para que isso ocorra a escola deverá ser um centro de informações, 

debates e avaliações sobre  as questões sociais, políticas e culturais que tem 

repercussão sobre a escola. A partir daí “todos” ( espera-se que a maioria) vá 

assumindo as linhas do projeto da escola. 
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COMO? 

Através de debates, estudos de temas pertinentes, palestras, exibição 

de vídeos, orientações individuais. 

Avaliações das ações, que terá um sentido investigativo e diagnóstico, 

servindo como ferramenta para aprimoramento e retomada de decisões. 

Reuniões pedagógicas envolvendo todos os segmentos (APM, 

Conselhos e Grêmio Escolar) para análise e formulação/reformulação de 

conceitos. 

Acompanhamento do diário de classe e caderno de alunos para 

acompanhamento da aprendizagem e metodologias. 

Bimestralmente (com o conselho de classe e série) análise e 

acompanhamento da movimentação de alunos ( aproveitamento e freqüência) . 

Semanalmente acompanhamento da equipe de direção e coordenação 

da freqüência dos alunos (através do caderno de freqüência) e verificando o 

motivo de faltas injustificadas e construção dos gráficos mensalmente para ter 

uma visão do todos. 

 

5.2 PROPOSTA DE TRABALHO  DO COORDENADOR PEDAGÓGICO. 

 

AÇÕES 

 Assumir, estudar a nova Proposta Curricular, assegurando sua 

implantação do segmento nível médio, objeto da minha coordenação, 

garantido a realização de um trabalho produtivo e integrador; 

 Conhecer os referenciais teóricos relativos ao Caderno do Professor, 

bimestral, incentivando os professores sobre a prática pedagógica, bem 

como os resultados do desempenho dos alunos; 

 Proceder, com a equipe gestora e professores, à análise dos resultados 

da avaliação do desempenho escolar através de seus indicadores 
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(SARESP) registrando e divulgando avanços e estratégias bem 

sucedidas, bem como identificando as dificuldades a serem superadas e 

propondo alternativas de otimização dos resultados; 

 Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de recuperação da 

aprendizagem, em especial aos alunos de necessidades especiais, 

orientando na confecção dos portfólios, verificando seus avanços e 

quais estratégias ou intervenções que deverão ser feitas; 

 Elaborar com o diretor da escola, horário das HTPCs organizando a 

participação de todos os professores, de forma a assegurar o caráter 

coletivo dos trabalhos; 

 Acompanhar e analisar o processo de avaliação, estimulando a 

recuperação contínua e os registros que todos os professores terão que 

fazer, para acompanhar adequadamente seus alunos, tendo uma visão 

dos seus avanços na aprendizagem, socialização e participação. 

 Coordenar, elaborar, a partir  da análise das informações de avaliação 

diagnóstica registradas pelos professores da classe. O Plano de 

Recuperação Paralela, com objetivos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e necessitem de um 

trabalho mais direcionado, em paralelo `as aulas regulares. 

 Divulgar, refletir melhor com os professores os instrumentos e os 

resultados das avaliações externas SARESP com os professores, 

procurando soluções através dos dados estatísticos, pois só ocorre uma 

real transformação quando a escola usa os resultados para melhorar 

seu desempenho. 

 Lembrar aos nossos professores a LDB – Lei 9394/96 que deslocou o 

foco de ensino para aprendizagem, sua filosofia não é mais da liberdade 

de ensino, mas a do DIREITO DE APRENDER. 

 Estar em sala de aula apoiando e incentivando a comunicação entre o 

professor e o aluno, vivenciando e trocando informações, promovendo a 

auto estima do professor, pois acredito que é preciso se sentir bem 

pessoalmente para desenvolver seu trabalho de educador em sala de 

aula, observando se o professor faz seu papel não só  trabalhando 

conteúdos, mas também relacionando e valorizando a ética, tratando 

seu aluno como uma pessoa que está na escola para aprender. 
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 Planejar, organizar os HTPCs com leituras de textos pedagógicos que 

auxilie os professores em sala de aula, e colocando à disposição todos 

os recursos pedagógicos da escola, incentivando o uso do laboratório de 

informática, biblioteca, vídeos, data show, para um trabalho 

diversificado, acolhedor e atendendo a proposta curricular; 

 Assumir o trabalho de formação continuada incentivando os professores 

a um estudo consciente e reflexivo sobre a prática da sala de aula, cuja 

base é o domínio da leitura e da escrita, como também da Proposta 

Curricular. 

 Conversar com os professores que em suas aulas, procurem 

estabelecer ponte entre a teoria e a prática, o desconhecido e o 

conhecido, o estudado e o vivido, o passado e o presente, ai sim ele 

está garantindo um processo de ensino –aprendizagem contextualizado. 

 Desenvolver projetos pedagógicos que estimulem o protagonismo do 

aluno, desenvolva sua criatividade, desperte o gosto pela leitura, 

pesquisas na internet, saibam selecionar os textos e realizarem as 

atividades, façam uma releitura eliminando e acrescentando  novos 

fatos. 

 Pretendo sempre estar em contato com os pais, informando-os sobre a 

aprendizagem e dificuldades de seus filhos, pois, acredito que esta 

comunicação com a família é muito importante. 

 Estar sempre disponível aos problemas que surgem buscando em 

comum acordo com a equipe gestora, e reforçando este ano dedicação 

total a NOSSA PROPOSTA CURRICULAR; 

 Ser uma pessoa comunicativa, sempre pronta para atender os 

professores e alunos, transmitindo as informações dando suporte ao 

desenvolvimento da nova proposta pedagógica, auxiliando quanto ao 

uso dos recursos pedagógicos existentes na escola, com o objetivo de 

enriquecer e contextualizar os conteúdos que deverão ser aprendidas e 

não apenas ensinados; 

 Finalmente desenvolver um trabalho junto a direção, professores, alunos 

e funcionários com o objetivo de cumprir a proposta pedagógica e 

termos um relacionamento adequado e solidário.  As dificuldades 

existem, mas com certeza devem ser assumidas como desafios, pois 
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nós educadores que somos temos o dever e condições para superá-las 

construindo uma escola democrática. 

 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO HTPC 

 

 O HTPC desta Unidade Escolar é realizado às quartas-feiras iniciando 

às 16h50 terminando às 18h50 (02) horas com a participação de todos os 

professores da U.E e às quintas-feiras com 1 horas de duração iniciando às 

17h50 e término às 18h50 com a participação de 06 (seis) professores. 

 A organização do nosso trabalho coletivo caracteriza como um momento 

de reflexão das propostas curriculares e melhoria da prática docente, de 

caráter estritamente pedagógico, com acompanhamento e avaliação da 

proposta pedagógica da escola e do desempenho escolar do aluno, como 

também o estudo dos resultados do Saresp, verificando quais as 

competências e habilidades não contempladas e que necessitam de maior 

desempenho dos alunos, com apoio da equipe de supervisão e oficina 

pedagógica da DE.. 

 É dado ao professor a oportunidade de expor suas dificuldades na 

implantação das situações de aprendizagem do Caderno do Professor 

(Propostas Curriculares) como também discutir com seus colegas e com o 

PC as ações e intervenções voltadas à melhoria de ensino do ensino e 

aprendizagem dos alunos em sala de aula. 

 

FORMAS DE REGISTRO 

  

 São elaboradas previamente as pautas de cada reunião, as atividades e 

a freqüência dos professores no HTPC são registradas em livro próprio, 

com assinatura. 

 

HORÁRIO DO COORDENADOR 

 

DIAS DA SEMANA DIURNO NOTURNO 

2ª FEIRA 8h20 às 12h20 19h00 às 23h00 

3ª FEIRA 7h00 às 11h00 19h00 às 23h00 
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4ª FEIRA 8h30 às 10h30 16h00 às 22h00 

5ª FEIRA 10h20 às 12h20 17h00 às 23h00 

6ª FEIRA 7h00 às 11h00 19h00 às 23h00 

 

5.3 TÉCNICO ADMINISTRATIVO (SECRETÁRIO, AGENTES DE 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E OUTROS); 

Objetivos 

Apoiar administrativamente o processo educacional e a direção da Escola 

através de atividades pertinentes a: 

- documentação e escrituração escolar e de pessoal; 

- organização e atualização de arquivos; 

- expedição, registro e controle de expediente; 

- registro e controle de bens patrimoniais, bem como da aquisição e 

conservação e uso de materiais e gêneros alimentícios; 

- serviços gerais de secretaria; 

- atendimento ao público. 

Ações 

Dar consecução às atividades previstas nos objetivos e outras, emanadas 

da Direção. 

 Avaliação 

Será feita no âmbito geral da Escola, por todas as equipes 

 

5.4  OPERACIONAL (AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, ZELADOR); 

Objetivos 

Proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares de natureza 

administrativa e curricular, relativas à: 

- zeladoria, vigilância e atendimento de alunos; 
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- limpeza, manutenção e conservação das áreas interna e externa do prédio; 

- controle, manutenção e conservação de mobiliário, equipamentos em geral e 

materiais didático-pedagógicos; 

- controle, manutenção, conservação, preparo e distribuição da merenda 

escolar; 

- cuidar para que a integridade física de seus pares, alunos e do pessoal em 

geral seja preservada. 

Ações 

Dar consecução às atividades previstas nos objetivos e outras, emanadas da 

Direção. 

Avaliação 

Será feita no âmbito geral da Escola, por todas as equipes. 

 

 5.5  CORPO DOCENTE (TODOS OS PROFESSORES); 

PLANO DOS PROFESSORES  

            Nós, professores da EE. Tonico Barão, promovemos educação de 

qualidade, baseada na legislação vigente, desenvolvendo um trabalho pautado 

na Proposta Curricular do Estado de São Paulo, tendo em vista preparar o 

jovem para atender as exigências do século XXI. 

            É preciso oferecer aos jovens um ensino aprendizado capaz de aguçar 

neles a curiosidade, a criatividade, a capacidade de aprimorar talentos, 

descobrir habilidades e competências, edificar e protagonizar sua própria 

aprendizagem, por fim a sua plena cidadania. 

            Nesta perspectiva, nós, educadores temos como meta aprimorar a 

prática de aula, trabalhando, além do conteúdo, temas, valores e conceitos 

através de diálogos, debates e reflexões, ampliando no educando sua 
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percepção a respeito do mundo, preparando-o não apenas para o mercado de 

trabalho, mas também para os desafios da vida. 

            Para tanto valorizamos o trabalho interdisciplinar e contextualizado que 

fundamentam as áreas de conhecimento. 

            Outro fator relevante é a interação com a família e a comunidade, para 

isso gostaríamos de contar com mais envolvimento destes parceiros que são 

responsáveis na formação de cidadãos competentes, engajados e felizes, 

capazes do pleno desenvolvimento social. 

            A nossa clientela é heterogênea com alguns alunos portadores de 

necessidades especiais, sendo este o nosso principal desafio, pois não 

estamos preparados para atender suas especificidades. A inclusão garante o 

direito mas não viabiliza os meios almejados por nós. 

            Utilizamos vários instrumentos de avaliação que nos permitem 

diagnosticar avanços e dificuldades servindo de alavanca para continuar ou 

retomar os conteúdos, tendo como responsabilidade a recuperação contínua. 

            Enfrentamos muitos desafios, mas acreditamos que só a educação é 

capaz de transformar a sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. 

 

5.6  CORPO DISCENTE (ALUNOS).               

Plano dos alunos da EE TONICO BARÃO 

 Nós alunos da EE TONICO BARÃO, de uma maneira geral estamos 

satisfeitos com as condições de nosso ambiente escolar. O corpo docente, em 

sua maioria, é composta por profissionais bem qualificados, interessados e 

comprometidos com o nosso aprendizado. 

 A equipe de gestão demonstra uma grande preocupação em relação a 

nossa aprendizagem e mantém um constante monitoramento do patrimônio 
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escolar. Tanto a diretora quanto a coordenadora preocupa-se com o nosso 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 O quadro de funcionários desta unidade escolar é composta por pessoas 

prestativas e carismáticas, que desempenham seus trabalhos com eficiência 

quanto a limpeza e a ordem da escola. 

 A relação entre nós alunos, é relativamente boa, enquanto há alunos 

bem integrados ao ambiente, existem outros (poucos) que apresentam 

dificuldades em aceitar particularidades que são inerentes aos seres humanos. 

 O ambiente escolar é promove uma convivência diária harmoniosa entre 

nós, alunos, gestores, professores e funcionários, porém melhorias poderiam 

ser feitas, como no laboratório que deveria ser mais valorizado para ser 

utilizado com a finalidade que lhe foi construído. Nós alunos, nos preocupamos 

com a conservação do ambiente escolar, pois acreditamos que estudar num 

local limpo e organizado é muito prazeroso. 

 Sentimos-nos privilegiados em fazer parte desta unidade escolar, pois 

esta é uma escola participativa e inclusiva em que o compromisso com o 

ensinar e aprender são objetivos primordiais visíveis a todos nós. 

 

VI - AVALIAÇÃO (CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO) 

6.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (PROCEDIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS): 

             A EE TONICO BARÃO adota critérios de avaliação baseados em 

acompanhamento do trabalho realizado por toda a equipe, sendo que, um 

desses critérios é a auto avaliação que referenda os ideais eficazes de gestão,  

e conseqüentemente, o processo educativo e a melhoria contínua da escola 
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nas ações e planos, buscando uma aprendizagem de qualidade, iniciativas 

inovadoras da própria gestão e ainda,  estabelece o compromisso com o 

sucesso das aprendizagens significativas, uma vez que ao fazer a auto-

avaliação, pode-se redirecionar o processo de gestão, pois os indicadores são 

norteadores para as questões que estabelecem a melhoria de aproveitamento 

dos alunos. 

Recentemente foi feito avaliações em todos os segmentos escolares e 

constatou-se um alto grau de satisfação apresentado pelos pais que 

exteriorizaram sua credibilidade pela escola, demonstrando que esta 

corresponde aos seus desejos, pois seus filhos são muito bem preparados para 

a vida, onde conseguem entrar para o mercado de trabalho. A escola 

encaminha alunos para vários empregos, através do convênio com CIEE  e os 

prepara para o vestibular, eles têm alcançado excelentes resultados em bolsas 

de faculdades particulares (PROUNI) e ingressado em Faculdades Estaduais 

através do SiSu. 

Quanto aos docentes, percebe-se que valorizam muito as capacitações 

oferecidas pela Diretoria de Ensino, bem como, os estudos em reuniões de (re) 

planejamento, os quais sempre contam com o apoio de nosso supervisor, o 

senhor Wilson Antonio Garnieri. Seu auxílio foi de fundamental importância 

para a conscientização e mudança de postura em determinados assuntos 

principalmente pedagógicos, pois nos mostrou um novo olhar, olhar este que 

fortaleceria o espírito de equipe e estreitaria ainda mais os laços com a 

comunidade. 

Quanto aos funcionários, a maioria denota esforços em oferecer  educação de 

qualidade e sentem-se partes do processo, pois sabem que têm uma grande 
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influência na educação, cuja melhoria também depende deles, vale ressaltar 

ainda que gostariam de ter capacitações para melhor exercerem suas funções.  

Quanto aos alunos,  podemos constatar que os mesmos  acreditam na escola, 

reconhecendo o nosso esforço e tendo orgulho em estudar nesta U.E., pois a 

maioria vê a escola como uma ascensão social.  

A auto avaliação mostrou-nos também a necessidade premente  e necessária 

de melhorar os índices de evasão no período noturno, pois os alunos cansados 

de trabalhar o dia todo têm dificuldade de conciliar trabalho e estudo, e apesar 

dos esforços não estamos conseguindo alcançar o resultado almejado, 

portanto necessitamos traçar novas ações para obter um resultado satisfatório.  

Outro problema detectado foi uma grande quantidade de alunos de DPs, mas 

com a ajuda da família esperamos sanar este problema o mais rápido possível 

e não tê-lo em 2011. 

Enfim a auto-avaliação nos proporcionou um melhor conhecimento de nossa 

realidade e novos rumos a serem tomados. 

6.2 AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM (PROCEDIMENTOS 

INTERNOS E EXTERNOS):Resultados do SARESP, ENEM, SAEB; 

Resultados bimestrais (freqüência e aprendizagem). 

Para intensificar o aprendizado, os professores desenvolvem projetos 

interdisciplinares com envolvimento da comunidade, levando em conta que a 

função da Escola não é apenas a de transmitir informação, mas também utilizar 

a arte de convidar sua clientela à reflexão, ensinando tanto os métodos 

necessários para tal como também a de duvidar, despertando no educando o 

desejo de querer sempre aprender mais e a capacidade de criticar 

racionalmente aquilo que está aprendendo, sendo assim protagonista de sua 

própria aprendizagem. 
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         Para buscar a eficácia da Escola contamos com um trabalho de controle 

de freqüência  e evasão, onde os pais ou responsáveis são notificados e 

alertados para a importância do compromisso com a assiduidade e 

aprimoramento da aprendizagem dos alunos. 

A equipe escolar nos últimos anos tem trabalhado arduamente para 

elevar a melhoria da qualidade de ensino, aumentando a taxa de promoção e 

reduzindo a taxa de evasão, principalmente no que se refere aos alunos do 

curso noturno, pois apesar de estarmos longe do ideal temos um bom resultado 

quanto ao curso diurno, pois nesses últimos três anos a nossa taxa de 

promoção gira em torno dos 85% para o ano de 2010, retenção 5% e a de 

evasão para o mesmo ano apresentou-se zerada, no curso noturno pois esta 

taxa é de 67 % para promoção, 20% para retenção e 0% para evasão. 

Para poder reverter este quadro de retenções, temos promovido várias 

visitas à casa de alunos, monitoramento individual e os professores têm 

ministrado aulas usando os mais variados materiais pedagógicos, inclusive 

tecnológicos para torná-las mais prazerosas e atrativas, pois no ano de 2009 a 

retenção em ambos os períodos era aproximadamente de 23% e evasão 12%, 

no de 2010 já sentimos resultados positivos, o que nos tem animado e ajudado 

a continuar o trabalho. 

