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APRESENTAÇÃO 
 

O Brasil vive um momento ímpar em sua história. Um momento que 

evidencia o desenvolvimento e o crescimento das instituições democráticas. Podemos dizer que, 

diante da experiência histórica brasileira, nunca antes a democracia se estabeleceu tão plenamente. 

Embora devamos reconhecer que nem tudo está perfeito, que há muito por que lutar, mais forçoso 

ainda é reconhecer que a democracia é um processo em contínua construção, não está pronta em 

nenhum momento. Dinâmica por excelência, fruto das mais diversas vozes dos seus inúmeros 

personagens, é inquieta e questionadora, ansiosa por mudanças. E dentro deste contexto, a escola 

pública não é mera expectadora. 

Diante da era da globalização vivenciada atualmente e consequentemente as 

mudanças ocorridas, a escola também passa por esse processo de transformação, buscando a 

superação de desafios no seu sistema de ensino. A Equipe Gestora da escola assume um papel de 

fundamental importância para que esse processo ocorra, atuando como norteador das ideias a fim de 

alcançar mudanças, instigando a participação mais efetiva por parte dos professores, funcionários, 

alunos, pais e comunidade, para que unidos promovam o desenvolvimento da escola e priorize a 

eficácia dos resultados em seus diversos setores, concretizando assim os objetivos almejados. 

 A gestão escolar democrática é apontada atualmente como um dos meios para 

soluções em busca da transformação do sistema atual de ensino, destacando as mudanças 

direcionadas para descentralização do poder, necessitando assim da realização de um trabalho 

voltado para participação coletiva dos vários segmentos da escola e da comunidade, proporcionando 

um ambiente de trabalho que seja favorável à chegada dessas inovações, buscando preparar e 

motivar as pessoas envolvendo-as direto ou indiretamente no processo educacional, tornando-as 

comprometidas com a consolidação e a eficácia dos resultados. 
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 O Plano de Gestão com duração quadrienal 2011/2014 aqui proposto, vem 

reforçar a importância da gestão participativa e democrática para a construção coletiva e de forma 

colaborativa, envolvendo todos os atores da comunidade escolar em todas as dimensões: gestão 

pedagógica, gestão de resultados educacionais, gestão participativa, gestão de pessoas e gestão de 

serviços e de recursos, mostrando nesta conjuntura as intenções reais de trabalho voltados para o 

comprometimento de toda a equipe escolar, planejando e expondo nossas concepções, objetivos e 

ações no intuito de promover um ensino de qualidade, favorecendo aos nossos alunos a 

responderem aos desafios contemporâneos através do acesso ao conhecimento e aos saberes 

produzidos pela humanidade ao longo de sua história.  
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IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO,,    

  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  

  UUNNIIDDAADDEE  EESSCCOOLLAARR,,    

DDEE  SSUUAA  CCLLIIEENNTTEELLAA,,  

  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS,,  

  FFIINNAANNCCEEIIRROOSS,,  FFÍÍSSIICCOOSS,,  

  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  

  RREECCUURRSSOOSS  DDAA    

COMUNIDADE LOCAL. 
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I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: 

ESCOLA ESTADUAL   

“ENGENHEIRO HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 

Código CIE: 026906    Código FDE: 02332   CNPJ: 48.320.766/0001-80 

Endereço: Rua Lucí Ercília, nº 335                  Bairro: Centro.  

Município: Macedônia – S.P.                           CEP. 15620-000 

Telefone/fax – (17) 3849-1207   

Email: e026906a@see.sp.gov.br 

Legislação: Instalação, Autorização e Ato de Criação. 

- Decreto nº 17.698 de 26/11/47, Ato de 08/03/1950, publicado à  10/03/1950, 

Instalação 16/03/1950; 

- Decreto Lei nº 3.780 de 24/01/57 publicado à 27/01/1957; 

- Lei nº 10.239, de 07 de outubro de 1.968; 

- Ato nº 25, de 29/01/69, publicado à 30/01/1969; 

- Resolução SE Nº 24, de 22/03/73, publicada a 23/03/1973; 

- Resolução SE Nº 22, DE 27/01/1976; 

- Deliberação CEE Nº 09/1997, homologada pela Resolução SE de 03/09/1997. 

Direção: 

Diretor de Escola: SÔNIA MARIA DE FREITAS MARTINS 

Vice – Diretor de Escola: MAURO BORTOLOZO JÚNIOR 

Coordenação Pedagógica: 

Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental: Tânia Regina Juste Petenuci 

Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Médio: Solange Toniolo 

Supervisão: 

Supervisor Responsável pela Unidade Escolar: MARIA HELENA RIGUEIRO BARBOSA 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

 

mailto:e026906a@see.sp.gov.br
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NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS: 

 

A) Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries .................................................................. 217 alunos 

B) Ensino Médio......................................................................................................178 alunos 

 

TOTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS:.......................................................... 395 alunos 

 

PERÍODO INTEGRAL – MANHÃ / TARDE 

A) Ensino Fundamental - 5ª a 8ª séries.................................................................. 217 alunos 

 

PERÍODO DA TARDE 

A) Ensino Médio ..................................................................................................  152 alunos 

 

PERÍODO DA NOITE 

A) Ensino Médio ....................................................................................................  26 alunos  

 

 

 TOTAL ......................................................................................................................  395 alunos 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: 
 

 

 

 

Ensino Fundamental e Médio – Diurno e Noturno 

 

 

 

Período Horário Séries 
Nº de 

classes 

Dias 

Letivos 

Carga 

Horária 

Integral 07:50 às 17:00 5ª, 6ª, 7ª- E.F. 06 200 1.640 

Integral 07:50 às 17:00 8ª- E.F. 02 200 1.680 

Tarde 12:30 às 17:50 1ª, 2ª, 3ª- E.M. 03 200 1.200 

Noite 19:00 às 23:00 1ª, 2ª, 3ª- E.M. 06 200 1.000 
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AULAS 
MANHÃ TARDE TARDE NOITE 

ETI ETI EM EM 
1ª 07:50 – 08:40 - 12:30– 13:20 19:00 – 19:45 

2ª 08:40 – 09:30 - 13:20 – 14:10 19:45 – 20:30 

3ª 09:50 – 10:40 - 14:10 – 15:00 20:30 – 21:15 

4ª 10:40 – 11:30 - 15:20 – 16:10 21:30 – 22:15 

5ª 11:30 – 12:20 - 16:10 – 17:00 22:15 – 23:00 

6ª - - 17:00 – 17:50 - 

1ª OF. - 13:20 – 14:10 - - 

2ª OF. - 14:10 – 15:00 - - 

3ª OF. - 15:00 – 15:50 - - 

4ª OF. - 16:10 – 17:00 - - 

 

 

 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

 

► DIURNO -  DAS 07:30 ÀS 17:30 HORAS      

 

►NOTURNO - DAS 19:00 ÀS 23:00 HORAS  
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HORÁRIO ESCOLAR – 2.011 

ALUNOS: 

“ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL” 
ENSINO FUNDAMENTAL – 5ª A 8ª SÉRIES 

ENSINO MÉDIO 

MANHÃ MANHÃ 

1ª 07:50 – 08:40   

2ª 08:40 – 09:30   
INTERVALO – 09:30 – 09:50   

3ª 09:50 – 10:40   

4ª 10:40 – 11:30   

5ª 11:30 – 12:20   

“ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL” ENSINO MÉDIO 

OFICINAS CURRICULARES  TARDE 
ALMOÇO - *12:20 – 13:20 1ª 12:30– 13:20 

6ª 13:20 – 14:10 2ª 13:20 – 14:10 

1-O  14:10 – 15:00 3ª 14:10 – 15:00 

2-O 15:00 – 15:50 INTERVALO – 15:00 – 15:20 

INTERVALO – 15:50 – 16:10 4ª 15:20 – 16:10 

3-O 16:10 – 17:00 5ª 16:10 – 17:00 

- - 6ª 17:00 – 17:50 
 

 ENSINO MÉDIO 

 NOITE 

  1ª 19:00 – 19:45 

  2ª 19:45 – 20:30 

  3ª 20:30 – 21:15 

  INTERVALO -21:15 – 21:30 

  4ª 21:30 – 22:15 

  5ª 22:15 – 23:00 
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II. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: 

 

A – APRESENTAÇÃO DA ESCOLA: 

1 - HISTÓRICO DA ESCOLA 
“Mergulhar no interior de uma Instituição Escolar, com o olhar do historiador, é 

ir em busca das suas origens, do seu desenvolvimento no tempo, das alterações 

arquitetônicas pelas quais passou e que não são gratuitas; é ir em busca da 

identidade dos sujeitos (professores, gestores, alunos, técnicos e outros) que a 

habitaram, das práticas pedagógicas que ali realizaram, do mobiliário escolar 

que se transformou e de muitas outras coisas”.             

Sanfelice (2005:192). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

A “Escola Estadual Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos”, localiza-se na pequena cidade de 

Macedônia, na região noroeste do Estado de São Paulo, ocupando uma área de 322 km2 e 

extensão de 377 km2. Sua distância da capital é de 674 Km (Fundação SEADE, 2005). O 

município de Macedônia é pequeno, possui aproximadamente 3.664 habitantes, sendo 1.837 
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(50.14%) população masculina e 1.827 (49.86%) população feminina. Desses, 2.777 habitantes 

(75.79%) residem na zona urbana e 887 habitantes (24.21%)  na zona rural (Censo 2010). 

 A fundação da cidade de Macedônia surgiu em 1946, em terras doadas pelo Coronel João 

Cândido de Mello e Souza, idealizado e executado pelo fundador João de Melo Macedo. Em 27 de 

outubro de 1946, foi erguido o cruzeiro simbolizando a criação da cidade. 

 No mesmo dia, em 27 de 

outubro de 1946 às 15 horas inaugurou 

o prédio do Grupo Escolar Experimen-

tal de Macedônia. No ano de 1947, por 

iniciativa do Dr. Adhemar de Barros, o 

então Governador do Estado de São 

Paulo foi criado o Grupo Escolar de 

Macedônia - Decreto n. º 17.698 de 

26/11/47, Ato de 08/03/1950, publicado                                               Primeiro Prédio do Grupo Escolar 

à 10/03/50, Instalação 16/03/1950.    

  Dez anos depois passa a ser denominado Grupo Escolar Engenheiro Haroldo 

Guimarães Bastos, conforme o Decreto Lei n. º 3.780 de 24/01/57 publicado à 27/01/1957. 

 Em 1965 o Deputado Adhemar Monteiro Pacheco, apresentou um projeto onde solicita 

um prédio novo para o grupo Escolar, 

projeto Lei nº 655/1965. Em 24 de já-

neiro de 1966, criou-se a Lei n.º 9.257, 

publicada em 26/01/66, que dispõe so-

bre a criação de Ginásio  Agrícola, alte-

rada pela Lei n. º 10.239 de 07 de outu-

bro de 1968, publicado em 07/10/1968, 

onde é suprida a expressão “agrícola”.  

Inaugurado em 03/08/1968, pelo Go-

vernador Roberto Costa  

de Abreu Sodré. 

  

 

 

                  Prédio do Grupo Escolar construído - 1968. 
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No ano de 1969 foi instalado o Ginásio 

Estadual de Macedônia, Ato n.º 25 de 29 de 

jáneiro de 1969, publicado em 30/01/69. Foi 

inaugurado o novo Prédio Escolar do 

Ginásio Estadual de Macedônia em 16/03/1. 

972. Em 14 de agosto de 1972, instalou-se o 

Ensino noturno, conforme publicação de 

17/08/72. No ano de 1973 instalou o 2º Grau, 

conforme Resolução S.E. nº. 24 de 22/03/73, 

publicado a 23/03/73.    

 

Determinada, em 1976, a fusão do GESC Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos e 

Ginásio Estadual de Macedônia, a nossa escola passou então a denominar-se EEPSG 

Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos, conforme Resolução SE n. º 22/76, DOE 27/01/76 e a 

partir de 1998 conforme Deliberação CEE n.º 9/97, homologada pela Resolução  SE de 

03/09/1997 nossa Unidade Escolar passou a denominar Escola Estadual “Engenheiro Haroldo 

Guimarães Bastos”.        

Em 21 de dezembro de 2001, o Governo do Estado de São Paulo e o Governo Municipal 

assinaram o Termo de Convênio de Implan-

tação do Programa de Ação de Parceria E-

ducacional Estado-Município para o aten-

dimento da 1ª a 4ª série – Ciclo I do Ensino 

Fundamental. Portanto, a partir de 2002, re-

tornamos ao ano de 1969, que de acordo 

com a criação do Colégio Estadual de Mace                         

dônia, o ensino oferecido de 5ª a 8ª séries e 

de 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 

  

 A partir de agosto de 2.003, a escola foi incluída no Programa “Escola da Família”, 

que aos finais de semana fica aberta à comunidade. Desenvolve atividades diversificadas: esporte, 

lazer, cultura, saúde, artes, sociais e empreendedoras, envolvendo todas as faixas etárias, contando 

   Prédio Escolar – Vista interna. 