            Outro instrumento para identificar as necessidades de implementação 

de ações para a melhoria do processo ensino e aprendizagem são as 

constantes análises dos resultados do ENEM, SARESP, avaliações internas, 

ficha individual dos alunos, entre outros e na maioria das vezes temos tido 

várias alegrias com os resultados obtidos pelos alunos, inclusive com 

premiações em concursos como o Construindo a Nação,  que apontam  para o 

sucesso desse processo escolar. 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

 Quanto à freqüência escolar, a escola tem realizado monitoramento e 

controle da freqüência dos alunos, através de uma ficha de acompanhamento 

diário, sendo que ao final de cada semana, as faltas são computadas, as que 

ultrapassam três consecutivas são vistas como “estado de alerta” e o professor 

representante da classe investiga a(s) causa(s) dessa(s) ausências. No final de 

cada mês é construído um gráfico, que é analisado e discutido em HTPCs e 

dado ciência aos alunos para que tomem consciência e assumam suas 

responsabilidades quanto as suas faltas e se as mesmas continuam são 

enviados comunicados aos pais para tomarem ciência e justificarem as 

ausências de seus filhos, nos casos de reincidência o Conselho Tutelar e a 

Promotoria da Infância e da Juventude são oficializados. Todas essas medidas 

são acionadas para assegurar a permanência com sucesso dos alunos na 

escola. 
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7.1 – Quadro curricular por curso e série - diurno 
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noturno 
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7.2 – Calendário escolar e demais eventos da escola 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

7.3 – Horário de trabalho e escala de férias dos funcionários 
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7.4 AGRUPAMENTO DE ALUNOS/ POR TURNO, CURSO, SÉRIE E TURMA; 

 

ENSINO MÉDIO REGULAR 

 

MANHÃ 

1ª série A = 30 

1ª série B = 36 

1ª série C = 32 

1ª série D = 36 

2ª série A = 33 

2ª série B = 31 

2ª série C = 29 

2ª série D = 34 

3ª série A = 32 

3ª série B = 27 

3ª série C =28 

 

NOITE 

2ª série E = 26 

3ª série D = 42 
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7.5 PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DE FREQÜÊNCIA 

MOVIMENTAÇÃO ESCOLAR/2010 

DIURNO – CURSO REGULAR 

Série Promovido Prom.Parc. Retido Ret.Parc. Ret.Freq. Evadido Trans Tot 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1ª A 23 66 - - 1 3 3 8,5 3 8,5 - - 5 14 35 

1ª B 29 85 1 3 - - 3 9 - - - - 1 3 34 

1ª C 34 87,5 - - - - 2 5 1 2,5 - - 2 5 39 

1ª D 38 95 - - - - 1 2,5 - - - - 1 2,5 40 

2ª A 28 93 - - - - 1 3,5 - - - - 1 3,5 30 

2ª B 19 76 - - - - 1 4 - - - - 5 20 25 

2ª C 24 80 - - - - 1 3 - - - - 5 17 30 

2ª D 22 85 - - - - 1 4 - - - - 3 11 26 

3ª A 27 87 - - - - - - 1 3 - - 3 10 31 

3ª B 29 97 - - - - - - - - - - 1 3 30 

3ª C 28 85 - - - - - - - - - - 5 15 33 

TOTAL 301 85 1 0,2 1 0,2 13 3,6 5 1,5 - - 32 9,5 353 

 

NOTURNO – CURSO REGULAR 

Série Promovido Prom.Parc. Retido/Ren Ret.Parc. Ret.Freq. Evadido Trans Tot 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1ª E 24 61,5 1 2,5 - - 2 5 9 23 - - 3 8 39 

2ª E 23 50 - - - - 4 8,6 8 17,4 - - 11 24 46 

3ª D 35 92,2 - - - - 1 2,6 1 2,6 - - 1 2,6 38 

TOTAL 82 67 1 0,8 - - 7 5,6 18 14,6 - - 15 12 123 
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7.6 PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS / 2011. 

7.6.1 VERBA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA – FDE 

APLICAÇÃO: 

As verbas recebidas para manutenção preventiva deverão garantir o bom 

funcionamento do prédio. 

TIPOS DE APLICAÇÃO: 

Troca de Luminárias 

Reparos na rede elétrica e na rede Hidráulica 

Reposição de lâmpadas, vidros e torneiras 

Reparos em equipamentos pedagógicos e administrativos 

Manutenção da áreas externa da U.E. 

Pequenos reparos na parte de alvenaria 

Limpeza Geral do Prédio 

Escrituração de documentos da APM 

Reparos em quadro negro e pintura em geral 

 

7.6.2 VERBA DE ADIANTAMENTO – DMPP E MATERIAL DE CONSUMO 

APLICAÇÃO: 

As verbas recebidas neste item têm como objetivo a aquisição de material 

pedagógico de consumo destinado aos alunos (uso comum) e material de 

limpeza para que haja um bom desenvolvimento do ensino – aprendizagem 

TIPO DE APLICAÇÃO 

Aquisição de material para uso coletivo de alunos 

Aquisição de material de limpeza 

 

7.6.3VERBA PARA CONSERTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA 

APLICAÇÃO 

As verbas recebidas neste item tem por finalidade específica atender o critério 

de melhoria das Tecnologias na U.E., tanto administrativo como pedagógico. 

TIPO DE APLICAÇÃO 

Consertos de Microcomputadores 

Aquisição de equipamentos de informática 

7.6.4 VERBA PARA REFORMAS EMERGENCIAIS 
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APLICAÇÃO: 

As verbas recebidas para este fim tem por objetivo efetuar pequenas reformas 

de modo emergencial no prédio escolar, assegurando aos envolvidos no 

processo de ensino, qualidade e segurança.  

TIPO DE APLICAÇÃO: 

Contratação de empresa ou pessoas para a intervenção no prédio escolar. 

 

7.6.5 VERBA DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

APLICAÇÃO: 

 As verbas recebidas para este item tem como o objetivo o atendimento aos 

participantes do Programa Escola da Família dando condições para o pleno 

desenvolvimento dos Projetos Propostos. 

TIPO DE APLICAÇÃO: 

Aquisição de material de esporte 

Aquisição de material para padaria artesanal 

Aquisição de material para saúde 

Aquisição de material para artesanato 

Aquisição de material de lazer e cultura 

Aquisição de material de qualificação para o trabalho 

Aquisição de materiais diversos 

 

7.6.6 RECURSOS PRÓPRIOS E OUTRAS VERBAS 

APLICAÇÃO 

As verbas adquiridas em promoções ou doações tem como objetivo o 

suprimento de algumas necessidades da U.E., especialmente nos casos não 

propostos nos itens anteriores. 

TIPO DE APLICAÇÃO: 

Aquisição de tecidos em geral ( pedagógicos e para uso geral) 

Aquisição de cortinas 

Material de Limpeza 

Material Pedagógico e Administrativo 

Material permanente. 
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7.7 QUADRO DOCENTE 

NOME CARGO/FUNÇAO ESCOLARIDADE 

Ana Paula Marques Marangoni T.C. Letras/L.Portuguesa 

Carlos Osmar Alegria T.C. Letras/ L. Portuguesa 

Carlos Roberto Martins OFA/Readap. PEBI/ Superior 

Célia Maria de Castro Marques OFA/Readap PEBII/História 

Deomar Antonia De Grande Moraes T.C.  Hist.Natural-Biologia 

Dirce Gonçalves dos Santos OFA Educador Profissional PEF 

Edna Forato de Souza T.C. Ed. Artística 

Ednéia Ap. Cardoso T.C. Ciênc./Mat./Quím/Ped. 

Ednéia Públio Ferreira de Souza OFA Arte/Mediador Escolar 

Eliane Camargo Florindo OFA Sociologia 

Eliane de Carvalho T.C. Educação Física 

Elio Pedro de Freitas OFA Matemática 

Elza Maria André Adorno T.C./Readap. PEB I/Ciênc./Biol. 

Fabiana Eloisa Revez dos S. Silva OFA Letras/L.Portuguesa 

Frederic César dos Santos OFA PEB II/História 

Gelson Marangoni OFA Geografia 

Maria Angela Moraes de Mattos T.C./Read. PEBI/ Pedagogia 

Maria de Lourdes C. Oliveira T.C./Readap  PEB I/Pedagogia 

Maria Inês Gonçalves Castardi T.C. Letras/Inglês 

Maria Luzia C. Prette OFA PEB II/Quimica 

Marlene Ap. Lopes Inocêncio T.C. Ciências/Matemática 

Rosely de Fátima S. da Cruz OFA Ciências/Química 

Rosemary do Prado Cristante OFA/Readap. PEB I/Pedag. 

Rosemeire Medina T.C. Física 

Rosiani Ap. Colaviti de Paiva T.C. Química 

Sabrina de Oliveira Prato OFA Sociologia 

Santo Ivo Maschio OFA/Readap. Educação Física 

Silvana Marangoni T.C. Geografia 

Sirlei de Fátima Tedesco OFA História 

Vagner José dos Santos T.C.  História 

Valdete Mara dos R. Constantino OFA/Read. Letras 
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Vanda Lucia AP Mendonça OFA Filosofia 

Vanessa Desidério Crepaldi OFA História/sociologia 

Viviane Mara de Freitas Gianoto T.C. Letras/L.Portugesa 

 

7.8  QUADRO DE PESSOAL 

NOME Cargo/Função Escolaridade 

Marilei Fernandes Belini Lopes Diretor de Escola Superior Completo 

Julio César  Paulino Vice Diretor Superior Completo 

Ivani Ap. da Silva Cabrera PCP Superior Completo 

Vilma Cecília Chaves AOE Superior Completo 

Marli Cardoso AOE Superior Completo 

Darcy Valeze Dias AOE/Secret. Subst. Ensino Médio 

Roseli Maria de Souza Garcia AOE Superior Incompleto 

Dilson Teodoro de Santana AOE Ensino Médio Incomp. 

Dirce Aparecida de Aquino  AOE Ensino Fundamental 

Marlene Crivelari Martins AOE Ensino Médio 

Sonia Regina Costa Balduino AOE/ Afastada Ensino Médio 

Vanda Lúcia Vieira da Silva AOE Superior Completo 

Tereza Alda Mai AOE/ Ensino Médio 

Maria Aparecida Basso  AOE/ Ensino Médio 

Maria de L. Giamatei Mateus AOE Readaptada/L.S. Ensino Médio 

Esio Ordone de Oliveira AOE/Afastado TRE Ensino Médio 

Fátima Ap. Lopes Valeze Oficial Administ.Afast. Superior Completo 

Júlia Maria Ponzani Costa Oficial Administ. Ensino Médio 

Abadia Apª Barbosa Regioli ASE Ensino Médio 

Ana Ondei Nunes Aux. Serviços Ens. Fund. Incompleto 

Sonia Ap. Garcia Fernandes ASE Ensino Médio 

Alcides Alástico ASE/L.S. Ensino Fundamental 

Maria das Neves Faria ASE / Read./Afast. Ensino Médio 

Rosa Maria da Silva ASE Ens. Fund. Incompleto 

Vilma Rosa da Silva Ferraz ASE/ Readap./Afast. Ens. Fund. Incompleto 

José Augusto de Vergílio ASE/ Afastado TRE Ensino Médio 
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7.9 PROJETOS ESPECIAIS 

1 – PROJETO CIDADANIA – PRÊMIO CONSTRUINDO A NAÇÃO 

OBJETIVO:- 

- Integrar o aluno no núcleo de cidadania em sua comunidade, 

preparando-o para a vida em sociedade; 

- Conscientizar o educando da necessidade de formarmos cidadãos 

solidários com o próximo. 

2 – CONCURSO BOVESPA NA ESCOLA/SECRETARIA DA ESDUCAÇÃO – 

SP. 

OBJETIVO:- 

- incentivar a criatividade, capacidade de comunicação e síntese dos 

alunos. 

- Promover a cooperação e integração entre alunos e professores, na 

produção de trabalhos envolvendo diferentes áreas do conhecimento. 

3 – IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS NAS 

UNIDADES ESCOLARES 

TÍTULO – LETRAMENTO LITERÁRIO 

OBJETIVOS:- 

- Ampliem sua proficiência para leitura de textos mais extensos, ou de 

complexidade maior, atribuindo-lhes sentidos adequados; 

- Façam uso de um diário de bordo como forma de registro para auxiliar 

na sistematização de suas impressões pessoais e análises literárias da 

obra. 

4 – PROJETO PREVENÇÃO TAMBEM SE ENSINA 

OBJETIVO:-  

- Conscientizar os alunos sobre os fatores de riscos, uso de drogas licitas 

e os malefícios das drogas ilícitas; 

- Valorizar e cuidar da saúde como condição necessária para usufruir 

prazer sexual prevenindo das doenças sexualmente transmissíveis. 

5 – PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA 

OBJETIVO:- 

- Fazer da escola nos finais de semana, o espaço privilegiado de 

convivência familiar e comunitária, oferecendo, principalmente aos 

jovens, oportunidades de lazer, canais de auto-expressão. 
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7.9.2 PROJETOS DA ESCOLA 

1 - PROJETO VALORIZANDO A VIDA 

OBJETIVO:- 

 Desenvolver entre educadores/educandos um clima de confiança, 

respeito e descontração para que o Projeto seja bem sucedido; 

 Desenvolver nos jovens, sentimentos de autoestima, amor, amizade, 

respeito mútuo e valorização da vida, para que possam se prevenir a 

respeito de tudo que possa interferir numa vida saudável; 

 Desenvolver nos alunos a responsabilidade social de estarem 

conscientizando as pessoas da comunidade sobre prevenção; 

 

2 - PROJETO VALORIZANDO A NATUREZA 

OBJETVOS:- 

- Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o 

meio em que vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados 

que se deve ter na preservação e na manutenção da natureza; 

- Reconhecer e compreender algumas das conseqüências das 

transformações da natureza causadas pelas ações humanas, presentes 

na paisagem local e em paisagens urbanas e rurais; 

- Valorizar o uso refletido da técnica e da tecnologia em prol da 

preservação e conservação do meio ambiente e da manutenção da 

qualidade de vida; 

 

3 – PROJETO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

OBJETIVOS:- 

 Proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares de natureza 

administrativa e curricular, relativas às atividades de atendimento ao 

aluno, limpeza, manutenção e conservação de mobiliários, 

equipamentos e materiais didático-pedagógicos, controle, manutenção e 

conservação; 

 Despertar no aluno a responsabilidade e da compreensão da 

preservação do patrimônio escolar e do ambiente em que vivem; 

 

4 - PROJETO CULTURAL  
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EXCURSÃO MUSEU DE LÍNGUA PORTUGUESA – SÃO PAULO 

ÁREAS ENVOLVIDAS – ARTE, HISTÓRIA E LÍNGUA PORTUGUESA 

OBJETIVOS: -  

 Vivenciar o encontro entre arte e público, conhecendo e valorizando os 

espaços e formas de integração como mediação cultural; 

 Perceber o diálogo entre as produções artísticas e culturais dentro das 

diferentes sociedades , épocas e lugares; 

 Valorizar a diversidade de patrimônio cultura artístico, identificando suas 

manifestações; 

 Identificar e aproximar povos e culturas variadas para compreender a 

dimensão de a língua portuguesa no tempo e no espaço. 

 

5 – PROJETO FUTURIADADE 

OBJETIVOS:- 

 Estimular e apoiar ações em benefício de quem já  possui mais de 60 

anos e garantir condições de envelhecimento com dignidade a todos os 

idosos; 

 Incentivar ações para o cumprimento do Estatuto do Idoso e o Plano de 

Ação Internacional para o Envelhecimento; 

 Realizar campanhas educativas a respeito do envelhecimento; 

 Conscientizar os alunos para valorizar a experiência do idoso na sua 

vida cotidiana. 

 

7.10 – INSTITUIÇÕES ESCOLARES – APM E GRÊMIO 

7.10.1 PLANO ANUAL DER TRABALHO DA APM – 2011 

PLANO ANUAL DE TRABALHO DA APM – 2011. 

Objetivos: 

 colaborar no aprimoramento do processo educacional, nas campanhas 

educativas e financeiras; 

 desenvolver seu papel como instituição auxiliar da escola; 

 integrar num processo de família-escola-comunidade. 

 

Ações: 
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 estar presente nas reuniões para tomar decisões sobre todos os assuntos, 

quer educativos, financeiros ou de lazer 

 participar , colaborar e fiscalizar obras no prédio ou licitações quando 

necessário; 

 ajudar e participar na cantina escolar; 

 participar nas decisões de aquisição de material com verbas recebidas do 

Estado; 

 fazer balancetes, deixando em lugar próprio, demonstrando transparência; 

 participar das promoções realizadas durante o ano; 

 

Recursos: 

 Cantina Escolar 

 Quermesse 

 Rifas 

 Promoções diversas 

 

Pessoal Envolvido: 

 corpo docente, discente e pais; 

 diretoria executiva da APM 

 comunidade em geral 

 

Aplicação dos Recursos: 

As campanhas feitas pela APM,  os recursos o  obtidos pela cantina 

escolar e promoções diversas serão revertidas em benefício do aluno, na 

compra de material pedagógico, equipando  as salas de aulas,  sala de leitura, 

Xerocopiadora, material para Educação Física, material permanente, bem 

como materiais para conservação do prédio escolar, pequenos reparos e 

projetos que auxiliem no desenvolvimento da proposta pedagógica da escola, 

principalmente no que se refere aos temas abordados pela Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo. 

 

A.P.M.  DA   E.E. TONICO BARÃO/2011 

   DIRETORIA EXECUTIVA 
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Diretor Executivo: Maria Ângela Moraes de Mattos 

Vice Diretor Executivo: Silvana Marangoni Candido Alves 

Diretor financeiro:  Dirce Aparecida Gomes Martinelli 

Vice Diretor Financeiro: Vivaldo Pavão 

Secretário: Vilma Cecília Chaves Santana Sales 

Diretor Cultural:  Edna  Forato de Souza 

Diretor de Esportes: Valdecir Santos Freire 

Diretor de Patrimônio: Julio César Paulino 

Diretor Social: Ivani Aparecida da Silva Cabrera 

 

 

   CONSELHO DELIBERATIVO 

 

Docentes: 

Rosemeire Medina 

Ana Paula Marques Marangoni 

Marlene Aparecida Lopes Inocencio 

Elio Pedro de Freitas 

 

Pais: 

David José Martins Rodrigues 

Romilda Aparecida da Cruz 

Emilia Tomaz 

André Luiz Garcia Pereira 

Clélia Regina Petilio 

 

Alunos: 

Liediane Cristina de Melo 

Adelson Leandro Pessoa da Silva 

Conselho Fiscal: 

Mara Cristina Marangoni Tomazini 

Nivaldo Gonçalves 

Leandro Regina Evangelista Cângani 
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CONSELHO DE ESCOLA  - 2011 

 

PROFESSORES: 

   1- Ana Paula Marques Marangoni 

   2- Silvana Marangoni Candido Alves 

   3- Marlene Aparecida Lopes Inocêncio 

   4- Gelson Marangoni 

   5- Elio Pedro de Freitas 

   6- Rosemeire Medina 

   7- Deomar Antonia De Grande Moraes 

   8- Edna Forato de Souza 

SUPLENTES: 

   1- Maria Inês Castardi Gonçalves 

   2- Viviane Mara de Freitas Gianoto 

 

ESPECIALISTA:    1- Julio César Paulino 

 

FUNCIONÁRIOS:  

   1- Roseli Maria de Souza Garcia 

   2- Marli Cardoso 

SUPLENTES: 

   1- Vilma Cecília Chaves Santana Sales 

   2- Julia Maria Ponzani Costa 

 

PAIS DE ALUNOS: 

   1- David José Martins Rodrigues 

   2- Sandra Aparecida da Silva Almeida 

   3- Marli da Silva Ferreira Sant’ana 

   4- Mara Cristina Marangoni Romazini 

   5- Sandra Márcia Rocha 

SUPLENTES: 

   1- Luciana Francisca da Silva Passarini 

   2- Vandeliria Candido Alves Brigo 
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ALUNOS: 

   1- Adriel Estevan da Fonseca 

   2- Janis Eduarda de Almeida 

   3- Wilhian Henrique Jacometo 

   4- Karina Rodrigues de Carvalho 

   5- Karine Eduarda Rosa 

SUPLENTES: 

   1- Mateus de Jesus Simão Saraiva 

   2- Leonan Rafael Ferraz 

 

7.10.2 PLANO ANUAL DE TRABALHO – GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE: 

 O Grêmio Estudantil ACELERA AE, abreviadamente Grêmio, é uma 

instituição sem fins lucrativos, constituída pelos alunos regularmente 

matriculados e frequentes na E.E. Tonico Barão, sediado no Estado de São 

Paulo, cidade de General Salgado, av. Domenico Ráo, 1521 – Vila Maria, com 

duração de 1 ano e regida pelas normas deste Estatuto. 

 

OBJETIVOS 

 O grêmio tem por finalidade melhorar a qualidade de vida e da educação 

dos alunos da referida unidade escolar sem qualquer distinção de raça, 

credo político ou religioso, orientação sexual ou quaisquer outras formas 

de discriminação, estimulando o interesse dos alunos na construção de 

soluções para os problemas da escola supracitada, contribuindo para 

formar, assim, cidadãos conscientes, participativos e multiplicadores 

destes valores. 

 

AÇÕES DURANTE O ANO DE 2011 

Cultura 

 Peças Teatrais; 
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 Dança; 

 Semana Cultural; 

 Concursos literários. 

Esportes 

 Gincanas educativas evolvendo matérias; 

 Campeonatos de futsal, vôlei, handebol, basquetebol, pimbolim e ping 

pong; 

 Provas de condicionamento Físico 

Política 

 Palestras, manifestações e debates; 

 Garantir o voto dos estudantes no conselho escolar; 

Social 

 Campanha do Agasalho; 

 Campanhas do alimento; 

 Campanhas de prevenção; 

 Embelezamento escolar (murais, painéis, etc.) 

 Discursos sobre preconceito; 

 Inclusão social e outros. 

Comunicação 

 Rádio escolar; 

 Participação no Conselho Escola. 

Cronograma das ações 

  As atividades supra citadas acima, serão devidamente realizadas de 

acordo com o planejamento da direção escolar.  Podendo levar em 

consideração datas comemorativas e demais assuntos discutidos. 

Produto Final 

  Esperamos realizar com êxito, todas as atividades mencionadas acima, 

de forma que haja total integração entre alunos e comunidade. 

 

COMPONENTES DO GRÊMIO 

I- Presidente: Adriel Estevan da Fonseca 
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II- Vice- Presidente: Heitor Fernandes de Carvalho 

III- Secretário Geral: André Henrique Canossa 

IV- Primeiro – Secretário: Amanda Brauer da Silva 

V- Tesoureiro Geral: Geisielle De Grande Marques 

VI- Primeiro - Tesoureiro: Thairylianne Longhini 

VII- Diretor de Saúde e Meio Ambiente: Hugo Ed. Rodrigues Pinto 

VIII- Diretor Social: Letícia Siqueira de Oliveira 

IX- Diretor de Imprensa: Josiane Fernanda Frota 

X- Diretor de Esportes: Édipo Ueliton dos Santos Martins 

XI- Diretor Cultural: Rafaela Teixeira de Brito 

XII- Primeiro- Suplente: Gabrielle Marangoni Candido Alves 

XIII- Segundo- Suplente: Dayana Cinthia de Virgilio 

XIV- Terceiro – Suplente: Raul Emanuel Moreira de Sousa 

XV- Quarto – Suplente – Franciele Longhini Moreira 

XVI- Quinto – Suplente – Aline Nathane Macedo dos Santos 

 

7.11 COLEGIADOS – CONSELHO DE ESCOLA E CONSELHO DE 

CLASSE/SÉRIE 

 Tais instituições funcionam segundo normas estabelecidas em 

legislações próprias.  O Conselho de Escola realiza reuniões ordinárias e 

extraordinárias.  A participação de seus membros é expressiva, não sendo total 

em algumas sessões o que reflete o grau de participação da sociedade nos 

assuntos relativos à educação.  O Conselho de Escola participa na elaboração 

do Calendário Escolar junto com os professores e aprova o mesmo decide 

sobre as penas disciplinares, participa também da elaboração da proposta 

político pedagógica da escola.  É um órgão deliberativo e consultivo.  Os 

Conselhos de Classe e série decidem sobre a compensação de ausências, 

promoção e retenção de alunos, encaminhamentos para projetos de 

recuperação e reforço paralelos e pedidos de reconsideração de avaliação 

final. 

 As instâncias coletivas de decisão existem e são representadas pelo 

Conselho de Escola, Conselho de Classe Série e APM.  Através de reuniões 

ordinárias e extraordinárias seus membros se reúnem para decidirem assuntos 

de suas competências, havendo participação maior de professores e alunos.  
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Eles contribuem para a implementação da proposta pedagógica da escola, 

dando sugestões para resolver problemas do dia-a-dia da escola, colaborando 

para a realização de campanhas de arrecadação e campanhas educativas, 

ajudando na organização de eventos esportivos e culturais e tomando decisões 

em relação à retenção, promoção, recuperação e compensação de ausências.  

Tais instâncias contribuem, em síntese, para a melhoria da qualidade do ensino 

e solução de problemas escolares. 

 

7.12 ORGANIZAÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO COLETIVO/TEMÁRIO E 

CRONOGRAMA 

O HTPC desta Unidade Escolar é realizado às quartas-feiras iniciando às 

16h50 terminando às 18h50 (02) horas com a participação de todos os 

professores da U.E e às quintas-feiras com 1 horas de duração iniciando às 

17h50 e término às 18h50 com a participação de 06 (seis) professores. 

 A organização do nosso trabalho coletivo caracteriza como um momento 

de reflexão das propostas curriculares e melhoria da prática docente, de 

caráter estritamente pedagógico, com acompanhamento e avaliação da 

proposta pedagógica da escola e do desempenho escolar do aluno, como 

também o estudo dos resultados do Saresp, verificando quais as 

competências e habilidades não contempladas e que necessitam de maior 

desempenho dos alunos, com apoio da equipe de supervisão e oficina 

pedagógica da DE.. 

 É dado ao professor a oportunidade de expor suas dificuldades na 

implantação das situações de aprendizagem do Caderno do Professor 

(Propostas Curriculares) como também discutir com seus colegas e com o 

PC as ações e intervenções voltadas à melhoria de ensino do ensino e 

aprendizagem dos alunos em sala de aula. 

 

7.13 PLANOS DE ENSINO (ARQUIVADOS NA U.E.) 
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ANEXOS  

 

2014 
 

 

EE TONICO BARÃO 

 

 

DER - FERNANDÓPOLIS 
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PLANO ANUAL DE TRABALHO DA APM –2014. 

VI- Objetivos: 

 colaborar no aprimoramento do processo educacional, nas campanhas 

educativas e financeiras; 

 desenvolver seu papel como instituição auxiliar da escola; 

 integrar num processo de família-escola-comunidade. 

 

VII- Ações: 

 estar presente nas reuniões para tomar decisões sobre todos os assuntos, 

quer educativos, financeiros ou de lazer 

 participar, colaborar e fiscalizar obras no prédio ou licitações quando 

necessário; 

 ajudar e participar na cantina escolar; 

 participar nas decisões de aquisição de material com verbas recebidas do 

Estado; 

 fazer balancetes, deixando em lugar próprio, demonstrando transparência; 

 participar das promoções realizadas durante o ano; 

 

VIII- Recursos: 

 Cantina Escolar 

 Quermesses 

 Promoções diversas 

 

IX- Pessoal Envolvido: 

 corpo docente, discente e pais; 

 diretoria executiva da APM 

 comunidade em geral 

 

X- Aplicação dos Recursos: 

As campanhas feitas pela APM, os recursos  obtidos pela cantina 

escolar e promoções diversas serão revertidas em benefício do aluno, na 

compra de material pedagógico, equipando  as salas de aulas,  sala de leitura, 

Xerocopiadora, material para Educação Física, material permanente, bem 

como materiais para conservação do prédio escolar, pequenos reparos e 
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projetos que auxiliem no desenvolvimento da proposta pedagógica da escola, 

principalmente no que se refere aos temas abordados pela Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo. 
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A.P.M.  DA   E.E. TONICO BARÃO/2014 

   DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Diretor Executivo: Sônia Aparecida Garcia Fernandes 

Vice Diretor Executivo: Maria Ângela Moraes de Mattos 

Diretor financeiro:  Ednéia Públio Ferreira de Souza 

Vice Diretor Financeiro: Mara Cristina Marangoni Thomazini 

Secretário: Darcy Valeze Dias 

Diretor Cultural:  Leila Regina de Freitas 

Diretor de Esportes: Santo Ivo Maschio 

Diretor de Patrimônio: Julio César Paulino 

Diretor Social: Ivani Aparecida da Silva Cabrera 

 

   CONSELHO DELIBERATIVO 

Docentes: 

Ana Paula Marques Marangoni 

Silvana Marangoni Candido Alves 

Leila Regina de Freitas 

Viviani Mara de Freitas Gianoto 

Pais: 

Aparecido José dos Santos 

Lucieli Ondei Nunes da Silva 

Claudio José Cadamuro 

Maria de Jesus Zanardi Monteiro 

Marcela Cristina Batista 

Alunos: 

Alex Aparecido Donda Monteiro 

Elivelton Messias Pereira 

Conselho Fiscal: 

Edilson de Oliveira 

Marina Marcelli Takeda Furuyama 

Célia Maria de Castro Marques 

 

 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

CONSELHO DE ESCOLA  - 2014 

PROFESSORES: 

   1- Ana Paula Marques Marangoni 

   2- Viviane Mara de Freitas Gianoto 

   3- Leila Regina de Freitas 

   4- Silvana Marangoni Candido Alves 

   5- Sirlei de Fátima Tedesco 

   6- Edna Forato de Souza 

   7- Edneia Públio Ferreira de Souza 

   8- Ivani Aparecida da Silva Cabrera 

SUPLENTES: 

1- Ricardo Manaia Perez 

   2- Maria Inês Gonçalves Castardi 

 

ESPECIALISTA:    1- Julio César Paulino 

Suplente:  1- Dirce Gonçalves dos Santos 

 

FUNCIONÁRIOS:  

   1- Vanda Lucia Vieira da Silva 

   2- Esio Ordone de Oliveira 

SUPLENTES: 

   1- Roseli Maria de Souza Garcia 

 

PAIS DE ALUNOS: 

   1- Sirlei Maria Flauzino do Amaral 

   2- Aparecido José dos Santos 

   3- Lourdes Garcia dos Santos 

   4- Angelita Malaquias de Freitas 

   5- Dulcinéia Alves da Costa 

SUPLENTES: 

   1- Adinaldo Lopes de Souza 

   2- Marcia Cristina Mendonça Campos 
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ALUNOS: 

   1- Beatriz Marques Pereira 

   2- Suelen Claudia Camacho 

   3- Analice Karolayne Cardoso Ianeli 

   4- Leandro Antonio da Silva 

   5- Luan Publio Rodrigues de Paula 

SUPLENTES: 

   1- Maria Eduarda Lopes dos Santos 

   2- Sabrina Santana Montalvão 
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Plano anual de trabalho – 2014. 

Ostentação 

 

Art. 1°  De nome, sede e duração – O Grêmio Estudantil Ostentação ( 

Organização Sábia Trazendo Educação No Trabalho com Alunos Colaborando, 

Agindo e Orientando)é uma instituição sem fins lucrativos construídas pelos 

alunos regularmente matriculados e frequentes da escola E.E Tonico Barão. 

Sediado no estado de São Paulo, cidade de General Salgado. Com duração de 

um Ano 

Art. 2° Finalidade – A finalidade do Grêmio se baseia em melhorar a qualidade 

de vida e da educação dos alunos da referida unidade escolar além de 

estabelecer uma melhor relação e interatividade a comunidade convidando-a a 

participar e se interessar pelo dia-a-dia escolar, sendo indiferente cor, raça, 

credo politico ou religioso, orientação sexual ou qualquer outras formas de 

discriminação, estimulando o interesse dos alunos na constituição de soluções 

para os problemas a escola supracitada, contribuindo  para formar assim, 

cidadãos conscientes, participativos e multiplicadores destes valores. 

Art. 3° Programação para o ano de 2014 – No comprimento de suas 

finalidades, o grêmio promoverá ações na área social, cultural, esportiva, 

educacional e politica, podendo realizar eventos, cursos, debates, palestras, 

campeonatos, concursos, e quaisquer outras finalidades ligas a cultura. 

Cultural 

 Festa Junina 

 Festival da Paródia  

 Halloween 

 Dia da Mulher 

 Dia do Professor 

 Dia do Estudante  

 Concurso de Redação 

 Slam 

 Regate de datas comemorativas 

 Dia das crianças 

 Projeto Copa 

 Concurso Cosplay 
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 Leitura literária 

 Sarais 

 Parcerias com a sala de leitura 

 

Politico 

 Manifestações  

 Debates 

Saúde  

 Conscientização 

 Palestras  

 Divulgação de campanhas 

Social 

 Campanha do agasalho  

 Campanha de alimentos 

 Campanhas de prevenção 

 Embelezamento da escola  (preservação do patrimônio) 

 Palestras sobre o preconceito e inclusão social 

Esporte 

 Gincanas educativas (agita galera) 

 Campeonatos nos diversas áreas esportivas  

 

Art. 4° Cronograma de ações – As atividades supracitadas acima serão 

devidamente realizadas de acordo com o planejamento da direção 

escolar e parcerias conquistadas ao decorrer do ano, podendo levar-se 

em consideração as datas comemorativas e demais assuntos que 

entraram em discursão   

Art. 5° Metas – Esperamos realizar com êxito todas as atividades 

mencionadas acima de forma que exista total integração entre os alunos 

e a comunidade.  

Art. 6° Execução – Pretendemos usar como estratégia para a 

consolidação dos projetos parcerias com os alunos, professores, sala de 

leitura, bem como a concessão da direção da unidade, que nos influirá a 

discriminar ações impossíveis de serem realizadas. 
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COMPONENTES DO GRÊMIO 

Presidente:    Lucas de Castro Ratzat – 2ª série A 

Vice Presidente:  Kerulyn Eduarda C. Santana – 2ª série A 

Secretário Geral:   Beatriz Alves Gava – 2ª série A 

1º Secretário:  João Vitor Boneto – 2ª série A 

Tesoureiro Geral:  Pedro Henrique Meniz – 2ª série A 

1ª Tesoureiro:  Giovana Monteiro dos Anjos – 2ª série A 

Diretor Social:  Mikaela de Oliveira Sobreira – 3ª A 

Diretor de Imprensa: Marina dos Santos Gasques – 3ª série B 

Diretor de Esportes: Larissa Pereira do Nascimento – 3ª série B 

Diretor Cultural:  Daniel H. Santana Rodrigues – 2ª série A 

Dir. Saúde e M Ambiente:  Leiliane Alves Scabora – 1ª série B 

1º Suplente:   Lara L. Costa de Souza – 2ª série C 

2º Suplente:   Bruno V. Leme do Prado – 2ª série C 

3º Suplente:   Paulo Ed. Nunes Motta – 3ª série C  
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Calendário Escolar – EE Tonico Barão 
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Calendário Escolar – CEL da EE Tonico Barão 
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Grade Curricular 
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Grade de Substituição 
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Escala de Férias 
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Horário de Trabalho 
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AGRUPAMENTO DE ALUNOS/ POR TURNO, CURSO, SÉRIE E TURMA; 

 

ENSINO MÉDIO REGULAR 

 

MANHÃ 

1ª série A = 35 

1ª série B = 35 

1ª série C = 36 

1ª série D = 30 

2ª série A = 36 

2ª série B = 36 

2ª série C = 33 

3ª série A = 28 

3ª série B = 27 

3ª série C = 24 

 

NOITE 

1ª série E = 12 

2ª série D = 24 

3ª série D = 22 

 

CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS – CEL EE TONICO BARÃO 

Espanhol – Turma Multisseriada 

Nível I – Estágio 3 = 15 alunos 

Nível II – Estágio 2 = 05 alunos 
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PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
MOVIMENTAÇÃO ESCOLAR/2013 
DIURNO – CURSO REGULAR 
 

Série Promovido 
Prom. 
Parcial 

Retido 
Retido 
Parcial 

Rem. Abandono Transf. 
Total 

 N % N % N % N % N % N % N % 

1º A 30 88,23 01 2,95 00 00 00 00 - - 01 2,94 02 5,88 34 

1º B 26 72,23 03 8,33 01 2,77 01 2,77 - - 03 8,33 02 5,57 36 

1º C 24 68,57 03 8,57 03 8,57 03 8,57 - - 00 00 02 5,72 35 

1º D 17 53,12 01 3,13 03 9,38 04 12,5 - - 02 6,25 05 15,62 32 

2º A 30 81,08 02 5,40 00 00 01 2,70 - - 00 00 04 10,81 37 

2º B 16 50 07 21,87 03 9,37 01 1,13 - - 00 00 05 15,63 32 

2º C 20 54,06 08 21,63 03 8,10 02 5,40 - - 01 2,71 03 8,10 37 

3º A 31 88,57 00 00 02 5,71 01 2,86 - - 00 00 01 2,86 35 

3º B 23 76,66 00 00 00 00 00 00 - - 02 6,67 05 16,67 30 

3º C 21 80,78 00 00 00 00 01 3,84 - - 00 00 04 15,38 26 

Total 238 71,25 25 7,49 15 4,49 14 4,19 - - 09 2,69 33 9,89 334 

 

 

Noturno – Curso regular 
 

Série 
Promovid

o 

Prom. 
Parcial 

Retido 
Retido 
Parcial 

Rem. 
Abandon

o 
Transf. Tota

l 
 N % N % N % N % N % N % N % 

1º E 0
9 

29,0
4 

0
0 

00 0
8 

25,8
0 

0
1 

3,2
2 

- - 09 29,0
4 

0
4 

12,9
0 

31 

2º D 1
2 

34,2
8 

0
1 

2,8
6 

0
3 

8,57 0
1 

2,8
6 

- - 11 31,4
3 

0
7 

20 35 

3º D 2
0 

64,5
2 

0
0 

00 0
5 

16,1
3 

0
2 

6,4
5 

- - 02 6,45 0
2 

6,45 31 

Tota
l 

4
1 

42,2
8 

0
1 

1,0
3 

1
6 

16,4
9 

0
4 

4,1
2 

- - 22 22,6
8 

1
3 

13,4
0 

97 
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PLANO DE TRABALHO DO DIRETOR 

Marilei Fernandes Belini Lopes, titular de cargo. Empenha-se em 

promover melhoria de atitudes, mudanças de paradigmas, visando o 

crescimento e o sucesso de todos (alunos, professores , funcionários). Sua 

proposta de trabalho volta-se para a melhoria das condições de trabalho e de 

ensino na U.E., oferecendo melhores condições aos professores e alunos para 

desempenharem suas tarefas. 