                           Construção do Prédio Atual - 1.972. 
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com Gestor, Educador Profissional, Educadores Universitários, voluntários da comunidade e 

integrantes da Equipe Regional da Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis. 

 No ano letivo de 2.006 a escola foi incluída no “Projeto de Escola de Tempo Integral”, 

onde os alunos de 5ª a 8ª séries – Ciclo II do Ensino Fundamental permanecem 09 aulas diárias na 

escola, com aulas das disciplinas do Currículo Básico e Atividades de Oficinas Curriculares com-

plementando a carga horária do aluno, oferecendo novas oportunidades de aprendizagem e maior 

tempo de permanência dos alunos no ambiente escolar, conforme Resolução SE 7, de 18/01/2006. 

 Atualmente, a “Escola Estadual Engº Haroldo Guimarães Bastos”, conta com 395 alu-

nos matriculados, sendo, 217 alunos no Ensino Fundamental regular de 5ª a 8ª séries em Tempo 

Integral; 152 alunos de 

Ensino Médio regu-lar 

diurno – período da 

tarde e 26 alunos de 

Ensino Médio regular 

noturno, organizados 

em três turnos de fun-

cionamento: dois tur-

nos diurnos (Integral e 

regular Ensino Médio 

Tarde) e um turno no-

turno (Ensino Médio), 

onde estudam alunos da zona urbana e zona rural. Com o processo de Municipalização, o ciclo I 

de 1ª a 4ª séries - do Ensino Fundamental pela Prefeitura Municipal, a partir de janeiro de 2002, 

funciona  em prédio próprio,  na EMEF “Felício Luiz Pereira”. 

 O prédio escolar apresenta uma boa estrutura física e adequada ao atendimento dos 

alunos. Conta com 16 salas de aula, equipadas e adequadas para o atendimento dos alunos, com 

materiais didáticos disponíveis de acordo com as diversas disciplinas do currículo básico e das 

oficinas curriculares da Escola de Tempo Integral. 

                  No ambiente escolar contamos com os seguintes ambientes e materiais pedagógicos: 

01 Laboratório de Ciências, 01 Sala Ambiente de Informática com 10 computadores em 

funcionamento e materiais de multimídias instalados; 01 Sala do Programa ACESSA ESCOLA 

com 16 computadores em funcionamento; 10 TVs, 01 transcolder, 09 vídeos, 04 DVDs, 02 

                                                                                   Vista aérea do Prédio 

Escolar. 
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câmaras digital, 01 filmadora; 02 Data Show; 03 Note book; 02 Telões para projeções;  01 Sala de 

Leitura ampla com sala própria para estudos e pesquisas escolares; 01 Gabinete Dentário com 

atendimento diário pela dentista do município; 01 sala de coordenação com materiais de 

multimídias à disposição dos professores; 01 Quadra de Esportes Coberta; 01 Quadra Descoberta; 

01 Teatro de Arena descoberto, construído pela comunidade em 2005; 01 Cozinha ampla e 

equipada; 01 Refeitório com balcão térmico; 01 brinquedoteca do Programa Escola da Família; 01 

sala Programa Escola da Família; 01 Anfiteatro, pátio coberto amplo; ambientes adequados e 

equipados que contribuem com o processo educacional, para um melhor aproveitamento e sucesso 

da aprendizagem escolar dos alunos. Os diversos materiais didáticos e espaços pedagógicos 

enriquecem os procedimentos metodológicos utilizados pelos professores, oportunizando a 

ampliação da visão do aluno e a vivência de novas experiências. 
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2 – HISTÓRICO DO PATRONO 
 

HAROLDO GUIMARÃES BASTOS, de cujo 

assento de nascimento consta: Aroldo Ruy 

Guimarães Bastos, nasceu em Salvador, Estado da 

Bahia em 7 de março de 1932. Filho de Pedro de 

Bastos Nascimento, médico, e de Lindaura Guimarães 

Bastos, constitui na infância o ídolo de sua avó 

materna, com quem residiam seus pais. O curso 

primário, o fez na Escola Jesus Maria José, 

ingressando depois no Colégio Maristas. Conta apenas 

17 anos quando, após submeter-se a difícil vestibular, 

ingressou na Escola Politécnica da Universidade da 

Bahia, brilhantemente, para sair dali 6 anos após com 

o grau de Engenheiro Civil. Como todo moço, 

esperançoso, Haroldo sai dos bancos escolares para um emprego na Petrobrás, em março de 1955. 

Alguns meses após, ou seja, a 6 de julho do mesmo ano, ele que já conseguira galgar posto 

importante e a admiração dos colegas e chefes, estava trabalhando em perfuração petrolífera, na 

boca do poço, como membro das turmas que manobravam a sonda do poço AG-l3, em Água 

Grande, Caso, quando foi envolvido pelo gás que  amanava  e que  se incendiara e explodira. 

Gravemente ferido, foi jogado fora do poço por um jorro forte, vindo a falecer na noite de  9 pra 10 

de julho de 1955. Foi luto para a família, para a cidade, à Petrobrás e para Pátria. 

  “Aroldo foi, efetivamente, um rapaz excepcional. Ótimo aluno, estudou com 

sacrifícios porquanto não dispunham os seus familiares de grandes recursos. Aroldo estudava e, 

simultaneamente, trabalhava em uma pequena farmácia de propriedade de nosso pai, a Farmácia 

Cruzeiro, hoje extinta. Espírito curioso, brevetou-se piloto pelo Aéro Clube da Bahia. Cuidadoso, 

nunca decolava sem antes testar todo o maquinismo do aparelho. Esportista, jogava com destaque 

Vollei ball, chegando mesmo a possuir diversas medalhas obtidas em competições e campeonatos. 

Bom filho, bom irmão, católico, apolítico e acreditava no futuro do Brasil. O seu trabalho não era 

tão somente o meio de vida, mas, como me explicou em várias palestras era sobretudo a satisfação 

de poder aplicar as suas atividades profissionais em tarefa de tanta repercussão para o amanhã.  
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Dizia-me saber ser apenas uma peça em uma engrenagem, uma pequena mola talvez, mas, 

consciente da importância de cada uma das molas de uma engrenagem orgulhava-se da sua 

posição e dos seus mistérios” (Carta do Irmão André R. Guimarães Bastos, Bahia, 1960).   

 O primeiro túmulo de Aroldo Ruy Guimarães Bastos tinha a seguinte inscrição: 

“Morreu para que vivêsseis melhor – Orai por ele”. Posteriormente a Petrobrás construiu um belo 

mausoléu em mármore negro com a seguinte inscrição: “Aqui jaz Aroldo Ruy Guimarães Bastos – 

herói da batalha do Petróleo”.  

 Efetivamente, Aroldo Ruy Guimarães Bastos é um nome que encerra um exemplo de 

amor aos estudos e ao trabalho, de força, de determinação e de bondade que dignifica a nossa 

Escola tê-lo como Patrono. Homem honrado, o nosso Patrono encerra aquelas virtudes morais e 

intelectuais indispensáveis ao Patronato. 

 Que seu exemplo sirva de lição à juventude de hoje.  

 A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo em sua memória reverenciou com o 

título de Patrono do Grupo Escolar de Macedônia, em Fernandópolis, através da Lei 3.780, de 24 

de janeiro de 1957. 
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3 – COMUNIDADE ONDE ESTÁ INSERIDA A U.E.: 
 

A “Escola Estadual Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos”, localiza-se na pequena 

cidade de Macedônia, na região noroeste do Estado de São Paulo, ocupando uma área de 329,103 

km2. Sua distância da capital é de 674 Km (Fundação SEADE, 2005).  

O município de Macedônia é 

pequeno, possui aproximadamente 3.664 

habitantes (Censo IBGE 2010). Desses, 

2.777 habitantes residem na zona urbana e 

887 na zona rural. O clima é Tropical 

megatérmico, quase mesotérmico e sub-

úmido. Apresentam aproximadamente 440 

unidades agrárias, distribuídas módulos de 

pequenas (diversas), médias e grandes 

propriedades, sendo a pecuária, lavoura 

permanente e lavoura temporária. Existe 

muita propriedade rural pequena, os proprietários (maioria), trabalham em suas terras e acumula outras 

funções para complementar a renda familiar. Em algumas propriedades há serviços na colheita da laranja, 

limão, pimenta, extração do látex, etc. O algodão, milho, arroz e o feijão pouco se cultivam porque nos 

últimos anos, com a alteração dos períodos do ano, há muita perda dos mantimentos na lavoura e muitos 

agricultores perdem até suas propriedades ou se endividam para pagar suas dívidas e o empréstimo ao 

Banco.  

Percebemos que só os grandes proprietários (poucos, mas possuem grande extensão de terras), 

permanecem e mantém seus capitais. No momento, as Usinas estão se instalando nos municípios 

próximos, de Pedranópolis e Fernandópolis. Estão visitando as propriedades e oferecendo a forma 

de arrendamento das terras para o plantio da cana. Muitos agricultores estão aderindo a esta nova 

forma de exploração da terra. Os usineiros oferecem 35 toneladas de cana anual por alqueire, o 

equivalente a mais ou menos R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).  Novas formas de trabalho 

estão surgindo nas lavouras e estão absorvendo a mão de obra dos trabalhadores das cidades mais 

próximas. 

A cidade de Macedônia está muito próxima da cidade de Fernandópolis (16 Km), cidade com maiores 

opções de emprego, comércio, atendimento a saúde e prestação de serviços que garante melhores 

oportunidades aos nossos habitantes. 

Mapa de localização da cidade de Macedônia, ponto amarelo. 
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 O poder público municipal oferece o transporte aos trabalhadores, aos estudantes 

universitários e de cursos técnicos, e, aos nossos alunos para o desenvolvimento de atividades 

extracurriculares, técnicos e pré-vestibulares. Foi uma conquista dos moradores junto à Câmara de 

Vereadores local. 

 A população menos favorecida vive em grande maioria como diaristas e de 

subempregos temporários. Constatamos que o município é muito pobre e aqui vivem muitas 

pessoas em situação de risco. A redistribuição de renda do município é o mesmo que acontece no 

Brasil, a maioria sobrevive com menos de 02 (dois) salários mínimo e a minoria fica com a maior 

fatia da renda. Isto pode ser observado pelo IDH que é de 0,757, enquanto que o estado é de 0,814 

(Fundação Seade, 2000). 

 Observamos que vários alunos (as) exercem trabalhos domésticos. Freqüentam a escola 

e ao chegar a suas casas ajudam nas tarefas domésticas não sobrando tempo para o 

desenvolvimento das atividades extra classe. Parte das famílias dos educandos são mantidas por 

mulheres, “... imenso segmento fragilizado é constituído pelas mulheres que estão sozinhas à 

frente de uma família, caso que representa em geral situações desesperadoras, pois vêm-se 

permanentemente divididas entre a necessidade de trabalhar para sustentar os filhos, e a 

necessidade de assegurar um mínimo de presença (Dowbor  2001, p. 29). 

 Constatamos que os funcionários municipais constituem uma parcela significativa de 

trabalhadores da população local, ocasionando uma folha de pagamento altíssima. Notamos o 

paternalismo e o assistencialismo pelo poder público, pela paralisia apresentada da população de 

baixa renda que apresentam falta de perspectiva de vida e baixa auto estima. Ficam a espera de 

programas sociais federais e estaduais, não buscando melhores oportunidades de vida e de 

trabalho.   “Com a exclusão de grandes massas numa ponta, e a formação de rígidas defesas 

corporativas na outra, a sociedade perde simplesmente a capacidade de mudança, que é o que mais 

se necessita frente às transformações em curso. Assim as mudanças tecnológicas ficam cada vez 

mais divorciadas dos processos políticos e sociais” (Dowbor 2001, p. 20). 

 Percebemos que o problema em nossa comunidade atinge principalmente os homens e 

os jovens, muitos estão desempregados.  “A crise é também perversa” (Dowbor 2001, p. 24). 

Provoca a inquietação nos jovens que não acreditam que vão conseguir um trabalho e o tempo vai 

passando e hoje estamos vivenciando os adultos também desempregados, e ao mesmo tempo os 

que possuem trabalho temem em perder o seu emprego. Hoje, muitos jovens que estudaram e 

concluíram o Ensino Médio, estão indo trabalhar fora. 
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 Os idosos são aposentados e muitos deles mantem seus netos ou filhos, estão fragilizados 

dependendo dos serviços públicos municipais para o atendimento à saúde. “Grande parte da população 

fragilizada, no entanto, não tem nada a negociar. O mercado envolve trocas. E os que não têm nada a 

trocar? São os esquecidos do mercado, da teoria econômica. No entanto, são pessoas, e nenhum mecanismo 

de mercado irá resolver o seu problema” (Dowbor 2001, p. 30).  