Com os professores, PC, Vice Diretor, Professor Mediador, Professor da 

Sala de Leitura e funcionários procura ter um bom relacionamento (apesar de 

ainda não ser totalmente democrática, mas esforça-se), empenha-se em 

orientá-los e estar deixando-os sempre informados da legislação e mudanças 

ocorridas, procura dar suporte para a melhoria do trabalho pedagógico em sala 

de aula. Quanto aos alunos procura ter um relacionamento amigável com 

democracia, mas também com autoridade, mostrando que todos têm que 

respeitar os limites, incentiva-os na busca do sucesso através de estudos e 

matérias disponíveis na U.E. principalmente através de leitura com o  uso da 

sala de leitura e SAI ( incentivando fazer cursos, como evesp e descomplica). 

Em relação aos pais de alunos e comunidade há um bom relacionamento, 

incentivando-os à  uma maior participação na vida escolar de seus filhos ( nem 

sempre com sucesso). 

EXPECTATIVAS: Que a escola caminhe com modernização, que todos 

cumpram com o seu dever, que a SEE invista mais no ensino médio e que 

valorize os profissionais da educação como merecem. 

A DIREÇÃO PROPÕE: 

Que o conselho de escola e APM sejam mais dinâmicos, atuando com 

projetos e ações voltados para a formação de adolescentes, ajude a combater 

a evasão escolar e melhorar a qualidade de ensino. 

Maior articulação com os diversos segmentos da comunidade local na 

busca de parceria para a solução dos problemas que mais afetam a escola no 

seu cotidiano (desinteresse pelos estudos principalmente pelos alunos do 

noturno que contam com um alto índice de ausências). 

Estreitar relações escola-família, visando maior interação escola-

comunidade com uma maior participação da família na gestão escolar e que 

esta acompanhe os estudos de seus filhos e assumindo e tentando solucionar 

os problemas em conjunto  com a equipe  escolar para obter os resultados 

esperados e elevar o índice do IDESP  par 2014. 

Estimular a construção de laços de afetividade. 
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Promoção da educação inclusiva e o respeito às diferenças visto que as 

mesmas sã inerentes à espécie humana. 

A DIREÇÃO NECESSITA: 

Organizar melhor o seu tempo para se reunir com alunos, pais e 

comunidade se ocupando menos dos serviços burocráticos. 

Cursos de capacitação de como estimular os discentes principalmente 

em relação a motivação para os estudos. 

Cursos de capacitação de uma proposta de adequação curricular aos 

alunos com necessidades especiais. 

Proporcionar avaliações contínuas das ações e trabalhos desenvolvidos 

na escola. 

Recursos financeiros para colocar em prática os projetos propostos. 

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

- Baixa freqüência do período da noite às aulas as 6ªs feira; 

- Indisciplina e agressividade por parte de alguns alunos; 

- Desmotivação de alguns professores para o exercício da profissão em 

decorrência de descontentamentos diversos; 

- Ausência de bom embasamento teórico e metodológico por parte de alguns 

professores; 

- Descompromisso e falta de responsabilidade de alguns familiares para com o 

cumprimento do dever de garantir os estudos e frequência regular as aulas de 

seus filhos; 

- Ausência de melhores perspectivas dos pais e filhos em relação ao futuro. 

- Cansaço físico dos alunos decorrente da extensão da jornada diurna de 

trabalho com estudos no período noturno. 

- Moderada atuação da APM e Conselho de Escola; 

- Não possibilidade de participação de todos os professores nas ATPCs. 

- Excesso de burocracia nos afazeres escolares (muitos relatórios, atas, fichas, 

enfim muitos papéis a serem preenchidos tomando um grande parcela do 

tempo, inclusive número excessivo de emails). 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES: 

- Melhorar o uso das ATPCs, que sejam de estudos de aprofundamento e 

sejam tratados e resolvidos problemas de cunho pedagógico (apontar soluções 

e não só identificar os problemas). 

-  Melhor direcionamento de pais, alunos e comunidade em geral, nas reuniões 

ocorridas na escola tornando-as mais agradáveis; 

- Orientar melhor o Conselho de Escola e APM solicitando de seus membros 

maior articulação nos assuntos escolares. 

- Promover palestras dirigidas aos alunos do período noturno para que possam, 

através de informações atuais, sentir-se estimulados a frequentar as aulas, 

percebendo que os conhecimentos adquiridos na escola são necessários para 

que possam enfrentar um mundo globalizado e a realidade do cotidiano. 
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CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

EXCECUÇÃO DO TRABALHO REALIZADO. 

  

A equipe Gestora deve promover a articulação da vida da escola com a 

vida da comunidade, a coordenação de todo processo é tarefa central da 

equipe gestora. Cabe a equipe gestora envolver toda equipe escolar e 

comunidade num processo contínuo de discussão/reflexão/execução da 

proposta pedagógica da escola no sentido de promover o crescimento de cada 

segmento. 

Para que isso ocorra a escola deverá ser um centro de informações, 

debates e avaliações sobre  as questões sociais, políticas e culturais que tem 

repercussão sobre a escola. A partir daí “todos” ( espera-se que a maioria) vá 

assumindo as linhas do projeto da escola. 

COMO? 

Através de debates, estudos de temas pertinentes, palestras, exibição 

de vídeos, orientações individuais e plano de melhoria. 

Avaliações das ações, que terá um sentido investigativo e diagnóstico, 

servindo como ferramenta para aprimoramento e retomada de decisões. 

Reuniões pedagógicas envolvendo todos os segmentos (APM, 

Conselhos e Grêmio Escolar) para análise e formulação/reformulação de 

conceitos. 

Acompanhamento do diário de classe e caderno do aluno para 

acompanhamento da aprendizagem e metodologias. 

Bimestralmente (com o conselho de classe e série) análise e 

acompanhamento da movimentação de alunos ( aproveitamento e frequência) . 

Semanalmente acompanhamento da equipe gestora e mediador da 

frequência dos alunos (através do caderno de frequência) e verificando o 

motivo de faltas injustificadas e construção dos gráficos mensalmente para ter 

uma visão do todos. 
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PLANO DE TRABALHO DE VICE-DIRETOR DE 
ESCOLA 

 
PROF. JULIO CESAR PAULINO 

E.E. TONICO BARÃO 

GENERAL SALGADO - SP 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 

Hoje o grande desafio é possibilitar aos educandos condições para que eles 

construam o seu conhecimento, mostrando sempre que é possível fazer a 

diferença e ser a diferença, mostrar que para ensinar e aprender não existe receita 

ou fórmula. Aprender e ensinar é algo que vem de dentro de cada um.  

Para que isso aconteça é necessário contar com a participação ativa, reflexiva e 

critica de todos os educadores e funcionários que como nós gestores, almejam 

uma educação diferente e que realmente faça a diferença na vida de nossos 

alunos. 

 

“A educação é sempre uma obra inacabada; há, a cada dia, muito a 

comemorar e muito mais a fazer.” 

 

II – JUSTIFICATIVA. 

 

A educação escolar mediante o ensino, a aprendizagem e outras práticas 

educativas, deve se apoiar na promoção de ações destinadas a assegurar a 

formação de cidadãos. 

 

Ao assumir a vice direção de escola, procuraro investir em teorias e práticas do 

ensino que promovam a democracia, a vida, a justiça e a igualdade social, na 

intenção de construir uma escola democrática e participativa. 
 

Busco valorizar o saber pessoal de cada aluno acrescentando-lhes, através da 

escola, novos saberes e valores. Procuro trabalhar em parceria com a comunidade 

transformando a escola em espaço de construção e exercício da cidadania 

valorizando os seus aspectos físicos, humanos, sociais e culturais, peças 

importantes para o desenvolvimento da educação escolar. 
 
 
III – REALIDADE ESCOLAR. 

 

Em nosso dia a dia escolar, lidamos com situações diversas que desafiam nosso 

saber e nossa perseverança colocando em dúvida nossa capacidade de ensinar e 

aprender. Muitas são as alegrias de vitórias, conquistas e objetivos alcançados, 

porém grandes são os problemas apresentados diariamente confirmando uma 

realidade nacional. 
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Lidar com situações que, apesar de comum no cenário nacional, nos leva a pensar 
em atitudes e soluções de âmbito local na intenção de melhorar a qualidade de 
ensino e levantar a autoestima de alunos e professores de nossa unidade escolar.  
 
Nossos principais desafios são:  
 
• Alto índice de evasão escolar, 
• Indisciplina, 
• Falta de motivação dos alunos, 
• Falta de compromisso dos alunos para com as atividades e os eventos escolares; 
• Alunos que apresentam defasagem em leitura, escrita e interpretação, 
• Pequena participação familiar nas reuniões escolares e outros eventos. 
• Problemas com a rede física da escola (especialmente na parte elétrica que 
apresenta queda constantes de energia e alagamentos em dias chuvosos no pátio 
da escola, nos fundos e algumas vezes na parte administrativa e calçamento 
irregular da quadra descoberta da escola). 
 
IV- OBJETIVOS GERAIS 
 
• Trabalhar em prol de uma escola democrática, participativa buscando e 
possibilitando a formação de cidadãos críticos, conscientes e responsáveis. 
 
• Criar condições para o cumprimento das metas apresentadas pelo PDE e para a 
resolução dos problemas detectados no presente e eventualmente surgidos. 
 
 
V – OBJETIVOS ESPEÍFICOS 
 
• Desenvolver projetos que envolvam maior integração entre escola, comunidade e 
família; 
 
• Ampliar o conhecimento dos alunos através de projetos interdisciplinares; 
 
• Despertar no aluno o gosto pelo estudo como fator de crescimento, auto-
realização e melhoria de qualidade de vida; 
 
• Desenvolver projetos pedagógicos que reforcem a ação do professor e sirvam de 
suporte no processo ensino-aprendizagem; 
 
• Incentivar e possibilitar a participação dos funcionários da escola em cursos de 
atualização e aperfeiçoamento; 
 
• Incentivar e criar condições para o desenvolvimento de palestras, apresentações, 
cursos, eventos desportivos, seminários e outras atividades que envolvam alunos 
e comunidade escolar. 
 
• Incentivar e dar condições aos professores de realizar atividades de recuperação 
para os alunos com defasagem de ensino; 
 
• Auxiliar o diretor da escola em todas tarefas necessárias para o bom andamento 
da instituição escolar; 
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VI- AÇÕES 
 

• Participar das reuniões de planejamento entre os professores, no planejamento 

de reuniões pedagógicas, reuniões de conselho de classes, reuniões de pais e 

outras atividades; 

 

• Auxiliar na realização de eventos desportivos, palestras, seminários e outros; 

 

• Oferecer suporte técnico e pedagógico aos professores na realização do 

planejamento bimestral e anual, na confecção de material pedagógico, nas 

questões de indisciplina dos alunos e outras que se fizerem necessário; 

 

• Orientar e auxiliar o professor da sala de leitura na organização da biblioteca 

tornando-a um espaço agradável e de busca constante para a realização de 

estudos, reuniões, trabalhos em grupo e pequenos eventos; 

 

• Buscar condições para aquisição de materiais paradidáticos como revistas, 

jornais, livros, internet incentivando e permitindo o seu uso como apoio a prática 

pedagógica e incentivo a prática de leitura; 

 

• Criar um clima de parceria e respeito entre todos os segmentos do funcionalismo, 

oferecendo abertura para conversas e exposição de dificuldades bem como 

incentivo a ações e projetos que visam o desenvolvimento de um ambiente 

agradável na escola; 

 

• Incentivar a participação dos membros do colegiado escolar envolvendo-os nas 

tomadas de decisões e promoções que envolvam a escola;  

 

• Apresentar à comunidade escolar as normas disciplinares da escola, o calendário 

escolar e as decisões tomadas pelo colegiado, entre outros;  

 

• Programar campanhas de preservação do material escolar, do espaço físico da 

escola, do mobiliário, dos utensílios de cozinha, do acervo bibliográfico, etc. 

 

• Promover encontros sobre relacionamento humano, direitos e deveres do 

funcionalismo público; 

 

 Zelar pelo patrimônio escolar, efetuando baixas quando necessários e inclusão 

de novos materiais quando adquiridos ou recebidos do Estado. 

 

• Buscar meios para aquisição de material e equipamentos que sejam usados para 

enriquecer as aulas, facilitar o aprendizado dos alunos e tornar o ambiente escolar 

mais prazeroso. 
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PROPOSTA DE TRABALHO  DO PROFESSOR COORDENADOR DO 
ENSINO MÉDIO.  IVANI APARECIDA DA SILVA CABRERA.  

 
ANO  2.014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 AÇÕES 

 
 Incluir na Proposta Pedagógica, as atividades a serem desenvolvidas 

pelos docentes do projeto Apoio à Aprendizagem, com o objetivo  de 
superar as dificuldades encontradas na disciplina de Matemática 
melhorando a qualidade de ensino e aprendizagem e  o direito do aluno 
se apropriar do currículo de forma contínua e bem sucedida no Ensino 
Médio. 

 Orientar e acompanhar as Avaliações da Aprendizagem em Processo, 
de caráter exclusivamente diagnóstico, para posterior mobilização de 
procedimentos, atitudes e conceitos realizados na sala de aula, 
procurando sanar as dificuldades dos alunos elaborando planos de 
ações com as devidas intervenções nas habilidades com maiores 
dificuldades. 

 Conhecer os referenciais teóricos relativos ao Caderno do Professor, 
semestral, incentivando os professores sobre a prática pedagógica, bem 
como os resultados do desempenho dos alunos; 

 Proceder, com a equipe gestora e  professores, à análise dos resultados 
da avaliação do desempenho escolar através de seus indicadores 
(SARESP) registrando e divulgando avanços e estratégias bem 
sucedidas, bem como identificando as dificuldades a serem superadas e 
propondo alternativas de otimização dos resultados; 

 Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de recuperação da 
aprendizagem, em especial aos alunos de necessidades especiais, 
orientando na confecção dos portfólios, verificando seus avanços e 
quais estratégias ou intervenções que deverão ser feitas. 

 Elaborar com o Diretor da Escola, o Horário das Aulas do Trabalho 
Pedagógico Coletivo – ATPCs - organizando a participação de todos os 
professores , de forma a assegurar o caráter coletivo dos trabalhos; 

 Orientar e analisar o processo de avaliação, estimulando a recuperação 
contínua e os registros para que os professores possam acompanhar 
adequadamente seus alunos, tendo uma visão dos seus avanços na 
aprendizagem, socialização e participação. 

 Coordenar, elaborar, a partir da análise das informações de avaliação 
diagnóstica registradas pelos professores da classe,  o Plano de 
Recuperação Paralela, com objetivos que apresentem dificuldades de 
aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e necessitem de um 
trabalho mais direcionado, em paralelo às aulas regulares. 

  Divulgar, refletir, melhor com os professores os instrumentos e os 
resultados das avaliações externas SARESP com os professores, 
procurando soluções através dos dados estatísticos, pois só ocorre uma 
real transformação quando a escola usa os resultados para melhorar 
seu desempenho. 
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 Estar em sala de aula apoiando e incentivando a comunicação entre o 
professor-aluno, vivenciando, trocando informações, promovendo a 
autoestima do professor, pois acredito que é preciso se sentir bem 
pessoalmente e profissionalmente para desenvolver seu trabalho de 
educador em sala de aula, observando se o professor faz seu papel não 
só trabalhando conteúdos, mas também relacionando e valorizando os 
valores éticos, tratando seu aluno como uma pessoa que está na escola 
para aprender. 

 Planejar, organizar as ATPCs com leituras de textos pedagógicos que 
auxilie os professores em sala de aula, colocando à disposição todos 
recursos pedagógicos da escola, incentivando o uso do Laboratório de 
Informática, biblioteca, vídeos, data show, para um trabalho  
diversificado, acolhedor e atendendo a Proposta Curricular. 

 Assumir o trabalho de formação continuada incentivando os professores 
a um estudo consciente reflexivo sobre a prática da sala de aula, cuja 
base é o domínio da leitura e da escrita. 

 Conversar com os professores que em suas aulas, procurem 
estabelecer pontes entre a teoria e a pratica, o desconhecido e o 
conhecido, o estudado e o vivido, o passado e o presente, ai sim ele 
está garantindo um processo de ensino-aprendizagem contextualizado. 

 Desenvolver Projetos Pedagógicos que estimule o protagonismo do 
aluno desenvolva sua criatividade, desperte o gosto pela leitura, 
pesquisas na Internet, saibam selecionar os textos realizem as 
atividades, faça uma releitura eliminando e acrescentando novos fatos. 

 Pretendo sempre estar em contactos com os pais, informando-os sobre 
a aprendizagem e dificuldades de seus filhos, pois, acredito que esta 
comunicação com a família é muito  importante.  

 -Estar sempre disponível aos problemas que surgem buscando em 
comum acordo com a equipe gestora, e reforçando este ano dedicação 
total a NOVA PROPOSTA CURRICULAR. 

 Ser uma pessoa comunicativa, sempre pronta para atender os 
professores, alunos transmitindo as informações, dando suporte ao 
desenvolvimento da nova proposta pedagógica, auxiliando quanto ao 
uso dos recursos pedagógicos existentes na escola, com o objetivo de 
enriquecer e contextualizar os conteúdos que deverão ser aprendidos e 
não apenas ensinados. 

 Finalmente desenvolver um trabalho junto à direção, professores, 
alunos, funcionários com o objetivo de cumprir a Proposta Pedagógica 
e termos um relacionamento adequado e solidário. As dificuldades 
existem, mas com certeza devem ser assumidas como desafios, pois 
nós educadores que somos temos o dever e condições para superá-las 
construindo uma escola democrática. 

 
I- FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO HTPC. 

 

-O HTPC desta Unidade Escolar é realizado às quartas- feiras, iniciando 
às 18:00 horas, terminando às 18:h50 min. a participação de onze 
professores desta U.E; às quintas – feiras com duas aulas de duração ( 
17:00horas às 18h40min) participando vinte e três professores. 
A organização do nosso trabalho coletivo caracteriza como um momento 

de reflexão das propostas curriculares e melhoria da prática docente, de 
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caráter estritamente pedagógico, com acompanhamento e avaliação da 
proposta pedagógica da escola e do desempenho escolar do aluno, como 
também o estudo dos resultados do Saresp – verificando quais as 
competências e habilidades não contempladas e que necessitam de maior 
desempenho, estudo de textos pedagógicos de formação continuada dos 
educadores voltada às metas da escola e à melhoria do desempenho dos 
alunos, com apoio da equipe de supervisão e oficina pedagógica da DE. 
 
  É dado ao professor a oportunidade de expor suas dificuldades na 
implantação das situações de aprendizagem do Caderno do Professor como 
também discutir com seus colegas e com o PC as ações e intervenções 
voltadas à melhoria de ensino do ensino e aprendizagem dos alunos em sala 
de aula. 
 
       II – FORMAS DE REGISTROS 
 
        São elaboradas previamente as pautas de cada reunião, as atividades e a 
frequência dos professores nas ATPCs com registros em livro específico, com 
assinaturas dos professores. 

 
II - HORÁRIO DO PROFESSOR  COORDENADOR 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

DIAS DA SEMANA DIURNO NOTURNO 

2ª FEIRA 08:20 às 12:20 19:00 às 23:00 

3ª FEIRA 07:00 às 11:00 19:00 ás 23:00 

4ª FEIRA 08:30 ás 11:30 17:00 ás 22:00 

5ª FEIRA 08:30 às 11:30 16:00 ás 21:00 

6ª FEIRA 08:20 ás 12:20 19:00 ás 23:00 
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Secretaria de Estado da Educação 

Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 
 EE  “ TONICO BARÃO” 
Av. Domênico Ráo, 1521   -  Vila Maria -  Tel/Fax: (017) 3832-1202 
15300-000   General Salgado- SP 
 
 

 

Ninguém nasce preconceituoso, autoritário, racista ou homo fóbico. 
As pessoas “aprendem” a ser assim. Então, elas também podem 

ser educadas a ser diferentes. 
(Perly Cipriano, subsecretário para a Promoção e Defesa 

dos  Direi-tos Humanos) 
 
 

PLANO DE TRABALHO PMEC 
PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO/2014 
INSTITUÍÇÃO:   E .E. Tonico Barão 
Nº DE SALAS DE AULAS: 13 
ENDEREÇO: Rua - Doménico  Rão  Nº1521     Jardim Celeste 
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):e030661a@se.sp.gov.br 
CIDADE: General Salgado 
UF: SP 
CEP: 15300-000 
(DDD) FONE: 17-38321202 
IDENTIDADE Nº 161013594 SSP 
 
JUSTIFICATIVA 
Diante da necessidade de articular um conjunto de ações, métodos e 
ferramentas que visam disseminar e articular práticas voltadas à prevenção de 
conflitos no ambiente escolar da E.E. Tonico Barão, o Professor mediador 
escolar e comunitário atuara em ações ou projetos relacionados aos temas de 
afeto á Proteção Escolar, tais como: mediação de conflitos, bullying, 
discriminação, de exclusão e mesmo de vitimização, articulação comunitária 
entre outros. 
 
  OBJETIVOS 

 Reconhecer a mediação na escola como um instrumento de 

transformação dos conflitos; 

 Perceber a mediação como estratégia de intervenção precoce sobre 

fenômenos de conflitualidade, de incivilidade e de violência; 

 Enquadrar a mediação na formação pessoa no domínio da resolução de 

problemas e da educação para os valores; 

 Motivar para a vertente transdisciplinar da gestão e mediação de 

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.   
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AÇÕES DO PROFESSOR MEDIADOR  

 Adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 

desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

 Orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no 

processo educativo; 

 Analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar 

exposto os alunos; 

 Identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem 

realizadas pelos alunos fora do período letivo; 

 Orientar os alunos na prática de seus estudos; 

 Buscar apoio junto ao Centro de Saúde local, para o encaminhamento 

de adolescentes e tratamento psicológico quando necessário ou através 

de palestras para outras orientações; 

 Visita as residentes dos alunos que por ventura apresentarem algum tipo 

de conflito referentes a escola (evasão escolar, discriminação, 

exclusão, violência domestica, entre outros). 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

  Ano letivo de 2014 

METODOLOGIA: 
O projeto será desenvolvido através atividades e exercícios práticos com  
orientações dos profissionais  e dos registros através de: 

 Elaboração de relatórios. 

 Elaboração de jornal mural informativo. 

 Dinâmica de grupo. 

 Palestras para   pais, alunos, professores, funcionários. 

 Atendimento Individual e grupal  

 Utilização dos Kits de apoio enviados pela Secretaria da Educação e 
Secretaria da Saúde. 

 Reuniões com os pais e toda a comunidade. 

 Encaminhamentos para a rede de serviços públicos. 

 Reuniões com a equipe gestora. 
 
PÚBLICO ALVO: 

 Comunidade escolar (alunos, pais, funcionários, professores),etc. 
 
 PARCERIAS: 
          Professores; 
          Grêmio Estudantil; 
          Escola da Família; 
          Sala de Leitura; 
          Instituições Sociais; 
          Conselho Tutelar. 
          Alunos. 
          Profissionais de varias áreas 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PROJETOS) JUNTAMENTE COM AS 
PARCERIAS DURANTE O ANO LETIVO. 
       Bullying Escolar. 
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       Prevenção na escola e na comunidade. 
       Educação para valores. 
       Prevenção de drogas. 
       Pé no chão. 
 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES  
 
 

 
 
Dias           Horário                         Rotina semanal do PMEC                                   

  
Segund
a 
 

7:00 
ás 
11:10 

Recepção dos alunos; visita as salas de aula para fazer o 
controle de faltas: Agendamento  de visitas com 
responsável  do aluno; Quando a um conflito ocorre a 
intervenção para solucioná-lo. 

 
_____ 

 
________________________________________________
______ 

 
Terça 

7:00 
ás 
11:10 

Recepção dos alunos; visita as salas de aula para fazer o 
controle de faltas: Agendamento  de visitas com 
responsável  do aluno ;Quando a um conflito ocorre a 
intervenção para solucioná-lo. 

8:30ás 
23:00 

 Visita as salas de aula para fazer o controle de faltas: 
Agendamento  de visitas com responsável  do aluno; 
Quando a um conflito, ocorre a intervenção para solucioná-
lo. Reunião de Gestores. 

 
Quarta  

 
____ 
 

 
     
________________________________________________
___ 

19:00á
s 

ATPC; Visita as salas de aula para fazer o controle de 
faltas: Agendamento  de visitas com responsável  do aluno; 

Discrição das  
atividades          

1  2 3  4 
 

5 
 

6 7  8 
 

9  10 11 12 

Prevenção também 
se ensina 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Educação para 
valores 

X X X X X X X X X X X X 

Prevenção de 
drogas. 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Pé no chão. X X           

Preservação de 
Patrimônio 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Bulling Escolar  
X  

  
X  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 
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22:10 Quando a um conflito, ocorre a intervenção para solucioná-
lo. Hora de estudo. 

 
Quinta 

7:00 
ás 
11:10 

Recepção dos alunos; visita as salas de aula para fazer o 
controle de faltas: Agendamento  de visitas com 
responsável  do aluno; Quando a um conflito, ocorre a 
intervenção para solucioná-lo. 

19:00à
s 20 
40           
 

ATPC; Visita as salas de aula para fazer o controle de 
faltas: Agendamento  de visitas com responsável  do aluno; 
Quando a um conflito  ocorre a intervenção para solucioná-
lo. 

 
Sexta 

7:00 
ás 
11:10 

Recepção dos alunos; visita as salas de aula para fazer o 
controle de faltas: Agendamento  de visitas com 
responsável  do aluno; Quando a um conflito  ocorre a 
intervenção para solucioná-lo. 

19:00à
s 
2130 

Visita as salas de aula para fazer o controle de faltas: 
Agendamento  de visitas com responsável  do aluno; 
Quando a um conflito , ocorre a intervenção para solucioná-
lo; Hora de estudo. 

 
 
AVALIAÇÃO 
Avalie, em consonância com o Conselho de Classe e série, onde problemas 
que ainda não apresentarem alguma evolução, serão retomados e procurado 
um apoio com amparo legal 
 
 

_____________________________         ______________________________ 
 Ednéia Publio Ferreira de Souza                           Marilei Belini Lopes 
               PMEC                                                               Diretora 
 

 

______________________________           ____________________________                                                                         
Julio Cesar Paulino                                               Ivani Ap da Silva Cabrera                                             
     Vice-Diretor                                                           Coordenadora                                                                       
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PLANO DE TRABALHO/2014 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

D.E. Fernandópolis 

E E. TONICO BARÃO 

Endereço: AV DOMÊNICO RÁO 1521 

Bairro: VILA MARIA              Telefone (17)3832-1202    E.mail: 

e030661a@see.sp.gov.br   

Município: GENERAL SALGADO/SP 

Número total de alunos: 463 

Número de turnos 

(X) Manhã     (   ) Tarde     (X) Noite 

Número de Professores: 44 

Modalidades de ensino 

(   ) Ciclo I   (   ) Ciclo II   (X) EM  (   ) EJA  (  )ETI 

BLOCO I - INFORMAÇÕES SELECIONADAS 

Este Bloco deve conter informações e dados que serviram de base para a 

formulação do Plano de Trabalho/2014 para a SL. 

 

1. Perfil sócio econômico da comunidade 

A E.E. Tonico Barão é a única escola estadual no município de General 

Salgado-SP e a única que oferece ensino médio. Recebemos alunos dos 

distritos de Prudêncio e Moraes, São Luiz do Japiuba e Nova Palmira e alguns 

alunos do período diurno do município de São João de Iracema e Nova 

Castilho. 

Quanto a integração social dos alunos que a escola recebe, são alunos 

novos de outras U.Es, percebemos que, adéquam perfeitamente a escola sem 

maiores problemas de relacionamento. Existe uma diferença entre o período 

diurno e noturno, sendo que, os alunos diurnos provem de famílias de uma 

classe social mais privilegiada, tanto financeiramente quanto culturalmente, 

encontramos um maior apoio junto aos pais, com maior acesso as informações 

com revistas, jornais, computadores e etc., já os alunos do noturno, muitos são 

chefes de família ou sua renda contribui nas despesas da casa, tendo pouco 

acesso a jornais, revistas e entre outros e tendo este contato na maioria das 

vezes apenas na escola. Temos ainda uma grande dificuldade a ser enfrentada 
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com os alunos do noturno na safra de cana de açúcar, pois muitos vão 

trabalhar nas usinas da região (que está exigindo escolaridade) tendo que 

“rodar turno”. 

 

2. Destaques dos Sistemas Públicos de Avaliação (SARESP, IDESP, 

ENEM) 

 O resultado de todo este trabalho pode ser observado em concurso 

realizado pela Diretoria de Ensino, avaliações internas e externas (SARESP e 

ENEM) onde vários alunos são contemplados com bolsas de estudos em 

diversos cursos particulares e também em universidades publicas. 

Observação:  

Resultado do SARESP de 2011 – Língua Portuguesa rede estadual 265,7; 

escola 282,0 

Resultado do SARESP de 2011 – Matemática rede estadual 269,7; escola 

299,1 

Resultado do SARESP de 2011 – Geografia rede estadual 275,5; escola 307,4 

Resultado do SARESP de 2011 – Historia rede estadual 274,4; escola 296,5 

 

3. Principais focos do Projeto Político Pedagógico da Escola (Metas e 

Ações da Escola) 

Metas: a elevação do índice de aproveitamento, aprovação permanência e 

sucesso dos alunos com uma contínua melhoria na escola, qualidade de 

ensino são as principais metas. Ações da escola: avalia os resultados obtidos 

pela escola para propiciar a formação integral dos alunos e assegurar o acesso 

a permanência e o sucesso da escola e sua aprendizagem, e ao final de cada 

bimestre, são construídos gráficos das salas por disciplinas onde a equipe de 

gestores podem ter uma visão geral do aproveitamento dos alunos e a partir 

daí replanejar novas estratégias. Havendo faltas, a equipe gestora procura 

verificar o motivo das faltas fazendo visitas em suas residências e procurando 

junto com a família reverter esse quadro. 

 

4. Interesses e necessidades: alunos, professores, comunidade escolar 

Alunos: deve ser sujeito da própria aprendizagem. 
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Professor: representa um elo entre a escola e os projetos da comunidade 

inserindo os alunos na realidade social e cultural, pesquisador consciente de 

sua condição de aprendiz, é flexível e leva o aluno a aprender a aprender. 

Comunidade Escolar: enquanto ambiente de partilha, comunidade de 

aprendizagem, espaço politizado e politizador, deve promover as disciplinas 

como processo de integração sócio cultural. 

 

5. Materiais e recursos disponíveis na escola 

Pode-se afirmar que esta unidade escolar é uma das mais bem estruturadas da 

Diretoria de Ensino-Fernandópolis-SP. Esta equipada com os mais variados 

recursos tecnológicos desde computadores para secretaria, como para sala 

ambiente de informática onde os alunos complementam seus aprendizados por 

meio do uso da rede de comunicação. Retro-projetor, kits multimídia, contamos 

com aparelhos de som, vários televisores, DVDs, bem como duas salas de 

multimídias, sala de informática do programa ACESSO A ESCOLA com cinco 

microcomputadores para serem usados com alunos e um para controle do 

estagiário, laboratório de Ciências físicas e biológicas, a biblioteca atende 

plenamente aos anseios e as necessidades de sua comunidade escolar e em 

regime de parceria a comunidade do entorno faz dela um local para melhorar 

seu conhecimento e sua cultura, por meio de empréstimos dos livros, revistas, 

jornais periódicos, dentre outros. A escola conta também com uma estrutura 

física adequada e bem conservada. 

 

 

PLANO DE TRABALHO/2013 
 
E.E. TONICO BARÃO 
Diretoria de Ensino - Fernandópolis 
 

Aspectos 
selecionados* 

Ações 
Propostas 

Objetivos 
 

Período Envolv
idos na 
Ação ** 

Iníci
o 

Térmi
no 

1 Leitura e 
pesquisa em 
Sala de 
Leitura/aula. 

*tornar o espaço 
da sala de leitura 
mais atrativo para 
os seus 
visitantes; 
*conscientização 
dos alunos sobre 

*propiciar a 
convivência 
em ambiente 
letrado; 
*promover 
ações de 
incentivo a 

FEV/
2014 
 
 

ABR/
2014 
 

1ª 
SÉRIE
S 
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a importância do 
ato da pesquisa 
para sua 
aprendizagem; 
*orientação de 
uso do espaço da 
sala de  leitura do 
livro. 

leitura; 
*proporcionar 
o acesso ao 
livro e outros 
recursos para 
pesquisa. 
 

2 Utilização das 
dependências 
da Sala de 
Leitura, 
acervo e 
material. 
 

*contar historias 
lidas e pesquisas 
realizadas; 
*produção de 
cartazes de 
incentivo a 
leitura. 
 

*proporcionar 
acessos de 
alunos, 
professores, 
funcionários, 
pais, gestores 
e comunidade 
em geral; 
*ler por prazer 
e ler para 
instruir-se 
(estudos e 
pesquisas). 
 
 

FEV/
2014 
 
 

DEZ/2
014 

Comuni
dade e 
comuni
dade 
escolar 

3 
 
 

Função social 
da Sala de 
Leitura. 

*rodas de 
indicação de 
leitura; 
*dia “D” da 
leitura/comunidad
e e escola; 
*ações 
educativas que 
fomentem a 
criatividade e 
talento dos 
alunos visando 
atividades com 
datas 
comemorativas. 

*estabelecer 
leituras e 
atividades que 
permitam a 
troca de 
experiências 
leitoras; 
*aprofundar 
conhecimento 
de gêneros 
textuais; 
*realizar 
leituras e 
atividades 
com textos 
que circulam 
tanto na 
escola quanto 
fora dela. 
 

FEV/
2014 
 
 

DEZ/2
014 

Comuni
dade e 
comuni
dade 
escolar 

4 Visão da 
Escola como 
microssocied
ade de 
leitores e 
produtores 
de textos. 
 

*incentivo a 
produções 
escritas com 
posterior, 
exposição e 
leitura das 
mesmas em 
ocasião à 

*sensibilizar a 
todos os 
envolvidos 
sobre a 
importância 
do ato de ler; 
*fazer com 
que a leitura e 

FEV/
2014 
 
 

DEZ/2
014 

Comuni
dade e 
comuni
dade 
escolar 



ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programar; 
*projeto Sarau 
Literário e 
produção de um 
livro com textos 
de alunos, 
funcionários, 
pais, gestores e 
professores. 
  

escrita seja 
significativa 
para o aluno 
através da 
exposição 
(Sarau) e do 
produto final 
(produção de 
um livro com 
gêneros 
diversificados. 
 

5 Programação 
de Excursões 
Culturais. 
 

*excursão para o 
museu da Língua 
Portuguesa e 
outros locais 
históricos da 
cidade de São 
Paulo; 
*excursão o 
Museu de Água 
Vermelha na 
cidade de 
Ouroeste. 
 

*estimular o 
aluno para 
que o mesmo 
conheça 
outros lugares 
de aprender; 
*mostrar para 
o aluno a 
importância 
da realização 
das atividades 
na sala de 
leitura e sua 
utilização 
dentro da 
escola. 

OUT/
2014 
 
 

DEZ/2
014 

Gestor
es, 
profess
ores, 
funcion
ários e 
alunos. 

 *Relacionar tantos aspectos quantos forem necessários.   

  **Alunos, Professores, Comunidade escolar, Parceiros. 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO/2013 

Professor da Sala de Leitura  

 LEILA REGINA DE FREITAS Data:   

Telefone  (17)98144-8148                             

E-mail: leilahfreitas@hotmail.com  

Assinatura: 

Situação Funcional  (     ) readaptado         (  X  ) Ofa 
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PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS / 2014. 