 A escola tem responsabilidade social neste contexto onde está inserida, representa para a 

comunidade a única fonte de informação. Observamos nos últimos anos um contingente grande de pessoas 

voltando para a escola.  

 Os pais e ou responsáveis são mais atuantes e participativos, freqüentam a escola 

durante a semana e nos finais de semana no Programa Escola da Família. 

 “A educação, considerada importante estratégia para o desenvolvimento, é 

compreendida pelo Banco Mundial, como portadora de dupla dimensão: redução da pobreza e 

requisito fundamental para o aumento da produtividade” (Fonseca, 1998). 

 Temos como destaque às festas típicas do Município: “Folia dos Santos Reis” com a 

Companhia de Reis Vozes do Oriente, “Festa do Padroeiro da Cidade – Santo Antonio”, “Festa do 

Peão de Boiadeiro”, “Festa de Aniversário do Município”, “Forró” e “Cultos Religiosos”. 

                   As condições de 

moradias oferecem conforto e 

higiene aos moradores. A cons-

trução de casas populares pela 

COHAB – “Nova Macedônia”; 

CDHU: “Conjunto Habitacio-

nal Antonio Alvaro Cini, Con-

junto Habitacional João Coltro, 

Conjunto Habitacional Augusto 

Sartin e Jardim Primavera”; 

Convênio Prefeitura Municipal 

x Caixa Federal “Jardim Bela 

Vista”; e o Projeto Pró –Casas: Prefeitura dá a planta da casa e a construção, e o proprietário o 

terreno. 

  

                                                            Vista área da cidade 
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 No setor de Atendimento à saúde, o Município conta com: Hospital Municipal, Posto 

de Saúde, Clínica Dentária, CRAS,  Casa da Família – PAIF, que atendem toda a população, além 

do fornecimento gratuito de remédios para os mais carentes e a Assistência Social. 

 O Setor de diversões públicas conta com: “Centro de Lazer” com opções para jogos de 

malha, bocha, parque infantil;  Piscina Pública; Quadra de Areia e futsal; Campo de Futebol: que 

atende a todas as faixas etárias; ; Clube Recreativo – CREMA;  Quadra Coberta poliesportiva; 

Procênio Cívico: promove Shows e Forrós; Centro da Juventude; Recinto da “Festa do Peão de 

Boiadeiro”; além das praças públicas e outros espaços de lazer que o município dispõe. 

 Existe na cidade somente uma (01) fábrica de móveis, que oferece empregos para a 

população, principalmente os jovens. 

 Os Cultos Religiosos – Crenças da Nossa Terra, são realizados através das diversas 

religiões existentes em nossa cidade: Igreja Católica Apostólica Romana, Centro Espírita Alan 

Kardec, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Assembléia de Deus, Igreja Congregação Cristã 

do Brasil, Igreja da Graça, Igreja Testemunha de Jeová e Igreja Adventista.  

 O Município conta como os meios de comunicação: Jornal Regional, Correio, 

Telefone, fax, TV, telefonia celular, Internet, rádio amador e telefonia celular rural. 

 Por ser uma comunidade bem pequena, todos se conhecem e a escola sempre está 
aberta para a comunidade.  As ruas, praças, quadras, centro de lazer, campo de futebol, piscina 
pública, bancos, comércio, igrejas, escolas municipais, conselho tutelar, polícia civil e militar, 
hospital, centro de saúde, prefeitura, câmara de vereadores, estação de saneamento básico, os 
sítios, chácaras, enfim, não tem como trabalharmos separados, um depende do outro para 
desempenhar sua função. Tudo está interligado.  

 Os projetos são desenvolvidos de forma cooperativa. As trilhas educativas do entorno 
da escola são utilizadas no cotidiano escolar de forma ativa pelos alunos e professores, em suas 
pesquisas, nos trabalhos, nas aulas que acontecem muitas vezes fora do prédio escolar, nas visitas, 
nas campanhas educativas e solidárias.   

 O entorno da escola é considerado uma extensão da sala de aula, de forma que todos 
os espaços devem ser utilizados para o aprendizado. O processo educativo precisa apropriar dessa 
riqueza, descobrindo novas trilhas de conhecimento que possam ser percorridas pelos alunos. 
 A estratégia educativa utilizada é a de aproveitar essas trilhas, estabelecendo ligações 
com a comunidade, fazendo uma ponte entre a escola e seu entorno, transformando esses espaços 
em salas de aula. 
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4 - CLIENTELA ESCOLAR 
  

A. DOCENTE E FUNCIONÁRIOS 

 Nos dias de Planejamento Escolar no início do ano letivo, de acordo com o Calendário 

Escolar de 2011, a Equipe de Gestão da Escola: Diretor, Vice Diretor e Professores 

Coordenadores, desenvolveram em conjunto com os professores, funcionários, pais e alunos 

membros do Conselho de Escola, uma reflexão coletiva, através de um trabalho cooperativo, 

reflexivo e participativo, na elaboração de ações conjuntas para o ano de 2.011, efetivando-se 

assim a gestão democrática da escola. 

 A partir do momento em que a escola abre suas portas à participação dos sujeitos na 

elaboração de suas ações, efetiva-se na prática a gestão democrática. Concebida pela escola como 

perspectiva de promover a inclusão, a gestão democrática propõe dar uma nova em face de escola, 

a qual possa refletir quem são os sujeitos que estão no interior de seu contexto, por meio do 

respeito e do exercício da tolerância na diversidade sócio-cultural, e assim proporcionar 

oportunidades iguais na sociedade. 

 O grupo de professores e funcionários da Unidade Escolar são efetivos em sua 

maioria. São comprometidos com Projeto Pedagógico da escola e desenvolvem um trabalho 

coletivo em equipe com compromisso, no desenvolvimento de todas as ações e projetos da 

comunidade escolar.  

 Os Professores de Educação Básica de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e de 

Ensino Médio, têm realizado um bom trabalho educativo. Demonstram interesse em realizar suas 

funções com dedicação, compromisso e vontade e se esforçam acreditando na necessidade de 

mudança.  

Alguns professores em torno de 15%, apresentam dicotomia entre teoria e prática 

apresentando problemas na metodologia de ensino, necessitando de um acompanhamento 

constante pelas Professoras Coordenadoras e Direção. 

 Os funcionários de modo geral, Estaduais e Municipais, são interessados e mostram-se 

responsáveis, participativos, atuantes e integrados a realidade escolar. São considerados 

educadores e contribuem com o processo educativo, interagindo em todas as atividades e projetos 

desenvolvidos. Alguns funcionários, em torno de 10%, demonstram dificuldades em tomar 

decisões diante de situações rotineiras ou imprevistas, necessitando de apoio e acompanhamento 

dos demais segmentos da U.E.  
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B. CORPO DISCENTE 

 A Escola Estadual “Eng.º Haroldo Guimarães Bastos”, tem uma clientela escolar,  que 

vai dos dez  aos vinte e dois anos mais ou menos no Ensino Regular, residem na zona urbana e 

zona rural no Município de Macedônia. 

 Com o objetivo de atender as necessidades e expectativas da comunidade escolar, a 

Equipe de Gestão da escola, realiza anualmente a auto-avaliação da escola, através de uma 

reflexão coletiva envolvendo todos os segmentos, na participação dos sujeitos na elaboração de 

ações necessárias para o redirecionamento do Projeto Pedagógico da Escola. 

 O envolvimento dos pais e ou responsáveis em relação à aprendizagem são frequentes 

em reuniões para conhecer o desempenho e o comportamento dos filhos. Nas atividades voltadas 

para a organização da escola são mais frequentes nas participações em festas, comemorações, 

campanhas solidárias e na conservação da escola, envolvendo toda a comunidade. 

 Os alunos ao avaliarem a postura dos professores quanto a algumas situações 

cotidianas em sala de aula, demonstraram estar muito satisfeitos no Ensino Fundamental e 

satisfeitos no Ensino Médio no que se refere ao domínio do conteúdo, capacidade para ministrar 

aulas, retomada de conteúdos não aprendidos, ajuda na correção dos erros, trabalho 

contextualizado e com a leitura. 

  Sobre os aspectos da gestão escolar, todos se consideram muito satisfeitos no que se 

refere à equipe de professores, direção, formas de convivência, organização e regras de disciplina, 

frequência e existência de professores em todas as disciplinas. O mesmo acontece com referência 

a livros em sala de aula, a limpeza e mobiliário da mesma, aparência geral e conservação da escola 

e a boa qualidade da merenda escolar. 

 À atuação do Conselho de Escola, Conselho de Classe e Grêmio Escolar é bastante 

positiva e significativa no contexto escolar.  

 Dentro deste contexto foi aplicado entre os alunos do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio um questionário informativo com a finalidade de identificação do corpo discente e a partir 

destes resultados traçar as diretrizes que norteará o Projeto Pedagógico da Unidade Escolar, seus 

objetivos, metas e ações. 
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Foi constatado que a renda familiar, o nível de escolaridade e ocupação dos pais e ou responsáveis 

evidenciam com raras exceções, são originários de classe social menos favorecidas 

economicamente e a grande maioria das famílias são assalariadas e diaristas que, atualmente, 

sofrem com o grave problema do desemprego na região. 

 Como a cidade é pequena e não apresenta muitas opções de lazer, os alunos não 

possuem vida social muito intensa e a escola muitas vezes passa a ser ponto de encontro de 

amigos, formação de amizades, grupo de esportes e organização de eventos tanto na comunidade 

como na Escola. 

 Algumas famílias são descompromissadas com seus filhos, não colaboram com a 

formação integral dos filhos que apresentam problemas de ajustamento e socialização. 

Apresentam dificuldades de convivência com os demais e trazem, muitas vezes, carências que 

urgem ser resolvidas na escola. Mas, a maioria dos pais e ou responsáveis são participativos, 

ativos, motivadores e auxiliam a Escola no desenvolvimento de suas ações e Projetos. 

 Os alunos que frequentam a Escola são crianças, adolescentes e adultos que 

apresentam características bem diversificadas. Muitos alunos voltaram para continuar seus estudos 

para preparar-se e adaptar-se as novas exigências do mercado de trabalho do mundo atual. 

 Atualmente, ex-alunos de nossa escola, alunos em período diversos e aos finais de 

semana, transmitem seus conhecimentos adquiridos através da participação no Programa Escola 

da Família como bolsistas, e no desenvolvimento de Projetos da escola como voluntários, 

desenvolvendo ações de cidadania.  

 Após a pesquisa elaborada para a coleta de dados a respeito do grau de expectativa, 

verificou-se que os pontos de maior interesse a respeito dos quais esperam receber orientação são: 

Orientação Sexual, Medidas Preventivas de Saúde, Orientação Vocacional e Profissional. 
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QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA ESCOLAR 2011 

          1-Características pessoais dos alunos:  Números de Alunos  

    

         5A 30 7A 30 1A 22 3A 27 
  5B 25 B 27 1B 22 3B 24 
  6A 26 8A 30 2A 28     
  6B 20 8B 23 2B 31 TOTAL   
  

   

 

 

 

      SEXO   
        Masc 179 

        Fem. 165 
        

          

          

          

    

 

 2-Você trabalha? 

   Sim   62 
   Não 282 
   

     

     

           

 

3-Meus Responsáveis: 

 

 

     o pai e a mãe  236 
       só o pai   5 
       só a mãe   59 
       avós   29 
       tios   6 
       irmãos   0 
       outros   9 
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4-Grau de escolaridade dos responsáveis: 

Não possui escolaridade   6 
 1ª a 4ª série incompleto  37 
 1ª a 4ª série completa  58 
 5ª a 8ª série incompleta  48 
 5ª a 8ª série completa  67 
 Ensino médio incompleto  28 
 Ensino médio completo  63 
 Ensino superior incompleto  12 
 Ensino superior completo  35 
 

     

          

          5- Quantas pessoas moram com você em sua casa? (Marque o número total de 
pessoas, contando com você, todos os parentes e agregados ). 

   

 

 

 1 pessoa   11 
  2 pessoa   16 
  3 pessoa   64 
  4 pessoa   124 
  5 pessoa   50 
  6 pessoa   48 
  mais de 8 pessoas 11 
  

     

     

     

   

 
 
 

 

     6-Quantidade de livros existentes na 
residência: 

 

 Nenhum       26 
 Poucos- de 1 a 10 livros  137 
 De 11 a 24 livros   80 
 De 25 a 50 livros   58 
 De 51 a 100 livros   25 
 Mais de 100 livros   9 
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7-Seus pais e ou responsáveis costumam ler livros? 