VERBA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA – FDE 

APLICAÇÃO: 

As verbas recebidas para manutenção preventiva deverão garantir o bom 

funcionamento do prédio. 

TIPOS DE APLICAÇÃO: 

Troca de Luminárias 

Reparos na rede elétrica e na rede Hidráulica 

Reposição de lâmpadas, vidros e torneiras 

Reparos em equipamentos pedagógicos e administrativos 

Manutenção da áreas externa da U.E. 

Pequenos reparos na parte de alvenaria 

Limpeza Geral do Prédio 

Escrituração de documentos da APM 

Reparos em quadro negro e pintura em geral 

 

VERBA DE ADIANTAMENTO – DMPP E MATERIAL DE CONSUMO 

APLICAÇÃO: 

As verbas recebidas neste item têm como objetivo a aquisição de material 

pedagógico de consumo destinado aos alunos (uso comum) e material de 

limpeza para que haja um bom desenvolvimento do ensino – aprendizagem 

TIPO DE APLICAÇÃO 

Aquisição de material para uso coletivo de alunos 

Aquisição de material de limpeza 

 

VERBA PARA CONSERTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA 

APLICAÇÃO 

As verbas recebidas neste item tem por finalidade específica atender o critério 

de melhoria das Tecnologias na U.E., tanto administrativo como pedagógico 

(SAI). 

TIPO DE APLICAÇÃO 

Consertos de Microcomputadores 

Aquisição de equipamentos de informática 
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VERBA PARA REFORMAS EMERGENCIAIS 

APLICAÇÃO: 

As verbas recebidas para este fim tem por objetivo efetuar pequenas reformas 

de modo emergencial no prédio escolar, assegurando aos envolvidos no 

processo de ensino, qualidade e segurança.  

TIPO DE APLICAÇÃO: 

Contratação de empresa ou pessoas para a intervenção no prédio escolar. 

 

VERBA DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

APLICAÇÃO: 

 As verbas recebidas para este item tem como o objetivo o atendimento aos 

participantes do Programa Escola da Família dando condições para o pleno 

desenvolvimento dos Projetos Propostos. 

TIPO DE APLICAÇÃO: 

Aquisição de material de esporte 

Aquisição de material para padaria artesanal 

Aquisição de material para saúde 

Aquisição de material para artesanato 

Aquisição de material de lazer e cultura 

Aquisição de material de qualificação para o trabalho 

Aquisição de materiais diversos 

 

RECURSOS PRÓPRIOS E OUTRAS VERBAS 

APLICAÇÃO 

As verbas adquiridas em promoções ou doações tem como objetivo o 

suprimento de algumas necessidades da U.E., especialmente nos casos não 

propostos nos itens anteriores. 

TIPO DE APLICAÇÃO: 

Aquisição de tecidos em geral ( pedagógicos e para uso geral) 

Aquisição de cortinas 

Material de Limpeza 

Material Pedagógico e Administrativo 

Material permanente. 
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QUADRO DOCENTE – 2014. 

NOME CARGO/FUNÇAO ESCOLARIDADE 

Ana Paula Amaral de Oliveira T.C. Filosofia 

Ana Paula Marques Marangoni T.C. Letras/L.Portuguesa 

Camila Moretti Mininel T.C. Inglês 

Célia Maria de Castro Marques OFA/Readap PEBII/História 

Edna Forato de Souza T.C. Ed. Artística 

Ednéia Ap. Cardoso T.C. Ciênc./Mat./Quím/Ped. 

Edneia Publio Ferreira de Souza MEDIADOR  OFA Ed. Artistica 

Elza Maria André Adorno T.C./Readap. PEB I/Ciênc./Biol. 

Helio Ordone de Oliveira PEB II/Cat. O Matemática 

Isabel de Fátima Barbosa da Silva OFA Sociologia 

Leila Regina de Freitas OFA - Sala de leitura PEB II Ed. Física 

Lucimar Maria de A. Fiderissi OFA/PEBII Matemática 

Marcia Basso Castilho PEB II/Cat. O Matemática PAA 

Marcio Gledson da Silva T.C. Química 

Maria Angela Moraes de Mattos T.C./Read. PEBI/ Pedagogia 

Maria Inês Gonçalves Castardi T.C. Letras/Inglês 

Nathiele dos Santos Gobbi Contratado – O PEBII/Espanhol 

Osvaldo Stefanini T.C. Física 

Ricardo Manaia Perez T.C. Matemática 

Sandro Ribeiro dos Santos T.C. Ed. Física 

Santo Ivo Maschio OFA/Readap. Educação Física 

Silvana Marangoni C. Alves T.C. Geografia 

Sirlei de Fátima Tedesco OFA História 

Vagner José dos Santos T.C.  História 

Valdete Mara dos R. Constantino OFA/Read. Letras 

Vanessa Desidério Crepaldi OFA PEB II Filosofia/História 

Vitor Cezar Ap. da Costa PEB II/ Cat. O Matemática/Física/PAA 

Viviane Mara de Freitas Gianoto T.C. Letras 
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QUADRO DE PESSOAL – 2013. 

NOME Cargo/Função Escolaridade 

Marilei Fernandes Belini Lopes Diretor de Escola Superior Completo 

Julio César  Paulino Vice Diretor Superior Completo 

Dirce Gonçalves dos Santos Vice Diretora – PFE Superior Completo 

Ivani Ap. da Silva Cabrera PCP Superior Completo 

Vilma Cecília Chaves AOE Superior Completo 

Darcy Valeze Dias AOE/GOE Ensino Médio 

Roseli Maria de Souza Garcia AOE Superior Incompleto 

Dirce Aparecida de Aquino  AOE Ensino Fundamental 

Sonia Regina Costa Balduino AOE Ensino Médio 

Vanda Lúcia Vieira da Silva AOE Superior Completo 

Maria Aparecida Basso  AOE Ensino Médio 

Maria de L. Giamatei Mateus AOE Readaptada/L.S. Ensino Médio 

Esio Ordone de Oliveira AOE Ensino Médio 

Júlia Maria Ponzani Costa Oficial Administ. Ensino Médio 

Sonia Ap. Garcia Fernandes ASE Ensino Médio 

Alcides Alástico ASE/L.S. Ensino Fundamental 

Maria das Neves Faria ASE / Read. Ensino Médio 

Rosa Maria da Silva ASE/Readap. Ens. Fund. Completo 

José Augusto de Vergílio ASE/ Afastado TRE Ensino Médio 
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PROJETO DE APOIO A APRENDIZAGEM 
ANO LETIVO DE 2014 

PROFESSORA MARCIA BASSO CASTILHO 

 

JUSTIFICATIVA:- 

Assegurar o processo de ensino e aprendizagem de boa qualidade aos alunos. 

Garantindo o direito do aluno conforme o currículo escolar de forma contínua 

no Ensino Médio. Atuando juntamente com os demais professores para o 

sucesso no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Com atividades 

diversificadas para suprir as necessidades dos alunos e acompanhar seu 

desenvolvimento. 

OBJETIVOS:-  

 Auxiliar na superação das dificuldades encontradas pelos alunos na vida 

escolar. 

 Oferecer atividades diversificadas através de metodologias que facilitem 

a aprendizagem e eleve a autoestima dos alunos. 

 Quando diagnosticada as dificuldades, elaborar atividades para elevar o 

grau de aprendizagem do aluno. 

 Proporcionar ao aluno um avanço no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

METODOLOGIA:- 

O professor PAA ficará no período noturno na escola para auxiliar os 

professores dentro e fora das salas de aulas, no desenvolvimento das 

atividades relacionadas ao componente curricular. 

O PAA ficará também a disposição dos alunos do período diurno para auxilia-

los individualmente ou em grupo. Para melhorar o desenvolvimento e a 

aprendizagem do aluno, o professor usara metodologia diversificada. 

 

ATRIBUIÇÕES:- 

I-Elaborar o plano de ação alinhado às ações do Projeto estabelecido pela 

unidade escolar; 

II- Planejar e desenvolver as atividades do Projeto, a que se refere o disposto 

no 2º artigo anterior; da Resolução SE 68, de 27/09/2013. 

III- Subsidiar as atividades de apoio aos alunos com dificuldades; 
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IV- Auxiliar, em conformidades com as diretrizes emanadas pelos órgãos da 

Pasta, nas demais atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola; 

V- Desenvolver as ações do Projeto Apoio à Aprendizagem, de forma a 

assegurar aos alunos um aprendizado eficiente e de boa qualidade. 

 

DURAÇÃO DO PROJETO:- 

04 de abril de 2014 à 23 de dezembro de 2014. 

 

RESULTADOS ESPERADOS:- 

 Espera-se que os alunos sanem suas dificuldades e recupere sua 

autoestima. 

 Contribuir para o desenvolvimento cognitivo de cada aluno para que ele 

possa acompanhar o currículo escolar. 

 Superar as deficiências de leitura, escrita, interpretação de diversos 

gêneros textuais e raciocínio lógico. 

  Dominar as competências básicas da serie em que estuda. 

 

AVALIAÇÃO:- 

A avaliação será continua, observando o progresso de cada aluno no 

desenvolvimento das competências e habilidades. As mudanças necessárias 

serão feitas no decorrer do projeto de acordo com as necessidades de cada 

aluno. E deverá ser realizada através de todos os envolvidos. 

 

RECURSOS, MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLOGIAS A SEREM 

UTILIZADOS NAS AULAS:- 

 Caderno do aluno (Língua Portuguesa, Matemática e demais áreas) – 

Ensino Médio; 

  Caderno do professor – Currículo do Estado de São Paulo – Língua 

Portuguesa, Matemática e demais áreas – Ensino Médio; 

 Livros didáticos; 

 Régua, compasso, transferidor e calculadora; 

 Recursos tecnológicos; 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Resolução SE-68, de 27/09/2013; 

 Proposta curricular do Estado de São Paulo: Língua Portuguesa, 

Matemática e demais áreas – São Paulo: SEE, 2008; 
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 Caderno do Professor – Currículo do Estado de São Paulo – Língua 

Portuguesa, Matemática e demais áreas – Ensino Médio; 

 

 

General Salgado, 27 de abril de 2014. 

MARCIA BASSO CASTILHO 

RG 35165376-4 
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PROJETO DE APOIO A APRENDIZAGEM 

ANO LETIVO 2014 

PROFESSOR: VITOR CEZAR APARECIDO DA COSTA 

 

JUSTIFICATIVA: 

Considera-se o direito do aluno se apropriar do currículo escolar de forma que 

seja bem sucedida e continua de sua parte no Ensino Médio, trabalhando 

sempre ao Projeto de Apoio a Aprendizagem, e ter como objetivo proporcionar 

as superações das atividades encontradas com a melhora de qualidade de 

ensino a todos os alunos desta Unidade Escolar, mostrar a eles a importância 

de alternativas operacionais diversificadas que promovem aprendizagem; 

atuando sempre na organização, desenvolvimento ,acompanhamento e 

avaliação do ensino e da aprendizagem do aluno. 

OBJETIVOS: 

 Oferecer atendimentos aos alunos deste estabelecimento escolar com a 

máxima qualidade de ensino. 

 Assegurar aos alunos aos avanços de processo. 

 Atender as necessidades pedagógicas para que os alunos desta 

instituição possam desfrutar de uma aprendizagem de qualidade. 

 Assegurar que sempre terá um professor disponível para sanar certas 

dificuldades que poderiam estar prejudicando o desempenho do aluno. 

METADOLOGIA: 

Um professor PAA estará a disponibilidade da instituição escolar E.E Tonico 

Barão no período da manhã tendo como compromisso auxiliar os demais 

professores estar cumprindo com suas atribuições, relacionando os 

componentes curriculares, atendendo aos alunos individualizados ou em grupo. 

O PAA sempre estará colocando-se à disposição dos alunos pra sanar 

quaisquer dúvidas, metodologias diferenciadas em sala de aula proporcionando 

ao aluno uma melhor aprendizagem. 

ATRIBUIÇÕES: 

I. Elaborar os planos de ação alinhados as ações do projeto estabelecido 

pela escola.                                                                                 

II. Planejar e desenvolver as atividades do Projeto. 

III. Subsidiar as atividades de apoio aos alunos com dificuldades; 

IV. Auxiliar em conformidades com as diretrizes emanadas pelos órgão da 

Pasta, nas demais atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola; 

V. Desenvolver as ações do Projeto Apoio a Aprendizagem, de forma a 

assegurar aos alunos uma aprendizagem eficiente e de uma boa 

qualidade. 

DURAÇAO DO PROJETO: 

04 de abril de 2014 a 23 de dezembro de 2014 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Elevar o desenvolvimento e recuperar a autoestima do aluno para que o 

mesmo possa ter participações nas aulas, usufruindo de suas 

competências e habilidades da melhor forma possível. 
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 Melhorar o relacionamento interpessoal e coletiva. 

 Dominar as competências básicas das serie que se encontra. 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será um instrumento que fornecera as decisões de todos os 

envolvidos quanto aos ajustes e intervenções necessárias no 

desenvolvimento das competências e habilidades. 

RECURSOS, MATÉRIAS DIDATICOS E TECNOLOGICOS A SERE 

UTILIZADOS NAS AULAS: 

 Caderno do aluno (Física, Matemática e demais áreas) – Ensino 

Médio 

 Caderno do professor – Currículo do Estado de São Paulo- Física  

 Livros didáticos; 

 Régua, compasso, transferidores esquadros; 

 Calculadora 

 Recursos tecnológicos 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Proposta curricular do Estado de são Paulo: Física, Matemática e 

demais áreas –SEE ,2008; 

 Caderno do Professor – Currículo do Estado de São Paulo – 

Física, Matemática e demais áreas – Ensino Médio 

 

General Salgado, 28 de abril de 2014 

 

VITOR CEZAR APARECIDO DA COSTA 

               RG:43367172-5 
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Secretaria de Estado da Educação 

Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 

 EE  “ TONICO BARÃO” 

Av. Domênico Ráo, 1521   -  Vila Maria -  Tel/Fax: (017) 38321202 

15300-000   General Salgado- SP 

 

PROJETO CULTURAL  

EXCURSÃO MUSEU DE LÍNGUA PORTUGUESA – SÃO PAULO e 

EXCURSSÃO DO CULTURA É CURRICULO – VISITA AO MUSEU DE 

OUROESTE - ÁREAS ENVOLVIDAS – ARTE, HISTÓRIA E LÍNGUA 

PORTUGUESA 

JUSTIFICATIVA 

 O projeto partiu da iniciativa dos alunos onde sentiram a necessidade de 

estar em contato direto com  as manifestações humanas, rompendo as 

fronteiras na compreensão e construção de significado dentro dos aspectos 

lingüísticos, históricos, artísticos e sociais. 

 

OBJETIVOS 

 Vivenciar o encontro entre arte e público, conhecendo e valorizando os 

espaços e formas de integração como mediação cultural; 

 Perceber o diálogo entre as produções artísticas e culturais dentro das 

diferentes sociedades , épocas e lugares; 

 Valorizar a diversidade de patrimônio cultura artístico, identificando suas 

manifestações; 

 Identificar e aproximar povos e culturas variadas para compreender a 

dimensão de a língua portuguesa no tempo e no espaço. 

 

PÚBLI CO ALVO 

 Alunos do Ensino Médio. 

 

AÇÕES 

 Realizar uma mediação cultural para que os educandos possam atribuir 

significados diante das diferentes formas de manifestações produzidas 

pela sociedade; 
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 Acompanhar os alunos durante os espaços, visitando, mediando 

informações, nutrindo de valores estéticos e realizando um diálogo entre 

as produções, dentro de cada contexto para que consigam avançar nos 

seus conhecimentos. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 Ano letivo de 2014 

 

AVALIAÇÃO 

 Produção de síntese ou relatório sobre o que consideraram relevante 

para a ampliação de sua cultura e construção de suas próprias identidades 

como cidadão do mundo atual. 
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Secretaria de Estado da Educação 

Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 
 EE  “ TONICO BARÃO” 
Av. Domênico Ráo, 1521   -  Vila Maria -  Tel/Fax: (017) 3832-1202 
15300-000   General Salgado- SP 

 
 

PROJETO: 

COMUNIDADE NA ESCOLA. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Os benefícios que uma leitura proporciona a capacidade de comunicar-

se por meio da linguagem escrita e oral são muitos. Todos que tenham o hábito 

na leitura têm muito mais facilidade no momento de fazer uso da linguagem. 

Assim, a leitura precisa ser estimulada desde os primeiros anos escolares, para 

que se torne um habito cotidiano doas alunos e da comunidade.  

 

OBJETIVO: 

Contribuir com o grupo escolar para o estudo do vestibular, conscientizar 

os pais na importância da leitura e apresentando os livros que poderão estar 

presentes no vestibular. 

 

AÇÕES:  

Apresentar os livros para a comunidade e oferecer a lista dos livros aos 

alunos. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Pais ou responsável pelos alunos da escola. 
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PROJETO 3º PARÓDIA NA ESCOLA 

“Conhecendo ontem, trabalhando hoje e construindo o amanhã” 

 

O importante da educação não é apenas formar um mercado de trabalho, mas formar 

uma nação, com gente capaz de pensar. (José Arthur Giannotti) 

 

Público-alvo: Alunos das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do ensino médio da 

EE Tonico Barão 

 

Justificativa 

 

É papel da escola e do educador estimular o pensamento crítico do 

aluno, pensar/repensar o ensino, buscar novos significados, e não se 

contentar com a “mesmice” de cada dia. Quando um educador desafia 

os seus educandos a construírem através de paródias as formas como 

perceberem um determinado contexto, estão desafiando a si mesmos. 

Estão dando um novo significado ao ato de aprender para construir a 

democracia e a prática da cidadania. 

Essa reflexão provoca a discussão de que não basta “instruir” para 

aprender, mas é preciso realizar a construção do conhecimento que 

provoca a “estranheza” no educando, que conduza a desafiar e 

questionar os conceitos “ditos como acabados”, que provoque a “tensão” 

no ato de educar, na visão de pensar globalmente e agir localmente. É 

essencial sair da mesmice, desacomodar, repensar a forma de mediar a 

produção do conhecimento, preparando o aluno a reagir diante da 

realidade, aprendendo a melhorá-la e (re) significá-la. 

Para tanto, realizaremos o Projeto “Paródia na escola: conhecendo hoje, 

trabalhando hoje e construindo o amanhã” com a finalidade de estimular 

nos alunos o gosto pela leitura de forma lúdica e prazerosa, de modo a 

desenvolver as linguagens oral e escrita, as habilidades de inferência, 

conclusão, extrapolação, análise crítica e reflexão. 

A diferente leitura de gêneros musicais proporciona ao aluno essa 

vivência pela riqueza de informações que elas contêm. 

Seu objetivo é adaptar a obra original a um novo contexto, passando 
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diferentes versões para um lado mais despojado, e aproveitando o 

sucesso da obra original para passar um pouco de alegria. 
Problemas identificados no diagnóstico: 

Detectamos que alguns alunos não conseguem se posicionar 

criticamente, daí a necessidade premente de realizar um projeto 

voltado para o desenvolvimento da autonomia intelectual e da 

reflexão da análise crítica para que estes possam atuar de maneira 

consciente no entorno em que vivem, por meio de produção de idéias 

e de ações criativas e colaborativas.  

Objetivos Gerais 

 Valorizar a leitura como fonte de prazer, fator importante de 

aprendizagem e a compreensão dos alunos sobre si e sobre o meio 

cultural.  

 Fazer com que desenvolvam sua criatividade de raciocínio lógico e que 

aprendam a respeitar seus colegas num trabalho em equipe. 

 Aprender a escutar, ler, compreender, interpretar e produzir textos 

com criticidade. 
 Utilizar a paródia como um processo de intertextualização, com a 

finalidade de desconstruir ou reconstruir um texto. 

Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver: a criatividade, interpretação, leitura, raciocínio lógico e o 

trabalho em grupo. 

 Conhecer diferentes ritmos musicais. 

 Desenvolver no aluno aptidões por alguns gêneros musicais. 

 Ler, ouvir e cantar por prazer. 

 Reconhecer a música como fonte de prazer e lazer. 
 Adaptar a obra original a um novo contexto, passando diferentes 

versões para um lado mais despojado, e aproveitando o sucesso da 

obra original para passar um pouco de alegria.  

 Entender a paródia como recurso intertextual. 

 Reconhecer, em um texto, estratégias e/ou marcas explícitas e 

implícitas de intertextualidade com outros textos ou discursos sociais. 

 Explicar os efeitos de sentido decorrentes da posição ideológico/crítica 

do autor da paródia.  

 Manifestar-se criticamente em relação a um texto “fonte” na 

construção de uma paródia.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intertextualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contexto


ANEXOS /2014 

EE TONICO BARÃO 

Conteúdo 

Vários estilos musicais (ler, interpretar e criar paródia musical) 

 

Procedimento / Ações: 

 Trabalhar em sala de aula com o gênero paródia. 

 Formar grupos ou duplas de alunos para que criem suas paródias e 

estipular prazo de entrega para correções. 

 Divulgar data de inscrição para a participação do Festival, que será 

realizado no mês de agosto. 

 Confeccionar convites. 

 Montar uma comissão de alunos para angariar prêmios na cidade, que 

serão entregues às três melhores paródias.  

 Escolher pessoas que entendam de música para avaliar o produto final 

dos alunos e, assim, compor a bancada de júri.  

 

FESTIVAL: 

 Abertura: apresentação do projeto pelos professores envolvidos. 

 A primeira música será cantada pelos professores. 

 Apresentação de todas as paródias. 

 Escolha das melhores músicas. 

 Premiação para as três melhores colocações. 

 Fechamento. 

 

 Cronograma de execução: 

 

Mês de Agosto 

1ª Semana Divulgação do projeto 

2ª Semana Elaboração das paródias e entrega das mesmas para correção 

3ª Semana Realização do projeto 

Avaliação 

 

Os alunos serão avaliados diariamente nas aulas no que tange a leitura e 

interpretação de músicas, bem como sua efetiva participação e de 

acordo com os trabalhos apresentados por eles, através da observação 

de seu desempenho individual ou em grupo durante todo o processo de 

produção e execução da atividade, analisando quais foram as 

competências desenvolvidas satisfatoriamente, além do nível de domínio 

adquirido sobre o assunto estudado. 
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Professores responsáveis:  

Viviane Mara de Freitas 

Ana Paula Marques Marangoni 

Maria Inês Gonçalves Castardi 

Leila Regina de Freitas 
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4° TOP ARRAIÁ E.E. TONICO BARÃO 
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 RESPONSÁVEIS: 

Orientadora: Leila Regina de Freitas 

Grêmio Estudantil; 

Vice Diretora do P.E.F.: Dirce Gonçalves dos Santos 

 

JUSTIFICATIVA: Este projeto visa integrar escola e comunidade na 

comemoração da festa junina desenvolvendo o resgate social e exercendo a 

cidadania através de ações concretas, solidárias e participativas, favorecendo o 

jovem a ampliação de seu universo lingüístico, pois a festa junina  constitui-se 

de uma temática rica onde podem ser explorados diversos tipos de linguagens. 

Levando ao aluno o conhecimento da origem da festa junina e seus valores.  

 

OBJETIVOS GERAIS: 

- Conhecer as características da festa junina valorizando e demonstrando 

atitudes de respeito mútuo;  

- Incentivar o trabalho cooperativo, proporcionando a participação dos alunos 

em diversas brincadeiras levando-os a conhecer os costumes e valorizar as 

tradições; 

- Fortalecer os laços entre a comunidade; 

- Envolver o grêmio, pais e alunos nos eventos escolares; 

-Resgatar as tradições das festas juninas; 

 - Incentivar o gosto pela culinária junina; 

- Promover o trabalho em equipe; 

- Oportunizar a participação da sociedade em geral, local e regional. 

 

PÚBLICO ALVO: 
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Orientadora, coordenadora, diretora, vice-diretor, programa escola da família, 

professores, funcionários, alunos e comunidade. 

 

AÇÕES: 

- Confeccionar cartazes e panfletos divulgando o evento; 

- Confeccionar bandeiras e outros objetos valendo-se de materiais recicláveis; 

- Decorar o ambiente escolar; 

- Montar barracas de comidas típicas; 

- Apresentar danças típicas – quadrilhas e forrós e outras; 

-Arrecadar alimentos não perecíveis para repassar a entidades do município.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Espera-se que com a realização deste evento os alunos possam adquirir mais 

conhecimentos em relação às tradições regionais, que se divirta, que a 

comunidade prestigie o evento e principalmente, que os pais participem e 

valorizem o trabalho realizado e que os educando entendam que é necessário 

ser sempre solidário, criativo e aprenda a viver em equipe respeitando as 

diferenças. 

 

AVALIAÇÃO:  

Será avaliado o envolvimento do público- alvo na organização e realização da 

apresentação e momento informativo, bem como análises das colocações dos 

discentes participantes  de acordo com a produção e desempenho da equipe. 
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PROJETO – EE TONICO BARÃO 

NOME: PATRIMÔNIO CULTURAL: BEM DE TODOS 

I - JUSTIFICATIVA 

A defesa e a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental e 

escolar é uma tarefa extremamente importante para os setores da vida. A 

principal linha de ação desse projeto consiste em desenvolver trabalhos na 

escola e na comunidade acreditando que é através de uma ação educativa e 

eficaz que temos a possibilidade de realizar processo de conscientização da 

sociedade em relação a preservação e conservação do patrimônio, tendo a 

escola como ponto de partida para um processo de conscientização para ao 

desenvolvimento do projeto. 

II -OBJETIVOS 

- Realizar reflexões acerca da importância do patrimônio histórico, cultural 

ambiental e escolar no desenvolvimento da sociedade. 

- Desenvolver um processo de conscientização permanente no ambiente, na 

sociedade e na comunidade escolar em defesa do patrimônio e do ambiente. 

- Reconhecer a importância e a valorização do patrimônio escolar, cultural, 

histórico e ambiental. 

III- METODOLOGIA 

- Divulgação do projeto para toda a comunidade escolar. 

- Dividir tarefas 

- Trabalhar com a história local para que  todos percebam a importância da 

preservação desses patrimônios 

- Confeccionar folders, cartazes e vídeos para discussão. 

- Fazer vistorias contínuas para que aos primeiros sintomas de desgaste e 

deteriorização do patrimônio, tome providências imediatas, para que o 

problema não se acumule. 

IV -  PÚBLICO ALVO 

- ALUNOS das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries desta Unidade Escolar. 
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- PROFESSORE RESPONSÁVEIS:- 

- SILVANA MARANGONI  

- ÉDNA FORATO DE SOUZA 

- JULIO CESAR PAULINO  

V- AVALIAÇÃO 

O projeto será avaliado através da participação, motivação e 

compromisso do aluno e comunidade nas atividades propostas pelos 

professores, no desenrolar das atividades planejadas, e desenvolvidas. 

Espera-se uma mudança de postura, quanto ao comportamento, compromisso 

com a conservação do patrimônio público, em especial com nossa escola, um 

olhar diferente com o entorno da escola e de todos patrimônios públicos 

existente em nossa comunidade. 
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Av. Domênico Ráo, 1521   -  Vila Maria -  Tel/Fax: (017) 3832-1202 
15300-000   General Salgado- SP 

 
PROJETO LITERATURA DIGITAL 

 

 JUSTIFICATIVA:  

Muitas são as mudanças que vem ocorrendo no mundo, dentre elas se 

destacam a crescente exigência de letramento e os avanços tecnológicos.Com 

o surgimento destas novas tecnologias o ensino no século XXI necessita de 

transformações para que não fique a deriva neste mar de 

informações(letramentos múltiplos).Pensando neste aspecto a E.E. Tonico 

Barão desenvolverá este projeto para aproximar conhecimento e tecnologia na 

sala de aula. 

 

OBJETIVOS:  

*Promover a aproximação dos educandos com os recursos tecnológicos e fazer 

com que os mesmos façam parte da realidade em sala de aula; 

*Proporcionar ao aluno maior interação entre o mundo real e o virtual de forma 

produtiva; 

*Fazer com que o adolescente tenha mais interesse pelas aulas de Literatura, 

com o uso da tecnologia; 

*Tornar o ambiente escolar uma continuidade da vida do educando, fazendo 

assim com que os professores encontrem na tecnologia um aliado e não um 

concorrente no processo de ensino e aprendizagem. 

PÚBLICO-ALVO:alunos das 1ªs. séries do E.M. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 4º bimestre 

DESENVOLVIMENTO:Durante o desenvolvimento do trabalho com o 

Caderno(SEE) , os alunos têm o primeiro contato com as épocas literárias na 

forma de exercícios contextualizados com trechos dos clássicos. Este contato é 

bem superficial e por este motivo deixa muitas lacunas na aprendizagem dos 

alunos, que tomam então a posição de protagonistas e vão  buscar ( através de 

pesquisas em livros e computadores)  novos conhecimentos.Após a pesquisa 

realizada, com a orientação de professores e gestores, os alunos utilizam os 
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recursos tecnológicos que têm acesso e preparam uma exposição para os 

colegas da turma.  

Em grupos organizam o material, gravam slides com textos, músicas e 

informações importantes sobre o conteúdo pesquisado ( escolas literárias) e 

apresentam para gestores e alunos. Depois de apresentar os trabalhos os 

grupos sempre fazem  uma socialização com a ajuda do gestor que destaca os 

pontos positivos e dá dicas do que precisa melhorar. 

Como produto final há uma exposição para toda a comunidade escolar, 

fazendo assim com que o aluno sinta-se valorizado e mais responsável pela 

sua aprendizagem. 

AVALIAÇÃO:  

Os alunos serão avaliados de acordo com o envolvimento e desenvolvimento 

nas atividades propostas, no decorrer do projeto será observado o processo de 

leitura e escrita, assim como o protagonismo que o mesmo deve assumir com 

responsabilidade. 
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Secretaria de Estado da Educação 
Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 

 EE  TONICO BARÃO 

Av. Domênico Ráo, 1521   -   Tel/Fax: 017  38321202 
15300-000   General Salgado- SP 
Email:e030661a@see.sp.gov.br 

 

PROJETO PREVENÇÃO SE ENSINA – COMPORTAMENTO SOCIAL 

 

Professores responsáveis –Marcio Gledson, Osvaldo e Valéria 

 

I – Justificativa: 

Os novos recursos tecnológicos de comunicação estão provocando 

transformações muito bruscas no mundo dos nossos jovens, isso associado à 

imaturidade que lhes é próprio e o seu rápido desenvolvimento físico os torna 

muito vulneráveis ao uso de drogas licitas ou ilícitas, à iniciação precoce na 

vida sexual expondo-os às DSTs e suas conseqüências. 

 

II – Objetivo: 

 Identificar os fatores de risco e conscientizar os jovens para que possam 

ter uma vida social com maior segurança. 

 Levá-lo a reconhecera as situações que podem expô-los 

desnecessariamente à ação das causas de hábitos que representam 

risco à sua saúde. 

 Orientá-los sobre os efeitos das drogas sobre seu organismo e suas 

conseqüências. 

 Valorizar aspectos da vida saudável e cordiais no relacionamento social 

e familiar que atua como minimizador  de risco. 

 

III – Duração do projeto: 

 2º Semestre de 2014. 

 

IV – População Alvo: 

Todos os alunos da U.E, integrantes da comunidade escolar e familiares. 

 

V – Atividade Propostas: 

 Atividades de vídeos relacionados ao Kit Tá na roda e sexualidade. 
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 Pesquisa na internet. 

 Discussão com os alunos sobre os temas abordados. 

 Palestras com pessoas especializadas. 

 Cartazes, painéis, teatros. 

VI – Recursos necessários: 

 Microcomputador 

 T.V.  

 CD/DVD 

 Data Show 

 

VII – Método de Avaliação: 

 Participação e envolvimento continuo dos alunos; 

 Atividades referentes ao projeto: Teatro, cartazes, músicas. 

 Observação na mudança do comportamento social.
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Secretaria de Estado da Educação 
Diretoria de Ensino– Região de Fernandópolis 

 EE  TONICO BARÃO 

Av. Domênico Ráo, 1521   -   Tel/Fax: 017  38321202 
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Plano de aplicação e intervenção – Avaliação da aprendizagem em processo –                            
2014 – Língua Portuguesa – 1º semestre. 
 
PROFESSORAS: ANA PAULA M. MARANGONI 
                              VIVIANI MARA DE FREITAS GIANOTO 
 
1ª série 
Questão 3 
 
Dificuldades apresentadas: Identificar formas de apropriação textual ( 
paráfrases, paródias, citações, discurso direto e discurso indireto livre). 
Intervenções: Desenvolver a leitura e análise de contos, romances ou 
crônicas, compartilhar reflexões com os alunos, para que percebam de que 
forma o autor registra o discurso da personagem. Realizar um trabalho de 
recapitulação com os verbos de elocução ou verbos “de dizer”. 
 
Resultados esperados: Espera-se que os alunos consigam utilizar os 
discursos do narrador de forma adequada, em se tratando da fala da 
personagem ou não. 
 
Questão 6 
Dificuldades apresentadas: Estabelecer relações entre textos não verbais e 
verbais; verbais e não verbais. 
Intervenções: Associar temáticas com a abordagem de características 
semelhantes e/ou opostas a diferentes gêneros possibilita o estabelecimento 
de relações e aquisições de novas interpretações. Trabalhar com comentários, 
perguntas, retomadas, solicitação de pesquisas e letras de músicas 
diversificadas. Fazer pesquisas de charges e HQ, para que os alunos consigam 
identificar informações explícitas e em seguida informações implícitas que 
estes textos trazem. 
 
Resultados esperados: Identificar e relacionar as informações explícitas e 
implícitas que fazem parte dos textos com linguagens: verbal, não verbal e 
mista. 
 
Questão 10 
Dificuldades apresentadas: Identificar as marcas linguísticas em textos do 
ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 
 
Intervenções:Selecionar textos que privilegiem aspectos sociais,culturais e 
linguísticos, trabalhando com destaque na variedade da Língua 
Portuguesa.Fazer com que o aluno perceba o uso do “Internetês” ( linguagem 
da internet ) e sua função dentro da interação, para tanto pode-se utilizar de 
mensagens escritas pelos próprios alunos tanto de forma real, quanto virtual. 
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Resultados esperados: O aluno deve usar de forma adequada a língua em 
circulação de acordo com o contexto e adequar o vocabulário tanto na 
oralidade, quanto na escrita para que tenha êxito em suas comunicações. 
 
 
Avaliação: O acompanhamento será feito durante as intervenções com as 
atividades adequadas, de acordo com a habilidade a ser desenvolvida.Serão 
realizadas várias leituras( silenciosa e oral) e dirigida pelo professor para que 
este perceba o desempenho ou não do aluno.Haverá resolução de exercícios e 
produção de textos orais e escritos.  
 
Período de realização: 1º semestre de 2014. 
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Plano de aplicação e intervenção – Avaliação da aprendizagem em processo 
1º semestre 2014 – Língua Portuguesa 
PROFESSORAS: ANA PAULA M. MARANGONI 
                              VIVIANI MARA DE FREITAS GIANOTO 
 
2ª série 
 
Questão 7 
Dificuldades apresentadas: Identificar a função da linguagem predominante 
nos textos em situações específicas de interlocução. 
 
Intervenções: Trabalhar com as linguagens conotativas e denotativas, com as 
figuras de linguagem e logo após apresentar para o aluno as funções da 
linguagem. Este trabalho deverá ser realizado com a utilização de gêneros 
textuais diversificados, após a explicação dos conteúdos o professor 
contextualizará a matéria em exercícios diferenciados. 
Resultados esperados: Desenvolvimento da habilidade de reconhecer e 
aplicar conceitos de funções de linguagem. 
 
Questão 8 
Dificuldades apresentadas:Identificar recursos semânticos expressivos ( 
figuras de linguagem). 
 
Intervenções: Explicar para os alunos o conteúdo de figura de linguagem e 
apresentar  diversos textos  que exploram esta matéria. Iniciar com exercícios 
com gêneros diversificados: informativos, publicitários, narrativos e outros mais 
e que, dessa forma, constituem um recurso corriqueiro no uso da língua. 
Desenvolver exercícios do livro didático e fazer pesquisas online em sites que 
são apresentados no Caderno do aluno (SEE). 
 
Resultados esperados: Espera-se que o aluno consiga identificar a linguagem 
conotativa dos diversos e através desta, localizar as figuras de linguagem que 
aparecem de forma explícita ou implícita. 
 
 
Questão 9 
 
Dificuldades apresentadas: Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específicas de uso social. 
 
Intervenções: Explicar as variedades da língua e suas situações de uso, fazer 
a leitura de letras de canções atuais, de sites e de blogs, bem como a 
observação de diálogos em novelas ou em programas veiculados na  televisão; 
auxiliar o aluno na tarefa de perceber que as variedades são muitas, inclusive, 
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a variedade urbana de prestígio, baseada na norma padrão. Trabalhar com 
artigos de jornais, de revistas e  de outras mídias que exercem um papel 
fundamental de auxiliar a padronização da linguagem oral e escrita, conforme 
as normas gramaticais, por meio de seus textos técnicos, científicos e 
jornalísticos. Conceituar a variação linguística atrelando esse estudo ao 
contexto histórico, geográfico e sociológico, desenvolvendo a reflexão para o 
uso da língua sem preconceito linguístico. 
 