Sim  198 
  

 

 Não 146 
   

     

     

     

     

     

     

           
8-Qual é a renda familiar de seu domicilio, ou seja, as somas dos salários do que trabalham e 
moram na sua casa 
 

 até R$ 850,00   105 

      de  R$ 851,00 a R$ 1.275,00   145 

      de  R$ 1.276,00 a R$ 2.125,00  82 

      mais de R$ 2.126,00  27 

    
  

 

          

          

          

          

          

          

          

   

 

      

          9-Renda familiar: 
 

 

 1 salário    84 
 2 salário     158 
 3 a 4 salário  75 
 5 a 6  salário 12 
 7 a 8  salário 7 
 9 a 10  salário 2 
 acima de 10 salário 1 
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10- Qual é a situação de trabalho da mãe (ou responsável )? ( Marque apenas uma resposta ) 

Empregada.             168 
 Autônoma ( trabalha por conta própria fazendo serviços ).     41 
 Dona de negócio próprio.           16 
 Trabalhadora temporária ( trabalha quando é chamada por alguns dias ou meses ). 18 
 Aposentadoria.             21 
 Desempregada.             39 
 Outra situação.             34 
  

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

           

11-Na sua casa possui: 

       

Energia elétrica         344 

 

 
 

     Energia solar   0 
      Água encanada   344 
      Instalações sanitárias 344 
      TV 332 
      Vídeo Cassete   87 
      DVD  209 
      Micro Computador   154 
      Freezer  102 
      Geladeira  331 
      Antena Parabólica   187 
       Forno Microondas   137 
      Telefone fixo   58 
      Telefone celular   283 
      Máquina de lavar roupa 229 
      Máquina de lavar louça 19 
      Aspirador de pó   32 
      Serviço de coleta seletiva 88 
      

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

En
er

gi
a 

el
ét

ri
ca

   
   

En
er

gi
a 

so
la

r 

Á
gu

a 
en

ca
n

ad
a 

In
st

al
aç

õ
es

 s
an

it
ár

ia
s 

TV
 

V
íd

eo
 C

as
se

te
 

D
V

D
  

M
ic

ro
 C

o
m

p
u

ta
d

o
r 

Fr
ee

ze
r 

G
el

ad
ei

ra
 

A
n

te
n

a 
P

ar
ab

ó
lic

a 

 F
o

rn
o

 M
ic

ro
o

n
d

as
 

Te
le

fo
n

e 
fi

xo
 

Te
le

fo
n

e 
ce

lu
la

r 

M
áq

u
in

a 
d

e 
la

va
r 

ro
u

p
a 

M
áq

u
in

a 
d

e 
la

va
r 

lo
u

ça
 

A
sp

ir
ad

o
r 

d
e 

p
ó

 

Se
rv

iç
o

 d
e 

co
le

ta
 s

el
et

iv
a 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

          

          12-Meios de comunicação 
utilizados pela família: 

  Rádio    84 
 

 TV   249 
 

 Telefone   95 
 

 Telefone Celular 291  

 Internet   152 
 

 Correio   112 
 

 Fax   5 
 

 Rádio Amador 5  

 
 

 
 

  
 

 13-Meios de transporte utilizados pela família: 
     Moto   73 

 

 Carro próprio 216 
 Ônibus   107 

 

 

     
 
 

   

    

14-Na sua casa tem: 
   

 

 

 

    

  
Sim Não 

      Jornal Diário                     8 135 
     Revistas de informação 

geral 16 127 
     Dicionário   127 16 
     Coleção de livros   77 66 
     

          

          

          15-Você tem algum incentivo em casa para ler? 

     Sim         123 

 

 Não  20 
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16-Quando você lê, você se 
considera um leitor: 

 

 

Regular     17 
       Médio   44 
       Bom    62 
       Excelente   20 
       

          

          

          

          

          

          

   

 

      17-Quantidade de livros que você 
lê por ano? 

  Nenhum     5 

 

 de 1 a 5 livros  51 
 de 5 a 10 livros 55 
 Mais de 10 livros 32 
 

    

    

    

     

 

 

 

    

 

    

       18- Você estuda em casa? 
  

 
 Sim, sempre     22 

 
 Sim, mas só quando há prova ou exame  102 

 
 Quase nunca     13 

 

 Não       6 
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19- Como você se prepara para as provas? 
     Eu estudo um pouco todos os dias.     21 

   Eu estudo alguns dias antes da prova ou na véspera da prova. 85 
   Eu estudo apenas no dia das provas     30 
   Eu não estudo para as provas       7 
    

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          20-Você deixou de frequentar a escola durante algum tempo? 
    Não deixei de frequentar a escola  139 

     Sim, por 1 ano  3 
     Sim, por 2 anos  0 
     Sim, por 3 anos ou mais  1 
      

 
 

         

          

          

          

          

          

          

    

 

     21-Você apresenta dificuldades 
para aprender: 

 

 Sim                 567 
 Não   87 
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22-O que mais dificulta sua 
aprendizagem é: 

 

 
 

    Interesse dos colegas 16 
     Minha falta de interesse  50 
     Indisciplina na sala de aula  9 
     Forma como os professores ensinam 16 
     Falta de materiais  2 
     Não tenho dificuldades  50 
     

          
          
          
          
          
          23-Com que frequência você utiliza os livros 
da biblioteca escolar: 

  Frequentemente 36     
 

       

 
        

       

De vez em quando 101             
 

       

Raramente 4     
 

       
 

       

Nunca 2                       
 

   
 

 
          24-A maioria de seus professores, quando entrega os trabalhos e/ou as provas escritas dos alunos: 

Comenta os acertos e dificuldades da classe       62 
  Comenta os acertos e dificuldades de cada aluno 12 
  Comenta os acertos de cada aluno e da classe 10 
  Só apresenta comentários escritos  4 

    Só informa a nota de cada aluno  49 
    Não comenta nada  6 
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25-Faça uma avaliação das aulas de seus professores de diferentes disciplinas e oficinas curriculares e 
assinale a alternativa que melhor represente sua opinião, em termos de sua satisfação com relação á forma 
como o professor ensina: 

   

 

      Muito satisfeito       40 
 Satisfeito   101  

Insatisfeito 3  

   

 
   
   
   
   
          
         

 

          26-Com que frequência, desde o inicio do ano, seus pais ou 
responsáveis vieram à escola: 

Frequentemente       21 
    De vez em quando       32 
    Só nas reuniões de pais para saber sobre suas 

notas 81 
   Para participação de festas  6 
    Para conversar sobre seu comportamento 3 
   Para colaborar na conservação da escola   0 
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27- Você se sente seguro na escola? 
      Sim  106 

 

Não 37 

  
  
  
  
  

          

                                        

                              28-Faça uma avaliação de sua escola e assinale a alternativa que melhor represente sua opinião, em 
termos de sua satisfação com relação à limpeza e conservação do prédio e do mobiliário escolar (salas de 
aula, carteiras, pátio, jardim, quadras, muros, banheiros, cozinha, refeitório) : 
 

Muito satisfeito 194 
 Satisfeito  147 
 

Insatisfeito 3 
 

   

    
   
   
          29-Faça uma avaliação da sua escola e assinale a alternativa que melhor represente sua opinião, em 
termos de sua satisfação com relação à equipe escolar (professores, funcionários e direção da escola): 
 

Muito satisfeito 175 
 

Satisfeito 147 
  

 
Insatisfeito      3  
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30- Que nota você daria para sua escola? 

  

 

       0 0  
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2 0 
        3 0 
        4 3 
        5 9 
        6 7 
        7 19 
        8 83 
        9 104 
        10 

 
        

  
        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

5 - RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS DO PRÉDIO ESCOLAR: 

             

A - PRÉDIO ESCOLAR: 
         O Prédio Escolar é composto por dois Blocos: Bloco I composto de dois pavimentos 

construído em 1972, e o Bloco II - Prédio Anexo – antigo Grupo Escolar construído em 1968 com 

um pavimento onde funcionam  salas de aula das Oficinas Curriculares da Escola de Tempo 

Integral, atividades educativas do Programa Escola da Família aos finais de semana e as 

dependências da Zeladoria. As salas de aulas são adequadas e amplas com boa estrutura física. 

         O Prédio Escolar passou por uma Reforma em 2002, pelo Convênio PAC – entre o 

Programa de Ação Cooperativa Estado e o Município de Macedônia. Os serviços executados 

foram Reforma e Construção da cozinha, cantina escolar, refeitório e sanitários de alunos. Foram 

executados reparos nos sanitários de alunos antigos e de professores e funcionários existentes, 

serviços de pintura geral do prédio, instalações elétricas, cobertura do prédio e reposição de 

vidros.     

 Em 2.006, algumas adequações e reformas foram necessárias para melhor atendimento 

dos alunos na Escola de Tempo Integral e proporcionar um ambiente acolhedor e agradável. Foi 

solicitado em 30 de novembro de 2.006 ao Senhor Prefeito Municipal através do Ofício nº 174/06, 

a inclusão da Reforma do Prédio Escolar junto ao Convênio PAC, de acordo com a Planilha de 

priorização das necessidades de Intervenções no Prédio Escolar enviada a Diretoria de Ensino em 

07/12/2 005. As reformas e adequações foram  concluídas em 2.007, da seguinte forma:  

 Fixação dos brises na parte norte da edificação os quais estavam se deslocando; 

 Reforma de banheiros masculino e feminino dos alunos e adequações às normas de 

acessibilidade; 

 Adequação de banheiros para professores e funcionários; 

 Colocação de grades de proteção nas janelas da sala de aula nº 10; 

 Colocação parcial de alambrado na Quadra descoberta; 

 Troca de pisos da Sala Ambiente de Informática de da secretaria da escola; 

 Reparos no telhado do Prédio Escolar; 

 Revisão de lousas. 

                 Em 2.011, foi solicitado ao Senhor Prefeito Municipal, conforme Ofício Nº 111/2011, 

para incluir as indicações de reforma e reparos no Prédio Escolar através do Convênio Programa 
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de Ação Cooperativa Estado/Município para Construções Escolares – PAC, na seguinte 

conformidade: 

 Troca do piso de vermelhão do Prédio Escolar; 

 Reforma da Sala de Leitura; 

 Reforma e adequações no Anfiteatro; 

 Pintura nas ferragens e cobertura da Quadra Coberta. 

 È necessária e urgente a adequação do Prédio Escolar às Normas de Acessibilidade. A 

obra já foi analisada pela FDE e esta na Etapa de Autorização, conforme Planilha de Intervenções 

em andamento em 2.011, enviada cópia à Unidade Escolar para ciência. 

  A pintura interna e externa, pequenos reparos, calçamento do pátio, jardinagem e 

serviços de manutenção das dependências do Prédio Escolar, são executados anualmente, todo 

mês de janeiro,  com os recursos do Programa “MUTIRÃO TRATO NA ESCOLA”, CONVÊNIO 

FDE/APM. 

 Os problemas de reparos que ocorrem no dia a dia, manutenção do Prédio e 

equipamentos são resolvidos no momento que acontecem com a utilização dos recursos  

repassados pelo Convênio da Secretaria da Educação – FDE/APM  e  recursos financeiros 

próprios da APM. 
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B – RECURSOS FÍSICOS / AMBIENTES: 
 

          Dependência Descrição Ativo 
Sala  01  Sala de Aula  Sim 
Sala  02 Sala de Aula  Sim 
Sala  03 Sala de Aula  Sim 
Sala  04 Sala de Aula  Sim 
Sala  05 Sala de Aula  Sim 
Sala  06 Sala de Aula  Sim 
Sala  07 Sala de Aula  Sim 
Sala  08  Sala de Aula  Sim 
Sala  09 Sala de Aula  Sim 
Sala  10  Sala de Aula Recuperação e Reforço e E.M. Sim 
Sala  11  Sala de Aula  Sim 
Sala  12  Sala de Aula – Oficinas ETI Sim 
Sala  13  Sala de Aula – Oficinas ETI Sim 
Sala  14  Sala de Aula – Programa Escola da Família Sim 
Sala  15  Sala de Aula –  Oficinas ETI e PEF Sim 
Sala  16  Sala de Aula –  Oficinas ETI e PEF Sim 
Sala  17  Sala de Aula –  Oficinas ETI e PEF Sim 
Sala de Coordenação Sala do Professor Coordenador Pedagógica Sim 
Sala de Estudo Sala de Pesquisas e Estudos Sim 
Biblioteca/Sala de Estudo  Biblioteca/Sala de Pesquisas e Estudos  Sim 
Biblioteca Biblioteca Sim 
Deposito – 01 Deposito Material Escolar Sim 
Deposito – 02  Deposito Material de Limpeza Sim 
Deposito – 03 Deposito Anfiteatro Sim 
Deposito – 04 Deposito/Fundo/ Anfiteatro Sim 
Deposito – 05  Deposito Escada – 01 Sim 
Deposito – 06 Deposito Escada – 02  Sim 
Deposito – 07 Deposito Casa de Força Sim 
Depósito – 08  Depósito Prédio II  Sim 
Secretaria Prédio II  Secretaria Programa Escola da Família Sim 
Sala de Professores Sala de Professores Sim 
Diretoria Diretoria Sim 
Secretaria Secretaria Sim 
Sanitário 01 Sanitário Administrativo – Masculino Sim 
Sanitário 02 Sanitário Administrativo – Feminino Sim 
Sanitário 03 Sanitários Alunos Masculino Sim 
Sanitário 04 Sanitários Alunos Feminino Sim 
Sanitário 05 Sanitários Alunos Masculino Sim 
Sanitário 06  Sanitários Alunos Feminino Sim 
Sanitário 07 Prédio II  Sanitário Alunos Masculino  Não 
Sanitário 08 Prédio II   Sanitário Alunos Feminino  Não 
Laboratório Laboratório de Ciências Sim 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