Resultados esperados: O aluno deve reconhecer a variedade linguística que 
está sendo usada, observando o contexto de produção do texto e a função que 
ele exerce. 
 
Avaliação: O acompanhamento será feito durante as intervenções com as 
atividades adequadas, de acordo com a habilidade a ser desenvolvida.Serão 
realizadas várias leituras( silenciosa e oral) e dirigida pelo professor para que 
este perceba o desempenho ou não do aluno.Haverá resolução de exercícios e 
produção de textos orais e escritos.  
 
Período de realização: 1º semestre de 2014. 
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PLANO DE APLICAÇÃO E INTERVENÇÃO – AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM EM PROCESSO 

1º semestre 2014 – Língua Portuguesa 

PROFESSORAS: ANA PAULA M. MARANGONI 

3ªs SÉRIES 

Questão 6 

DIFICULDADES APRESENTADAS: Estabelecer relação entre a tese e os 

argumentos oferecidos para sustentá-la. 

INTERVENÇÕES: - Levar cotidianamente os artigos de opinião com temáticas 

contemporâneas e questões polêmicas envolventes para a sala de aula e 

trabalhar a leitura compartilhada de maneira que o aluno compreenda o texto 

não como um agrupamento de frases justapostas mas, como um conjunto, 

unidade de sentido, em que todas as partes estão relacionadas. Discutir o 

tema, a ideia principal e as ideias expostas, as conclusões ou propostas de 

intervenção feitas pelo autor, levando à autonomia de compreensão de leitura, 

imprescindível em inúmeras situações. 

 

RESULTADOS ESPERADOS:- Identificar nos textos argumentativos as 

relações que se estabelecem entre a tese e argumentos para dar sustentação 

no ponto de vista do autor. 

 

Questão 8 

DIFICULDADES APRESENTADAS:  Identificar as marcas linguísticas em 

textos do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

INTERVENÇÕES: – Trabalhar de forma contextualizada os aspectos 

linguísticos e discursivos dos textos, de diferentes gêneros, proporcionando 

atividades para que os alunos identifiquem o aposto nos períodos dos textos. 

RESULTADOS ESPERADOS: – Desenvolver a capacidade de identificar um 

texto, uma marca linguística em seu aspecto sintático,  no caso o oposto 

Questão 9 

DIFICULDADES APRESENTADAS: - Analisar textos literários reconhecendo 

os efeitos de sentido produzido pelo uso de recursos gráficos. 

INTERVENÇÕES: - Levar o texto literário para a sala de aula, para promover o 

contato afetivo e para que os alunos fiquem cada vez mais familiarizados com 
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as emoções que podem ser despertadas a partir do mergulho nos sentimos 

que afloram com a leitura de um poema. 

Promover a leitura silenciosa, depois em voz alta, realizada pelo professor de 

maneira expressiva, respeitando o ritmo e a cadência poética. Em seguida, 

conduzir os estudos de forma compartilhada dando oportunidade aos alunos de 

demonstrarem e socializarem suas impressões sobre o significado aprendido 

do texto lido. 

Chamar a atenção dos educandos sobre o que é relevante em cada texto 

literário estudado, como o contexto de produção, com um livre histórico do 

autor e de sua produção literária.  

Analisar no poema alguns aspectos como versos, estrofes, métrica, rima, ritmo, 

repetição. 

RESULTADOS ESPERADOS:  Analisar textos literários reconhecendo os 

efeitos de sentido produzido pelo uso de recursos gráficos. 

AVALIAÇÃO: O acompanhamento será feito durante as intervenções com as 

atividades adequadas, de acordo com a habilidade a ser desenvolvida. Serão 

realizadas várias leituras( silenciosa e oral) e dirigida pelo professor para que 

este perceba o desempenho ou não do aluno. Haverá resolução de exercícios 

e produção de textos orais e escritos.  

 

Período de realização: 1º semestre de 2014. 
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PLANO DE AÇÃO E INTERVENÇÃO DAS HABILIDADES COM MAIORES DIFICULDADES DA AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM EM PROCESSO – 2014  

MATEMÁTICA – PROF:- HÉLIO ORDONE       1ªs  SÉRIES A-B-C 

 

Questão Habilidades Ações/Intervenções Resultado Esperado Avaliação 

6 Compreender a resolução de 
equações quadráticas e saber 

utilizá-las em contextos práticos 

Caderno do Professor – 
Ensino Fundamental 8ª Série 

(9º Ano) Volume 2 
Situação de Aprendizagem 1 

– Alguns métodos para 
resolver equações do 2º Grau 

Espera-se que o aluno da 
1ª Série do EM domine as 
habilidades em resolver 
problemas envolvendo 
Equações do 2º Grau 

A avaliação será 
feita através de uma 
prática contínua e 
diagnóstica que 

norteará todo 
processo de ensino 

aprendizagem, 
redirecionando o 

trabalho do 
professor a uma 
reflexão sobre a 

prática pedagógica 
em sala de aula 
possibilitando a 

construção de um 
processo interativo 
entre Educador e 

Educando. 

8 Saber reconhecer a semelhança 
entre figuras planas a partir da 

igualdade das medidas dos 
ângulos e da proporcionalidade 

entre as medidas dos ângulos e da 
proporcionalidade entre as 

medidas lineares correspondentes. 

Caderno do Professor – 
Ensino Fundamental 8ª Série 

(9º Ano) Volume 3 
Situação de  Aprendizagem 1 
– Semelhança entre figuras 

planas 
Experiências Matemáticas – 

8ª Série 
Atividades 5 – Semelhança de 

figuras planas 
 

Espera-se que o aluno 
domine a habilidade 

avaliada, mostrando a 
semelhança das figuras 

planas e da 
proporcionalidade entre as 

medidas lineares. 

 9 Aplicar o Teorema de Pitágoras na 
resolução de problemas em 

diversos contextos. 

Caderno do Professor – 
Ensino Fundamental 8ª Série 

(9º Ano) Volume 3 
Situação de Aprendizagem 3 
– Relações Métricas nos 

triângulos retângulos, 
teorema de Pitágoras 

Situação de Aprendizagem 4 
– Razões trigonométricas dos 

ângulos agudos 
Livro didáticos 

 

Espera-se que o aluno 
reconheça o Teorema de 
Pitágoras em situações 
problemas e saiba como 

resolvê-los. 
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PLANO DE AÇÃO  DAS HABILIDADES COM MAIORES DIFICULDADES DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO –  

MATEMÁTICA – PROF:- HÉLIO ORDONE       2ªs  SÉRIES A-B-C            1º SEMESTRE  2014 

Questão Habilidades Ações/Intervenções Resultado Esperado Avaliação 

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

Caderno do Professor – Matemática 
EM 1 Série  – 

 Volume 3 
Situação de Aprendizagem 1 –  

Função Exponencial 
Novo tele curso Matemático em 

DVD 5 

Espera-se que o aluno venha 
reconhecer uma função, se é 
crescente ou decrescente, e 

possa observar a relação entre 
as variáveis 

A avaliação será feita 
através de uma prática 
contínua e diagnóstica 

que norteará todo 
processo de ensino 

aprendizagem, 
redirecionando o 

trabalho do professor a 
uma reflexão sobre a 

prática pedagógica em 
sala de aula 

possibilitando a 
construção de um 

processo interativo entre 
Educador e Educando. 

6 Saber resolver equações e inequações 
simples, usando propriedades de 

potência e logaritmos 

Caderno do Professor – Matemática 
EM 1 Série  – 

 Volume 3 
Situação de Aprendizagem 1 –  
As potências e o crescimento e 
decrescimento e exponencial  

Situação de Aprendizagem 4 – As 
múltiplas faces das potências e o 

logaritmo 

Espera-se que o aluno possa 
ampliar seus conceitos 

relacionados as múltiplas faces 
da potenciação, Exponencial e 

logaritmos  

8 Conhecer algumas relações 
trigonométricas fundamentais em 

triângulos não retângulos especialmente 
a Lei dos Senos e dos Cossenos 

Caderno do Professor – Matemática 
EM – 1º Série Volume 4 

Situação de Aprendizagem 2 – 
Dos triângulos e circunferências 
Situação de Aprendizagem 4 – 

Triângulos não retângulos 
Livro Didáticos 

Espera-se que o aluno venha a 
reconhecer e explorar as 

relações trigonométricas e 
outras relações do gênero. 

 

11 Saber utilizar, em contextos, funções de 
1.º e 2.º Graus, explorando especialmente 

problemas máximos ou mínimos 

Caderno do Professor: Matemática 
– EM 1 Série Vol.2 

Situação de Aprendizagem 2, 3 e 4  - 
funções polinomiais 

Que faça as devidas relações 
entre os coeficientes, reconheça 

as raízes, a concavidade das 
parábolas e os pontos máximos 

e mínimos das funções do 2 grau 

12 Saber usar as relações trigonométricas 
fundamentais entre os elementos de 
triângulos, em diferentes contextos 

Caderno do Professor: Matemática 
– Ensino Fundamental – 8 ª Série (9º 

Ano) Volume 3 
Situação de aprendizagem 3 – 

Razões Trigonométricas  
Caderno do Professor – EM 1º 

Volume 4 
Livro Didático 

Espera-se que o aluno possa 
ampliar seus conhecimentos 

relacionados as relações 
métricas no triângulo retângulo e 

atividades do gênero. 
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Questão Habilidades Ações/Intervenções Resultado Esperado Avaliação 
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4 Saber utilizar em diferentes contextos as 
funções de 1 e 2 graus, explorando 
especialmente problema máximos e 
mínimos 

Caderno do Professor – Matemática 
EM 1 Série  – 

 Volume 2 
Situação de Aprendizagem 2 –  

Situação de Aprendizagem: Função 
polinomiais 

Máximos e Mínimos das funções de 
grau 

Livro Didático 

Que o aluno faça as devidas 
relações entre os coeficientes, 

reconheça as raízes a 
concavidade das parábolas e os 
pontos máximos e mínimos das 

funções do 2º grau 

A avaliação será feita 
através de uma prática 
contínua e diagnóstica 

que norteará todo 
processo de ensino 

aprendizagem, 
redirecionando o 

trabalho do professor a 
uma reflexão sobre a 

prática pedagógica em 
sala de aula 

possibilitando a 
construção de um 

processo interativo entre 
Educador e Educando. 

6 Saber resolver equações e inequações 
simples, usando propriedades de 

potência e logaritmos 

Caderno do Professor – Matemática 
EM 1 Série  – 

 Volume 3 
Situação de Aprendizagem 1 –  
As potências e o crescimento e 
decrescimento e exponencial  

Situação de Aprendizagem 4 – As 
múltiplas faces das potências e o 

logaritmo 

Espera-se que o aluno possa 
ampliar seus conceitos 

relacionados as múltiplas faces 
da potenciação, Exponencial e 

logaritmos  

8 Conhecer algumas relações 
trigonométricas fundamentais em 

triângulos não retângulos especialmente 
a Lei dos Senos e dos Cossenos 

Caderno do Professor – Matemática 
EM – 1º Série Volume 4 

Situação de Aprendizagem 2 – 
Dos triângulos e circunferências 
Situação de Aprendizagem 4 – 

Triângulos não retângulos 
Livro Didáticos 

Espera-se que o aluno venha a 
reconhecer e explorar as 

relações trigonométricas e 
outras relações do gênero. 

 

11 Saber utilizar, em contextos, funções de 
1.º e 2.º Graus, explorando especialmente 

problemas máximos ou mínimos 

Caderno do Professor: Matemática 
– EM 1 Série Vol.2 

Situação de Aprendizagem 2, 3 e 4  - 
funções polinomiais 

Que faça as devidas relações 
entre os coeficientes, reconheça 

as raízes, a concavidade das 
parábolas e os pontos máximos 

e mínimos das funções do 2 grau 

12 Saber usar as relações trigonométricas 
fundamentais entre os elementos de 
triângulos, em diferentes contextos 

Caderno do Professor: Matemática 
– Ensino Fundamental – 8 ª Série (9º 

Ano) Volume 3 
Situação de aprendizagem 3 – 

Razões Trigonométricas  
Caderno do Professor – EM 1º 

Volume 4 
Livro Didático 

Espera-se que o aluno possa 
ampliar seus conhecimentos 

relacionados as relações 
métricas no triângulo retângulo e 

atividades do gênero. 
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Questão Habilidades Ações/Intervenções Resultado Esperado Avaliação 

6 Compreender a resolução de 
equações quadráticas e saber 

utilizá-las em contextos práticos 

Caderno do Professor – 
Ensino Fundamental 8ª Série 

(9º Ano) Volume 2 
Situação de Aprendizagem 1 

– Alguns métodos para 
resolver equações do 2º Grau 

Espera-se que o aluno da 
1ª Série do EM domine as 
habilidades em resolver 
problemas envolvendo 
Equações do 2º Grau 

A avaliação será 
feita através de uma 
prática contínua e 
diagnóstica que 

norteará todo 
processo de ensino 

aprendizagem, 
redirecionando o 

trabalho do 
professor a uma 
reflexão sobre a 

prática pedagógica 
em sala de aula 
possibilitando a 

construção de um 
processo interativo 
entre Educador e 

Educando. 

9 Aplicar o Teorema de Pitágoras na 
resolução de problemas em 

diversos contextos. 

Caderno do Professor – 
Ensino Fundamental 8ª Série 

(9º Ano) Volume 3 
Situação de Aprendizagem 3 
– Relações Métricas nos 

triângulos retângulos, 
teorema de Pitágoras 

Situação de Aprendizagem 4 
– Razões trigonométricas dos 

ângulos agudos 
Livro didáticos 

 

Espera-se que o aluno 
reconheça o Teorema de 
Pitágoras em situações 
problemas e saiba como 

resolvê-los. 

11 Compreender o significado do   

como uma razão e sua utilização 
no cálculo do perímetro e da área 

do círculo 

Caderno do Professor: 
Matemática – Ensino 

Fundamental – 8 ª Série (9º 
Ano) Volume 4 

Situação de aprendizagem 1 – 

A natureza Pi   
Situação de Aprendizagem 2 

– A razão  no cálculo do 
perímetro e da área do círculo 

Espera-se que o aluno 
compreenda a razão e a 

utilização do  nas suas 
mais diversas formas e 

domine as habilidades para 
resolver os problemas 

propostos. 
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Questão Habilidades Ações/Intervenções Resultado Esperado Avaliação 

6 Saber resolver equações e 
inequações simples, usando 
propriedades de potência e 
logaritmos 

Caderno do Professor – 
Matemática EM 1 Série  – 

 Volume 3 
Situação de Aprendizagem 1 

–  
As potências e o crescimento 

e decrescimento e 
exponencial  

Situação de Aprendizagem 4 
– As múltiplas faces das 
potências e o logaritmo 

Espera-se que o aluno 
possa ampliar seus 

conceitos relacionados as 
múltiplas faces da 

potenciação, Exponencial e 
logaritmos  

A avaliação será 
feita através de uma 
prática contínua e 
diagnóstica que 

norteará todo 
processo de ensino 

aprendizagem, 
redirecionando o 

trabalho do 
professor a uma 
reflexão sobre a 

prática pedagógica 
em sala de aula 
possibilitando a 

construção de um 
processo interativo 
entre Educador e 

Educando. 

8 Conhecer algumas relações 
trigonométricas fundamentais em 

triângulos não retângulos 
especialmente a Lei dos Senos e 

dos Cossenos 

Caderno do Professor – 
Matemática EM – 1º Série 

Volume 4 
Situação de Aprendizagem 2 

– 
Dos triângulos e 
circunferências 

Situação de Aprendizagem 4 
– Triângulos não retângulos 

Livro Didáticos 

Espera-se que o aluno 
venha a reconhecer e 
explorar as relações 

trigonométricas e outras 
relações do gênero. 

 

12 Saber usar as relações 
trigonométricas fundamentais 

entre os elementos de triângulos, 
em diferentes contextos 

Caderno do Professor: 
Matemática – Ensino 

Fundamental – 8 ª Série (9º 
Ano) Volume 3 

Situação de aprendizagem 3 – 
Razões Trigonométricas  

Caderno do Professor – EM 1º 
Volume 4 

Livro Didático 

Espera-se que o aluno 
possa ampliar seus 

conhecimentos 
relacionados as relações 

métricas no triângulo 
retângulo e atividades do 

gênero. 
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Questão Habilidades Ações/Intervenções Resultado Esperado Avaliação 
4 Saber utilizar em diferentes 

contextos as funções de 1 e 2 
graus, explorando especialmente 
problema máximos e mínimos 

Caderno do Professor – 
Matemática EM 2 Série  – 

 Volume 2 
Situação de Aprendizagem 2 

–  
Situação de Aprendizagem: 

Função polinomiais 
Máximos e Mínimos das 

funções de grau 
Livro Didático 

Que o aluno faça as 
devidas relações entre os 
coeficientes, reconheça as 
raízes a concavidade das 

parábolas e os pontos 
máximos e mínimos das 

funções do 2º grau 

A avaliação será 
feita através de uma 
prática contínua e 
diagnóstica que 

norteará todo 
processo de ensino 

aprendizagem, 
redirecionando o 

trabalho do 
professor a uma 
reflexão sobre a 

prática pedagógica 
em sala de aula 
possibilitando a 

construção de um 
processo interativo 
entre Educador e 

Educando. 

6 Saber resolver equações e 
inequações simples, usando 
propriedades de potência e 

logaritmos 

Caderno do Professor – 
Matemática EM 2 Série  – 

 Volume 3 
Situação de Aprendizagem 1 

–  
As potências e o crescimento 

e decrescimento e 
exponencial  

Situação de Aprendizagem 4 
– As múltiplas faces das 
potências e o logaritmo 

Espera-se que o aluno 
possa ampliar seus 

conceitos relacionados as 
múltiplas faces da 

potenciação, Exponencial e 
logaritmos  

8 Conhecer algumas relações 
trigonométricas fundamentais em 

triângulos não retângulos 
especialmente a Lei dos Senos e 

dos Cossenos 

Caderno do Professor – 
Matemática EM – 2º Série 

Volume 4 
Situação de Aprendizagem 2 

– 
Dos triângulos e 
circunferências 

Situação de Aprendizagem 4 
– Triângulos não retângulos 

Livro Didáticos 

Espera-se que o aluno 
venha a reconhecer e 
explorar as relações 

trigonométricas e outras 
relações do gênero. 

 