Sala Amb. de Informática Sala Ambiente de Informática Sim 
Gabinete Dentário Gabinete Dentário Sim 
Quadra  Quadra de Esporte – Coberta Sim 
Quadra  Quadra de Esporte – Descoberta Sim 
Cantina Cantina Sim 
Zeladoria Zeladoria Sim 
Casa de Bomba Casa de Bomba Sim 
Anfiteatro Anfiteatro/Auditório Sim 
Pátio 01 Pátio Coberto – Bloco 1 (térreo) Sim 
Pátio 02 Pátio Coberto – Bloco 2 (térreo) Sim 
Cozinha Cozinha Sim 
Refeitório Refeitório Sim 
Despensa Despensa da Cozinha Sim 
Vestiário Vestiário Feminino Sim 
Sala do Grêmio Sala do Grêmio escolar Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Refeitório 
Quadra de Esporte Coberta 

Anfiteatro 

Prédio Escolar - 2011 
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C – MATERIAIS PEDAGÓGICOS: 
 Os recursos materiais e pedagógicos favorecem o desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos e têm se revelado auxílio importante no processo educacional. A utilização de recursos 

diversificados em sala de aula propicia a criação de novas situações significativas, as quais o aluno 

aprende a agir numa esfera cognitiva, construindo conceitos, sendo estimulado a desenvolver seu 

senso crítico e raciocínio abstrato, auxiliando-o a desenvolver as habilidades de leitura; sua 

capacidade na comunicação oral e verbal; extrapolar e generalizar as ideias de ouvir e respeitar as 

opiniões alheias; o prazer de ler os diversos tipos de texto favorecendo um contato amigável com 

os equipamentos e despertando a curiosidade; a ampliação das estratégias de leitura do aluno nas 

modalidades verbais e não verbais e ampliar seus referenciais culturais e sua leitura de mundo.   

 A escola equipada com recursos didáticos e pedagógicos, utilizando material 

diversificado, as aulas se transformam em espaços estimulantes para os alunos e os professores 

encontram as ferramentas que auxiliem a desenvolver o processo de ensino e aprendizagem junto 

aos seus alunos, para uma melhoria da qualidade do 

ensino ministrado.  

          O contato e desenvolvimento de projetos 

utilizando as tecnologias de informática foram 

garantidos através de capacitações oferecidas pela 

Diretoria de Ensino. Praticamente todos os professores 

estão utilizando, mas parte ainda apresenta algumas 

dificuldades em implementarem seus projetos, 

necessitando sempre do auxílio do funcionário da Sala 

Ambiente de Informática que oferece suporte técnico. 

 

          

 MATERIAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NA UNIDADE ESCOLAR: 

Descrição  
 

Descrição 
Antena parabólica Estufa para Cultura Biológica 
Aparelho de Fax Extintores 
Aparelhos de Som Filmadora 
Datashow Aparelhos de DVD 
Aparelhos de Televisão Fogão Industrial 
Armários de Aço Freezer 
Armários de Madeira Geladeira 

Alunos em atividades na Sala Ambiente de 

Informática 
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Arquivos de Aço Globo Terrestre 
Balança Peso e Altura Grupo Acessórios Ensino de Ciências 
Balcão Térmico  Impressoras 
Banco Sueco Kit de Acessórios para ensino Estudos 
Bancos para Recreio Liquidificador  
Bancos para Refeitório Maquina Fotográfica 
Bandeiras Maquinas de Escrever 
Banquetas Talha/Desenho Mesas para professores 
Batedeira Industrial Mesas para refeitório 
Cadeiras Empilhável Mesas para Secretaria e Diretoria 
Cadeiras universitárias Sinal Eletrônico 
Cilindros para Gás Microcomputadores 
Coleção de Rochas Microscópio 
Conjunto de Carteiras/Cadeiras para alunos Murais 
Conjunto Técnico para Instalação Rack para TVs 
Crânios Diversos Refrigeradores 
Destilador Retropojetor 
Duplicador de Álcool Lâminas Spinlight 
Episcópio Telas para projeção 
Estantes Aparelhos de Vídeo Cassete 
Máquina digital  Brinquedoteca – diversos brinquedos 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparelhos de TV, DVD e Videocassete. Aparelhos de som, retoprojetor e instrumentos 
musicas 

Balcão térmico, mesas e banco do refeitório Microcomputadores da Sala Ambiente de 
Informática 
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6 – RECURSOS HUMANOS: 

 

 

A -  NÚCLEO DE DIREÇÃO: 

 

 Função: Centro executivo do planejamento, organização, coordenação, avaliação e 

integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 

 

 Diretor da escola: 

           Sônia Maria de Freitas Martins – Diretor de Escola – SQC-II-QM-SE. 

   

 Vice Diretor da Escola:  

              Mauro Bortolozo Junior - Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE, designado 

vice-diretor, nos termos da legislação vigente. 

 

 

B - NÚCLEO TÉCNICO - PEDAGÓGICO: 

 

 Função: Proporcionar apoio pedagógico e técnico aos docentes, discentes e pais, 

relativo a elaboração, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico da 

Escola.   

 Professor Coordenador Pedagógico Ensino Fundamental:  

           Tânia Regina Justi Petenuci – Prof. Coordenador Pedagógico – Professor de Educação Básica 
II – SQC – II – QM – SE. 

 Professor Coordenador Pedagógico Ensino Médio: 

 Solange Toniolo  - Prof. Coordenador Pedagógico – Professor de Educação Básica II – 

SQC – II – QM – SE. 
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C – NÚCLEO ADMINISTRATIVO: 

 

 Função: Apoio administrativo ao processo educacional, auxiliando a direção na 

escola nas atividades relativas a documentação e escrituração escolar e pessoal; organização 

atualização de arquivos; expedição, registro e controle de expedientes; registro e controle de  bens 

patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de materiais e de gêneros alimentícios. 

 

 Secretário de Escola: 

         Maria Tereza do Prado Fernandes Paiva –  Secretário de Escola  – SQC – II - QAE. 

 Agente de Organização Escolar: 

 Valdir Franco Ambrosio –  Agente de Organização Escolar – SQC – II - QAE. 

         Sandra Aparecida Borges Castro – Agente de Organização Escolar – SQC – II  - QAE. 

         Maria Rosa de Araújo Villela  - Agente de Organização Escolar – SQC – II – QAE. 

 Alcides Batista de Oliveira – Inspetor de Alunos – SQC – II – QAE.  

 

D – NUCLEO OPERACIONAL: 

 Função: Proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares de natureza 

administrativa e curricular, relativas às atividades de zeladoria, vigilância e atendimento de 

alunos; limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar; controle e 

manutenção e conservação de imobiliários, equipamentos e materiais didático-pedagógico; 

controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escolar.  

 

 Zelador: 

 Valdir Franco Ambrosio 

 

 Agente de Serviços Gerais e Auxiliar de Serviços: 

 Edite Sales Ola  

 Luiza Alves Lamão - Readaptada 
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QUADROS DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 

 

 

FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS 

 

* Zelador da Unidade Escolar. 

 

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 

 

NOME RG. CARGO/FUNÇÃO 
EDMILSON PEREIRA DA SILVA 26.348.209 INSPETOR DE ALUNOS 

EUZÉBIO XAVIER DA SILVA 18.094.363 
ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO II 

DOMINGOS SALVADOR 6.313.147 PORTEIRO 
GEOVÂNIA ALVES PIMENTA SOUZA 21.772.437 SERVIÇOS GERAIS 
FLORIZIA ALVES DA SILVA  25.511.456-4 SERVIÇOS GERAIS 
LAUDICÉIA DA SILVA JESUS DE OLIVEIRA 20.398.467 MERENDEIRA 
MARLIZI DE CÁSSIA GIACOMINI 18.876.229 DENTISTA 
WUEBER FERREIRA DA CUNHA 25.511.489-8 INSPETOR DE ALUNOS 
SUELI DA SILVA 34.779.716-7 SERVIÇOS GERAIS 
SOLANGE APARECIDA INÁCIO BORGES  32.716.437-2 MERENDEIRA 
OLGA TEREZINHA BATISTA 18.550.231 MERENDEIRA 

 

 

 

 

 

NOME RG. CARGO / FUNÇÃO 
MARIA TEREZA DO P. F. PAIVA 30.868.940 SECRETÁRIO DE ESCOLA 
* VALDIR FRANCO AMBRÓSIO 9.048.449 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA 9.926.192 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
SANDRA APª  BORGES CASTRO 9.926.235 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
MARIA ROSA DE A. VILLELA 9.926.236 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
EDITE SALES OLA 8.453.481 AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES 
LUÍZA ALVES LAMÃO 13.690.920 AUXILIAR DE SERVIÇOS - READAPTADA 
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Expectativas com relação ao trabalho dos funcionários e à proposta 
educacional da escola 

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

funções específicas, mas engajados num trabalho coletivo no processo de socialização da Escola. 

 São solidários, interagem com toda equipe escolar e participam de todas as atividades 

extracurriculares dos projetos desenvolvidos pelos alunos e professores.  

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

respeito, cooperação e cordialidade entre todos os membros da comunidade escolar. 

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

progredirem muito em nível de escolaridade, no entanto, por ausência de um Plano de Carreira Municipal, 

há certa acomodação por parte deles, não aspirando outros cargos ou funções e  permanecem no cargo que 

atualmente ocupam por diversos anos. 

 02 funcionários fazem parte do Conselho da Escola. 

 

E  -  CORPO DOCENTE: 

 

 Função: Desenvolvimento das atividades relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos.  

 Participam da elaboração e revisão da Proposta Pedagógica da Escola anualmente; 

 Elaboram e cumprem o plano de trabalho; 

 Zelam pelo sucesso da aprendizagem escolar dos alunos; 

 Estabelecem estratégias de recuperação contínua para os alunos de baixo 

rendimento escolar; 

 Cumprem os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar; 

 Desenvolvem as atividades do Currículo Oficial do Estado de São Paulo; 

 Participam integralmente dos períodos dedicados ao Planejamento Escolar, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Participam das orientações técnicas e capacitações oferecidas pela Diretoria de 

Ensino; 
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 Participam das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC, com compromisso 

e dedicação; 

 Colaboram com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade escolar. 

 Muitos cursos de capacitação e orientações técnicas são oferecidos aos professores 

pela Diretoria de Ensino. A Unidade Escolar realiza as capacitações em serviço de forma contínua 

nas H.T.P.Cs, reuniões de planejamento escolar  e pedagógicas, de acordo com o Calendário 

Escolar.  

 Alguns profissionais ainda apresentam dificuldades para desempenhar suas funções 

quanto à  utilização e desenvolvimento da metodologia de ensino do Currículo Oficial e da 

Proposta Pedagógica da escola.  

 Neste ano letivo, está sendo realizado um trabalho cooperativo entre a Escola X 

Diretoria de Ensino, pelos PCOPs e supervisores de ensino da Oficina Pedagógica, com o objetivo 

de capacitar orientando as principais práticas pedagógicas desenvolvidas pelas diferentes 

disciplinas e compartilhando saberes sobre as atividades a serem desenvolvidas nos Cadernos do 

Professor e Cadernos do Aluno, por bimestre,  para que possam adquirir competências e 

habilidades básicas necessárias para o desenvolvimento do Currículo Oficial do Estado e o 

cumprimento da Proposta Pedagógica da Escola.  
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 QUADRO DE DOCENTES DISCIPLINAS E OFICINAS CURRICULARES 

 

 
Nome do professor RG 

Grau de 
Instruçã

o 

Pontos 
30/06/10 

Sede de controle 
e   Exercício 

Observação 

01 ADRIANA C. DA SILVA ALBREGARD 22.871.324-1 L.P 37,728   U.E.  

02 ALEIDIO DONIZETTI POLIZELLE 9.048.439 L.P 48,914 U.E. H. PERM. 

03 ALESSANDRA P. NARDI DE OLIVEIRA 22.541.982 L.P 21,584 U.E. P. MEDIADOR 

04 APARECIDA DE FATIMA S. FAKINE 9.926.152-1 L.P 31,500 U.E.  

05 APARECIDA MARGARET A. LAVESO 18.876.222 L.P 6,510 U.E.  

06 CARLA CRISTINA M. BORGES 17.402.411-1 L.P 57,133 EE MARILENE  

07 CLEIDE MARIA DA S. GONÇALVES 10.276.676 L.P 72,263 U.E. READAPTADO 

08 CRISTIANE APARECIDA PRIETO 32.994.120-3 L.P 10,356 U.E.  

09 DANIELA CRISTINA BERNARDI 18.557.015 L.P 26,658 U.E.  

10 DIONISIO FERREIRA DA CRUZ 11.231.726-1 L.P 46,802 U.E.  

11 EDILSON FERNANDO DE OLIVEIRA 12.535.692 L.P 55,829 U.E.  

12 ELEUSA DE FATIMA BEIJO O. ZANQUETA 28.941.739-1 L.P 20,222    U.E.  

13 ELIZANGELA PISSOLATO 24.839.175-1 L.P 30,013 U.E.  

14 FABIANA C. PASCUTTI LAVESO 27.330.120-2 L.P 0,350 U.E.  

15 FABIANO ROMA CURY 12.740.165 L.P 38,286   U.E. READAPTADO 

16 HELOISA ROSA OLIVEIRA 29.364.861-1 L.P 8,104 U.E.  

17 JADERLENE MARQUES P. DE SOUZA 19.244.248 L.P 24,393 U.E.  

18  KELLY BRAMBILLA K. NICOLAU 25.003.344 L.P 10,489 U.E.  

19 MARCIA CARDOZO TAVARES 15.202.544-2 L.P 40,080 U.E.  

20 MARIA DE F. G. A. TAGLIAFERRO 12.954.118-1 L.P 27,232    U.E.  

21 MARIA INERIA ARANTES 12.743.509-8 L.P 11,249 U.E.  

22 MARILSA AUGUSTA DA SILVA 26.377.408-9 L.P 22,252 U.E.  

23 MARTA REGINA BAUAB 16.518.172-1 L.P 36,218   U.E.  

24 MAURO BORTOLOZO JUNIOR 7.604.089-1 L.P 47,745 U.E.  

25 MEIRA CASSIA DE LIMA 19.240.752-1 L.P 32,763 U.E.  

26 PAULO ROBERTO DE LIMA 6.650.713-1 L.P 47,313 U.E.  

27 PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR 25.821.757 L.P 19,231 U.E.  

28 REGINA CELI PRADO DA SILVA 16.822.140-1 L.P 12,000 U.E.  

29 REJANE BACANI LEMOS DA SILVA 14.566.665-1 L.P 55,277   U.E.  

30 ROSA MARIA DOS SANTOS 16.931.429-1 L.P 42,366 U.E.  

31 ROSIMEIRE GREIDE R. GOBAT 4.941.785MG L.P 23,808 U.E.  

32 RUTH LUIZ DE OLIVEIRA 7.106.555-1 L.P 40,797 U.E.  

33 SIZOLEI CRISTINA COLAVITI 17.138.995 L.P 33,855   U.E.  

34 SUELLEN GONÇALVES P. DA SILVA 1.069.411MS L.P 1,883 EE JOSÉ BELUCIO  

35 UBIRAJARA COELHO DE OLIVEIRA 11.231.721 L.P 44,856 U.E.  

36 VALERIA DA SILVA G. MARASSI 21.771.520-1 L.P 37,225 U.E.  

37 VALTER SANTANA DA SILVA 4.545.248 L.P 60,792 U.E. READAPTADO 

38 WILLIAN CHARLES LOPES 9.126.228-1 L.P 45,773 U.E.  

 

* L.P. = Licenciatura Plena. 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

Expectativas com relação ao trabalho dos docentes e a Proposta Pedagógica da 

escola. 

                      

  A prática pedagógica dos professores favorece o desenvolvimento dos princípios básicos 
previstos no Currículo Oficial do Estado, articulados à Proposta Pedagógica da Escola com o objetivo de 
formar um cidadão crítico e consciente, preparado para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania.    

  Os professores desenvolvem com compromisso as atividades propostas na Proposta 
Curricular, Caderno do Professor e Caderno do Aluno, por bimestre,  e utilizam outros materiais didáticos 
para complementar as atividades no desenvolvimento das competências e habilidades específicas de cada 
disciplina.   

                        Desenvolvem um trabalho coletivo de forma cooperativa e participativa. São atenciosos e , 
em sua maioria,  são abertos as inovações. 

 Existe um clima de respeito, cordialidade, cooperação e responsabilidade, no 
relacionamento entre alunos,  professores, funcionários, direção, coordenação e  pais de alunos.  

  

 PONTOS POSITIVOS: 

                     A maioria dos professores, em torno de 90%, apresentam aprendizagem colaborativa, 

compromisso e disposição para atualização profissional e capacitação contínua, disposição para o 

desenvolvimento dos projetos  especiais da Unidade Escolar,  compromisso com a aprendizagem 

dos alunos e interesse pelos resultados da escola .  

  

PONTOS NEGATIVOS: 

                      Alguns professores em torno de 10% apresentam dificuldades no desenvolvimento 

da metodologia de ensino do Currículo Oficial. Ausência de compromisso com a sua própria 

formação continuada, formação profissional deficiente e precária,  apresentando  dicotomia entre 

teoria e prática,  necessitando de um acompanhamento e monitoramento constante pela 

Coordenação e  Direção. 
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 DIFICULDADES: 

                      Alguns professores dos quais estão em mais de uma escola e sua sede de controle de 
frequência não é nesta Unidade Escolar, não participam das H.T.P.C.s  na escola, só vindo à mesma no 
momento de sua aula. Outros com o número reduzido de aulas não fazem jus ao horário de HTPC que a 
escola oferece, dificultando assim sua interação com o trabalho coletivo da escola no desenvolvimento das 
atividades e dos projetos e a sua participação nas capacitações oferecidas pela escola. 

  

 EXPECTATIVAS: 

                      Para melhorar o desempenho pedagógico do corpo docente,  são realizadas 

capacitações e orientações  nas H.T.P.C.s semanais,  para atender as dificuldades apresentadas 

pelos diferentes professores diagnosticadas pelos PCPs e Direção ou solicitadas pelos mesmos. 

São priorizadas as sequências didáticas do desenvolvimento do currículo oficial, oportunizando 

momentos de estudos e preparo das atividades a serem desenvolvidas, por bimestre; divulgação de 

informações gerais; socialização dos assuntos abordados nas O.T.s; socialização de experiências e 

atividades significativas; divulgação de resultados obtidos, análise dos resultados das avaliações 

externas (SARESP e SAEB); planejamento e organização do trabalho pedagógico e  estudos 

teóricos sobre as abordagens de Ensino.  

  Cursos e treinamentos são oferecidos em nível de Diretoria de Ensino e S.E.E.   

   

 

 

F – EQUIPE DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA: 

 Gestor do Programa na UE: 

 Mauro Bortolozo Junior – Vice Diretor de Escola. 

 

 Educador Profissional: 

 Paulo Roberto de Lima Júnior – PEB  II – Lic. Plena  - Educação Física. 

 

 Educadores Universitários 
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7 - RECURSOS FINANCEIROS: 

 Os Recursos financeiros vêm de repasses, doações, festas ou campanhas promovidas pela 
APM/Escola; e também através de contribuições facultativas dos sócios, conforme segue:- 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 

QESE – Diretoria de Ensino Manutenção da Escola (DMPP, MC e MP) 

 É uma contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal, que serve como 
fonte adicional de recursos do Ensino Fundamental público, permitindo às  três instâncias do 
Governo investirem em programas, projetos e ações que qualifiquem profissionais da educação e 
estimulem alunos a permanecerem em sala de aula. 

O valor arrecadado diretamente pelo FNDE e o valor arrecadado pelo INSS são somados, 
constituindo a Arrecadação Bruta. Deste total, 1/3 constitui a Cota Federal, fonte de recursos para 
diversos programas, projetos e ações educacionais do Ensino Fundamental público, implementado 
pelo FNDE segundo diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação. A cota Estadual, 
corresponde a 2/3 da Arrecadação Bruta, é repassada mensalmente às Secretarias de Educação e 
do Distrito Federal, na mesma proporção da sua arrecadação, constituindo-se na principal das 
fontes de financiamento do Ensino Fundamental público nas redes  estaduais  e  municipais de 
educação. 

 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Convênio APM/FDE - 0002332 Manutenção Preventiva do Prédio (FDE) 

Os recursos destinados à conservação e manutenção do prédio e equipamentos escolares são 

estabelecidos no Plano Anual e aprovados pelo Conselho Estadual de Educação com base no 

número de alunos informado no censo escolar, sendo constantes ao longo do ano e ocorrendo 

repasses trimestrais; daí o nome “verba trimestral de manutenção”. Atualmente, devido ao repasse 

da verba do FNDE/MEC, só estão ocorrendo três repasses desse recurso, conforme cronograma 

fornecido pela SEE, são depositados na conta corrente da APM no Banco do Brasil, para o 

atendimento das finalidades abaixo: 

 Prédio Escolar: Manutenção Preventiva; 

 Higienização Sanitária; 

 Limpeza do prédio; 

 Manutenção, conservação e Recuperação de Equipamentos; 

 Despesas com Institucionalização.  
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Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Recurso Próprios da APM (Arrecadação com promoções e cantina) 

Os recursos são depositados na conta corrente da APM – Agência Banco do Brasil – 
Fernandópolis, para o atendimento das finalidades abaixo:- 

I – colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais priorizados 
pela escola; 

II – representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;  

III – mobilizar os recursos financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo condições 
que permitam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem: 

a) o desenvolvimento das atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e  
de saúde; 

b) a conservação e manutenção do prédio, dos equipamentos e das instalações; 
c) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de 

pais, professores e alunos;  
d) a execução de pequenas obras de construção no prédio escolar, que deverá ser 

acompanhada e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 
IV – colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos 
períodos ociosos; 

V – favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando: 

a) aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de 
ensino, quanto ao rendimento escolar de seus filhos; 

b) aos  professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar. 
 

Origem do Recurso Tipo do Recurso 

Programa Dinheiro Direto na Escola FNDE/MEC 

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

Educação, executada pelo FNDE, que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas 

estaduais, do Distrito Federal e municipais do Ensino Fundamental, com mais de 20 alunos 

matriculados, além de escolas de Educação Especial mantidas por Organizações Não-

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

CNAS. 
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A descentralização dos recursos assegura maior autonomia às escolas, dando-lhes agilidade. A 

eliminação da burocracia garante o funcionamento de suas decisões e favorece o exercício da 

cidadania, uma vez que mobiliza a comunidade e promove o seu envolvimento nas atividades 

escolares. 

O recurso do FNDE/MEC, restritos à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, 

destinam-se às despesas em benefício do aluno e deverão ser utilizados prioritariamente nas 

seguintes finalidades: 

a) aquisição de material permanente; 

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

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

d) capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;  

e) avaliação de aprendizagem;  

f) implementação de projetos pedagógicos e 

g)  desenvolvimento de atividades educacionais. 

O recurso financeiro repassado pelo FNDE e depositado na conta corrente da U.E., no Banco do 

Brasil, que será utilizado de acordo com as decisões da comunidade, aprovado pelo Conselho de 

Escola. 

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

ao do atendimento. 
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B – LINHAS BÁSICAS DO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA: 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Introdução 

  A Constituição da República Federativa do Brasil: “a Educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Admitindo o direito constitucional, cabe neste contexto, uma pergunta preliminar que possa 

dar mais relevância ao significado da Educação: “Estamos coletivamente dispostos a garantir aos 

jovens brasileiros o pleno desenvolvimento, a pratica da cidadania e a inserção adequada no complexo 

mundo do trabalho da sociedade contemporânea?”. 

  A resposta a esta questão passa por uma análise das diretrizes gerais da educação e seu 

significado sócio-político. 

  O nosso projeto educativo agrega um componente político, tendo com base os processos 

democráticos de participação da comunidade que orientam à tomada de decisões.  

  Houve uma preocupação para que as diretrizes da educação fossem centradas na 

formação integral do educando, quanto ao desenvolvimento pleno, que englobam o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. 

  Desde o início de 1993, através de estudos em oficinas pedagógicas nas H.T.P.C.s, 

professores e Equipe de Gestão participaram, de forma autônoma e democrática, da geração do 

documento. O resultado deste trabalho expressa a concepção de Educação da equipe da E.E.  

“Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos” que reconhece a Proposta Pedagógica como uma relevante 

contribuição à comunidade local. 

  A equipe partiu da premissa de que um projeto educativo não pode ser concretizado sem 

a percepção prévia de certas características e tendências do sistema social, e foram realizadas as 

seguintes constatações: 

   A Escola como instrumento insubstituível para a preparação de uma nova cidadania, 

não podendo abrir mão da necessidade de acompanhar o processo de desenvolvimento econômico e 

cultural, dele partindo de forma dinâmica; 
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   A sociedade está exposta a novas exigências no mundo do trabalho, provocadas pela 

mudança de paradigmas e pela globalização; 

   A ação educativa tem como objetivo essencial garantir ao educando níveis elevados 

de criatividade, comunicabilidade e adaptabilidade que permitam integrá-lo em seu ambiente e tempo; 

   A Equipe da Escola está atenta à necessidade de serem desenvolvidas novas 

habilidades e competências no cidadão dos novos tempos; 

   A Educação se dá numa sociedade concreta e historicamente determinada; 

   Uma Proposta Pedagógica é uma carta de intenções que torna explícita e propala, de 

forma segura, a identidade da escola, seu ideário, diretrizes e os planos de ação. 

   Diante dessas considerações, após estudos sobre as concepções de ser humano, de 

mundo e de sociedade, a Escola Estadual “Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos”, - Direção, 

Professores Coord. Ped., Professores, Funcionários, Pais de Alunos, Alunos, Conselho de Escola, 

A.P.M., Grêmio Escolar e outros grupos sociais da comunidade -, propõem coletivamente e de forma 

intencional se comprometendo, através do nosso Projeto Político Pedagógico, construir uma nova 

realidade, evidenciando valores indispensáveis para o exercício responsável da cidadania, para viver o 

presente, entender o passado e projetar o futuro, tendo no aluno o centro do processo na construção da 

sua identidade, objetivando: 

   Possibilitar experiência ao aluno para que ele adquira os conhecimentos já elaborados 

pela cultura e pela ciência, isto é, ter condições de acessar, selecionar e organizar esse conhecimento; 

   Priorizar o desenvolvimento da competência de leitura e escrita. A escola é definida 

pelo currículo, como espaço de cultura e de articulação de competências e de conteúdos disciplinares; 

   Proporcionar condições para construção de cada ser humano individualmente 

enquanto sujeito e coletivamente enquanto sociedade; 

    Exercitar a sensibilidade e afetividade; 

   Traçar o caminho pela independência interior, desenvolvendo as consciências 

cognitivas e valorativas; 

   Favorecer a criação de oportunidades práticas de liderança construtiva e democrática; 

 Formar autoconceito valorizando como referência o respeito mútuo, dignidade pessoal 

que deve impregnar a todos; 
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 Favorecer a expansão da consciência e solidariedade entre todos os envolvidos, no 

desenvolvimento da prática social; 

 Favorecer a construção da autonomia pessoal e intelectual; 

 Desenvolver nos alunos, através do currículo oficial, os princípios: a escola que 

aprende; o currículo como espaço de cultura; as competências como eixo de aprendizagem; a 

prioridade da competência de leitura e escrita; a articulação das competências para aprender; e a 

contextualização no mundo do trabalho. 

 Integrar os alunos que apresentam necessidades especiais nas classes regulares com o 

apoio da equipe escolar, especialistas do município e da Diretoria de Ensino;  

 Priorizar o inter-relacionamento educativo através do diálogo e do acolhimento; 

 Educar, Conscientizar, Humanizar e Transformar a realidade social; 

 Desenvolver a autonomia em relação à produção e aquisição de conhecimentos a 

partir do exercício sistemático da metacognição, conduzindo-os a APRENDER A APRENDER; 

 Proporcionar a apropriação de novos conceitos e informações; 

 Desenvolver ao longo da escolaridade as capacidades de ordem cognitiva, física, 

afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética, estética, tendo em vista uma formação integral; 

 Garantir igualdade de oportunidades a alunos para aprender e a professores para 

aperfeiçoar-se continuamente no ato ensinar. 

DIRETRIZES 
1- Envolver a escola e a comunidade no compromisso com a democratização do ensino, 

assegurando o acesso, a permanência do aluno, um ensino de melhor qualidade e maior tempo de 

permanência aos alunos, ajudando a construir uma nova realidade em nossa comunidade escolar, 

proporcionando melhores condições para o aluno no mundo do trabalho, das relações sociais de forma 

que ele possa produzir e usufruir conhecimentos, bens, valores, capacidade de decisão e poder de ação. 

2- A organização curricular irá manter o desenvolvimento do currículo oficial da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo do ensino fundamental, enriquecendo-o com 

procedimentos metodológicos inovadores, de modo a oferecer a ampliação e a significação do tempo 

de permanência para o desenvolvimento de novas oportunidades de aprendizagens, vivenciando 

atividades das diferentes oficinas curriculares.  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

3- O desenvolvimento do currículo oficial da Secretaria de Estado de Educação de São 

Paulo, no cumprimento dos mínimos legais de dias e horas aulas anuais previstos na LDBEN/96. 

4- A Escola deve reconhecer a identidade pessoal dos alunos e coletiva dos professores, 

funcionários, comunidade e outros profissionais definindo as formas de consciência democrática desse 

universo. 

5- Traçar o perfil da escola, através do Plano de Gestão com duração quadrienal, 

contemplando as intenções comuns de todos os envolvidos que norteia o gerenciamento das ações 

intraescolares e a operacionalização da Proposta Pedagógica.  

6- Possibilitar aos alunos que, ao aprender os conhecimentos e valores, estarão 

constituindo suas identidades como cidadão em processo, capazes de ser protagonistas de ações 

responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprio, às suas famílias e à comunidade. 

7- Através das diversas interações entre professores/alunos, alunos/alunos, 

alunos/livros, vídeos, computadores, materiais didáticos e a mídia, desenvolver ações inter e intra-

subjetivas, para gerar conhecimentos e valores transformadores e permanentes. Valorizando o diálogo, 

em suas diferentes manifestações, como forma efetiva de educar, de ensinar, de aprender com êxito, 

através dos sentidos e significados expressos pelas múltiplas vozes, no ambiente escolar. 

8- Promover a formação continuada da equipe escolar oportunizando capacitação, 

visando à melhoria constante da qualidade de ensino. Entendemos que a formação continuada é uma 

necessidade de todo e qualquer profissional orientado ao desenvolvimento e ao aprimoramento 

constante. Sendo assim, a responsabilidade primeira da formação é do próprio educador que deve 

buscar continuamente caminhos e condições para seu crescimento. À instituição cabe favorecer esse 

processo de crescimento contínuo, oferecendo um espaço sistemático de reflexão e estudo orientado à 

implementação eficaz de seu projeto educativo. 

  O paradigma que rege todas essas iniciativas é o do “conhecimento da prática”: 

construído a partir da reflexão sobre o cotidiano do trabalho e da necessidade de que o conhecimento 

gerado a partir da reflexão dos professores seja fruto de uma dinâmica de aprendizagem coletiva 

incorporada pelo profissional docente e pela escola como organização. 
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  9- Igualdade de condições para o acesso, a permanência e a progressão nos estudos. O 

Ensino Fundamental em regime de progressão continuada e o Ensino Médio de progressão parcial de 

estudos. 

10- Garantir as formas de ingresso, classificação e reclassificação, observada as normas 

e as diretrizes para atendimento da demanda escolar. 

11- Realizar o controle sistemático da frequência dos alunos às atividades escolares e 

adotar medidas de compensação de ausências aos alunos com faltas justificadas. 

12- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber. 

13- Atender os interesses da comunidade escolar instalando Projetos Especiais 

Esportivos: Turmas de Atividades Curriculares Desportivas – Modalidade Infantil: futsal masculino e 

feminino, voleibol masculino e feminino, tênis de mesa misto e xadrez misto.  

14- Envolvimento real da comunidade em todas as atividades do Programa Escola da 

Família nos finais de semana com as atividades integradas durante a semana, transformando a escola 

em um centro de convivência, solidariedade e desenvolvimento pessoal. 

15- A escola deve transformar-se em organismo vivo e atuante na vida da sociedade, 

desenvolvendo suas próprias iniciativas e identificando suas necessidades, criando condições para que 

promova uma adequada autonomia de ação. As instituições escolares: Associação de Pais e Mestres e 

Grêmio Estudantil têm a função de aprimorar o processo de construção da autonomia da escola e as 

relações de convivência intra e extra-escolar. 

16- Acreditar na possibilidade de construção coletiva do conhecimento na escola, na 

tentativa de romper uma prática reprodutivista centrada na memorização. 

17- O estabelecimento dos princípios Éticos, Políticos e Estéticos que nortearão as 

ações pedagógicas. 

18- Os conteúdos são elementos imprescindíveis à compreensão da realidade e 

instrumentos para ação do indivíduo na sociedade. São recursos que resgatam a essência e significação 

do trabalho na sua vida. Na realidade social, o aluno é conduzido a entender o significado das 

condições do exercício de suas atividades de trabalho. A substância de todo trabalho educativo é a 

atividade de conscientização, com valores e atitudes, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e 

competências importantes para a vida pessoal, social e para o trabalho. 
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19- Conscientização da importância e valorização do trabalho exercido entre as 

diferentes profissões, em que a dignidade e o respeito devem prevalecer. 

20- Compreensão da ciência numa perspectiva histórica, política e cultural para 

desnudar a ciência de seu caráter “dogmático”, guardiã da verdade. 

21- Desenvolver o espírito crítico para a compreensão e transformação da realidade 

social. 

22- Estímulo à discussão, ao diálogo permanente, ao estudo, à pesquisa e à posse dos 

conhecimentos disponíveis nos tempos atuais. 

23- Experiências que permitem educar-se, num processo ativo de construção e 

reconstrução do conhecimento, transformando o educando em um sujeito atuante na sociedade. 

24- Atuar com respeito à natureza e solidariedade entre todos os atores envolvidos: 

profissionais da educação, funcionários, alunos, seus pais e a comunidade do entorno escolar. 

25- Incentivar o educando para a prática do diálogo em suas múltiplas formas, 

ajudando-o a compreender-se melhor enquanto sujeito, permitindo-lhe construir significados pessoais 

acerca do sentido de sua existência. 

26- Dar significância ao conhecimento gerado através da contextualização. 

27- Valorizar a interdisciplinaridade, onde os espaços pedagógicos (disciplinas, oficinas 

curriculares, projetos, estudo de casos, pesquisas, estudos do meio...) devem, sempre, abrir 

oportunidades para a prática interdisciplinar, evitando uma visão parcelada da realidade. 

28- Avaliação como princípio: “O aprimoramento da qualidade do ensino” 

                         Avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto concebida como 

problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. “Educar é fazer ato de sujeito, é 

problematizar o mundo em que vivemos para superar as contradições, comprometendo-se com esse 

mundo para recriá-lo constantemente.” 

Numa dimensão educativa, os erros e as dúvidas devem ser vistos como episódios 

significativos e impulsionadores da prática pedagógica. Avaliar é dinamizar oportunidades de ação – 

reflexão, num acompanhamento permanente do professor, favorecendo a aprendizagem bem sucedida, 

através de atividades de recuperação contínua e recuperação de ciclo aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 
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A avaliação é transformada numa busca incessante de compreensão das dificuldades do 

educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento. 

  A avaliação do processo de ensino e aprendizagem será realizada de forma contínua, 

formativa, cumulativa, sistemática e somativa. 

  Ao cumprimento dos procedimentos regimentais que prevêem registros da avaliação do 

rendimento escolar do aluno por meio de sínteses bimestrais; 

  É necessário, portanto, dar ao educando a capacidade de acompanhar as próprias 

transformações provocadas no processo de ensino e aprendizagem, pois é através da autoavaliação que 

se forma a autonomia do aprendiz e se propõe um novo papel para o professor, o de mediador.  O 

professor, como parceiro, testemunha e estimula os progressos individuais do educando. 

  29- Os alunos terão direito aos estudos de recuperação contínua em todas as disciplinas 

em que o aproveitamento for considerado insatisfatório.  

  As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua ao longo do ano letivo. 

  30- A avaliação interna, realizada pelo Conselho de Classe/Série, Conselho de Escola, 

Grêmio Estudantil e Associação de Pais e Mestres, num processo permanente, em momentos previstos 

no Calendário Escolar e extraordinário, dependendo das necessidades para análise, orientação e 

correção dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola. 

  31- A avaliação Institucional, prevista no Calendário Escolar, será realizada por meio de 

reflexões, relatos orais e escritos, distribuídos à comunidade escolar, nos diversos segmentos 

representativos. Os resultados serão diagnóstico para a retomada de ações. As potencialidades e as 

fragilidades serão consideradas como pontos positivos para o redirecionamento das ações e o 

planejamento de intervenções necessárias para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem, 

colaborando para uma gestão participativa e democrática. 

32- A escola contribuirá para que as relações sociais sejam de igualdade, estimulando a 

prática do diálogo. Atenta ao processo de desenvolvimento físico, afetivo e emocional, próprio de cada 

um. A comunidade escolar deverá se mobilizar para conviver com as diferenças individuais, de turmas, 

de idades, de papéis, de funções, de ideias, etc. Isto requer novas posturas de todos os que participam 

do processo educativo que se realiza dentro e fora da sala de aula. Internamente, aulas participativas, 

que valorizam a iniciativa, os avanços individuais e o crescimento coletivo são oportunidades 

inigualáveis de construção de novas formas de convivência. Externamente, nos intervalos, nas horas de 
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lazer e em todas as situações de convívio, a permanente postura de respeito mútuo deve ser uma 

preocupação constante de todos.   
33- Manter as reflexões de forma coletiva, uma vez que todos devem participar desse 

processo cooperativo, participativo e compartilhado, entre os colegiados: Conselho de Escola e 

Conselho de Séries, Grêmio Estudantil e os órgãos de apoio à escola.  

As manifestações das questões sociais presentes na escola não podem ser enfrentados de 

maneira individualizada e isolada. O trabalho coletivo integrado pela equipe escolar é uma condição 

indispensável para a resolução dos problemas enfrentados pela instituição escolar. 
34- Permitir uma distribuição de tarefas voltadas para o processo pedagógico, em que os 

pais recebam informações valiosas e sistemáticas sobre os valores da escola, objetivos e finalidades, 

oriundos dos constantes debates e escutas, que se travarão através de: Assembleias da Comunidade, 

Reuniões do Conselho de Escola, Reunião Pedagógica, Reuniões de Conselho de Série, Reuniões de 

Alunos Representantes de Séries, Reuniões de Pais e Mestres, Reuniões da A.P.M. e Reuniões do 

Grêmio Escolar. 

Assim procedendo, a Equipe de Gestão estará contribuindo para estimular, orientar e 

interiorizar, na consciência de todos os membros desta comunidade, suas respectivas responsabilidades 

e contribuições para atingirmos os objetivos da educação nacional e colaborarmos de forma 

significativa, com a transformação de nossa sociedade pelos nossos alunos no futuro. 
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C - OBJETIVOS DA ESCOLA: 
 

OBJETIVOS: 

 

 DA EDUCAÇÃO ESCOLAR – L.D.B.E.N. 9.394/96. 

 De acordo com os itens I, II, III e IV do artigo 32 da LDBEN, o Ensino Fundamental, 

com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, tem por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante: 

  I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

  II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

  III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

  IV. “o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 

               O ensino fundamental compõe, juntamente com a educação infantil e o ensino 
médio, o que a Lei Federal LDBEN 9.394/96, nomeia como educação básica e que tem por 
finalidade “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” 

               A LDBEN determina que a educação dos alunos que apresentam necessidades especiais 
deva ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. Assim sendo, os serviços de educação 
especial se inserem nos diferentes níveis de formação escolar ( educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e educação superior) e na interatividade com as demais modalidades da 
educação escolar, favorecendo    alunos e professores, dentro dos princípios da escola inclusiva, 
entendida como aquela que, além de acolher todas as crianças, garante uma dinâmica curricular que 
contemple mudar o caráter discriminatório do fazer pedagógico, a partir das necessidades dos 
alunos. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estados e 
municípios incumbem-se de definir formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, o 
que pode trazer grandes benefícios, pois ações conjuntas — bem planejadas, renovadas em seu 
espírito e reforçadas em seus meios — podem permitir uma recuperação do nosso sistema 
educativo. 
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 A lei destaca o papel importante que a escola desempenha no processo educacional e lhe 

confere uma grande autonomia de organização. Também incentiva os sistemas de ensino a 

desenvolverem projetos que possibilitem a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

 Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos;  

 Formação de cidadãos responsáveis, participativos e críticos para atuarem numa 

sociedade democrática. 

 De acordo com as diretrizes curriculares do Estado de São Paulo, em 2.008, foi 

implantado um currículo básico para as escolas da rede estadual nos níveis de Ensino Fundamental 

e Ensino Médio, apresentando os princípios orientadores do currículo para uma escola capaz de 

promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e 

profissionais do mundo contemporâneo. 

 

FINALIDADES DA ESCOLA: 

 A Escola tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos 

físicos, psicológicos, intelectuais, emocionais e sociais desenvolvendo suas potencialidades de 

forma a preparar e instrumentalizar a criança e o pré-adolescente a continuarem seus estudos, bem 

como atuar de forma objetiva nos diferentes setores da comunidade, complementando a ação da 

família, criando condições para que o educando possa aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 

conhecer e aprender a conviver; 

 Preparar nossos alunos para esse novo tempo, priorizando a competência de leitura e 

escrita, desenvolvendo o currículo como espaço de cultura e referenciado em competências; 

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

  Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao País; 

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação 
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baseada em diferenças culturais, da classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais; 

 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 

seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio 

ambiente; 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetiva, física, cognitiva, étnica, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, 

para agir com perseverança de conhecimento e no exercício da cidadania Conhecer e cuidar do 

próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da 

qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

 Utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal como 

meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções 

culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação; 

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para pesquisa, 

aquisição e construção do conhecimento; 

 Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação; 

 Quanto à Educação Especial, proporcionar aos alunos experiências que os auxiliem a 

superar as dificuldades no processo educacional; 

 Oferecer apoio pedagógico para manutenção do nível de aprendizagem necessário a um 

desempenho adequado. 

 Encorajar os alunos a pensarem ativa, crítica e autonomamente; 

 Propiciar atividades que levem o aluno a compreender o trabalho como instrumento de 

emancipação dos homens e da sociedade, ressaltando o valor das profissões e das relações de 

trabalho dentro e fora da escola; 

 Conscientizar o aluno, de que o trabalho humaniza e ao mesmo tempo aliena o homem, e 

que essa superação só será possível através da apropriação do conhecimento;  

 Estimular o diálogo como fator importante no desenvolvimento dos princípios da 

igualdade, justiça e fraternidade;  
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 Garantir a apropriação de conteúdos científicos que tenham ressonância na vida dos 

alunos; 

 Propiciar aos alunos o domínio de competências que permitam sua participação, 

enquanto cidadão, nas múltiplas e complexas atividades exigidas pela vida moderna, nas três 

dimensões: cultural política e formação para o trabalho; 

 Vivenciar situações de exercício de cidadania através da formação de relações 

interpessoais dentro e fora da escola e dos conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas e oficinas 

curriculares da Escola de Tempo Integral; 

 Promover situações, tendo em vista o desenvolvimento físico, afetivo e emocional 

próprio de cada aluno, em situações de convivências com as diferenças individuais de turmas, de 

idades, de papéis, de funções, de ideias e de respeito mútuo; e o desenvolvimento do protagonismo 

juvenil; 

 Organizar HTPC de forma que sejam momentos de estudo, reflexão da prática educativa 

coletiva; 

 Oferecer condições para que os professores, direção e funcionários se atualizem através 

de cursos de capacitação; 

 Propiciar a participação da comunidade durante o processo, desde as opções para uso 

dos recursos financeiros, até a avaliação e reformulação do projeto político pedagógico. 

 Valorizar o conselho de escola, APM e Grêmio Escolar; 

 Propiciar integração de conteúdos curriculares, caminhando para uma postura 

interdisciplinar; 

 Propor a utilização adequada dos recursos materiais, físicos e financeiros; 

 Propor ações que venham sanar os problemas e obstáculos surgidos durante o curso, 

referentes à frequência, dificuldades de aprendizagem e adaptação dos alunos; 

 Dar assistência escolar, higiênica e alimentar aos alunos; 

 Promover campanhas educativas e de prevenção de doenças; 

 Formar leitores, desenvolver o hábito e gosto pela leitura, assim como hábitos de estudos 

e normas de comportamento; 

 Propor ações de desenvolvimento curricular de aprofundamento de turmas disciplinares 

ou interdisciplinares. Nesta perspectiva, a concorrência das diversas áreas do conhecimento, deverá 

garantir ao aluno: 
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 A competência de ler e produzir textos, configurando-se como pré-requisitos para 

todas as disciplinas escolares. A leitura e produção de textos são atividades 

permanentes na escola e o texto é o foco principal do processo de ensino-

aprendizagem. 

 A utilização dos conhecimentos matemáticos e a compreensão dos processos pelos 

quais os conceitos matemáticos se formam e se desenvolvem, fornecendo o quadro 

das características da própria atividade matemática; 

 A compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos e tecnológicos em 

relação aos fenômenos naturais, físicos, químicos, biológicos e geológicos bem 

como o estabelecimento de relações entre o desenvolvimento da ciência e o 

desenvolvimento econômico social; 

 Compreensão do espaço geográfico em sua totalidade, envolvendo sociedade e 

natureza de sua dinâmica própria enquanto recurso do qual a sociedade se apropria 

por meio do trabalho; 

 A compreensão da realidade histórico-social, do espaço a fim de poder intervir 

nessa sociedade, tendo objetivo central a formação do cidadão crítico consciente de 

sua cidadania; 

 O processo ensino-aprendizagem em arte, contemplando as linguagens, visual, 

musical e cênica; 

 Estabelecimento não só de objetivos a nível motor, mas também daqueles relativos 

ao domínio cognitivo e domínio sócio-afetivo, reconhecendo a interdependência 

desses aspectos no desenvolvimento humano; 

 O domínio da linguagem como elemento para a conquista da cidadania, chave para 

o acesso a informações, permitindo a comunicação de ideias, a expressão de 

sentimentos e o diálogo, necessários à negociação dos significados e à 

aprendizagem continuada. 

 Aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua 

autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e o 

desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado.  

 Tornar o aluno trabalhador, um cidadão cônsio da realidade histórica da sociedade, para ele 

se tornar agente da mesma e incentivá-lo a frequência regular e a sua permanência na escola. 
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D - DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, SEUS DESAFIOS E 

RELAÇÃO ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS: 

 

  Instrumentos de Auto-Avaliação em todas as dimensões da gestão escolar, realizado na 

Unidade Escolar, em 13 de dezembro de 2.010 pela Equipe Escolar: 

 

     “Cada vez mais se descobre a importância da avaliação institucional 
como balizadora do projeto pedagógico da escola. Para isso, é preciso 
construir um processo participativo e reflexivo. É preciso acreditar na utopia 
educacional que move a nossa prática cotidiana e nos leva a participar da 
construção de uma sociedade fundada na justiça social.” 

(Progestão, módulo IX, pág. 9) 

 

 A Escola Estadual Engº Haroldo Guimarães Bastos, desenvolve práticas de gestão, como 

atividades sócio-culturais, esportivas, ambientais, afetivas e preventivas articuladas ao Projeto 

Pedagógico, com o envolvimento e participação da comunidade, desenvolvendo a avaliação 

institucional para a melhoria dos resultados de desempenho da escola e aperfeiçoar os serviços 

prestados. 

A Avaliação Institucional é aplicada por meio de reflexões, relatos orais e questões escritas, 

distribuídas à comunidade escolar, nos diversos segmentos representativos, e após são analisados 

pela equipe gestora. Os resultados são considerados como diagnóstico para a retomada de ações. As 

críticas e ou sugestões são consideradas como pontos positivos para o redirecionamento e 

intervenções necessárias para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem, colaborando 

para uma gestão participativa e democrática. 

Conscientes do compromisso da Escola em cumprir sua função social, na contribuição da 

formação plena do educando, e acima de tudo, garantindo seu acesso, permanência e sucesso, 

propõe-se assim, oferecer um ensino com qualidade e de modo inclusivo. E para que isto aconteça é 

preciso traçar novos rumos e buscar novos caminhos. É justamente isso que a Escola Estadual 

“Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos” tem feito. No decorrer do trabalho serão descritas as ações 

e os processos pelos quais a equipe de gestão e a equipe escolar se propuseram a desenvolver; 

justificando, assim, a porcentagem  de valor considerável em todos   indicadores de qualidade. 
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1- Gestão de Resultados Educacionais: 

 

Para Luckesi (1995), o ato de avaliar, não se destina a um julgamento definitivo sobre 
alguma coisa, pessoa ou situação, pois que não é um ato seletivo. A avaliação se destina ao 
diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão; destina-se à melhoria do ciclo da vida. Deste modo, por 
si, é um ato amoroso.  

Assim, procuramos priorizar a inclusão de todos ao avaliar os nossos trabalhos realizados no 
ano de 2010 em relação à gestão de resultados educacionais e podemos destacar através da 
Avaliação Institucional alguns pontos importantes para a realização da reformulação da Proposta 
Pedagógica da E.E. Haroldo Guimarães Bastos, que ocorre em todo início de ano letivo, no 
planejamento escolar. 

A avaliação Institucional teve seu objetivo pautado na atualização e enriquecimento do seu 

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

que levem em conta os resultados de avaliações de alunos e a atuação dos professores articulada o 

Projeto Político Pedagógico e com as necessidades de melhoria do rendimento escolar. 

As reuniões pedagógicas nortearam todo o trabalho escolar, promovendo discussões 

coletivas entre todos os segmentos: pais, alunos, funcionários professores e equipe gestora, sobre as 

competências comuns desenvolvidas pelas diferentes áreas, procurando alcançar metas desejadas de 

um currículo atualizado que atenda de forma eficiente a sua clientela. 

 

     “É necessário, portanto, dar ao educando a capacidade de acompanhar as 

próprias transformações provocadas nos processos de ensino e de 
aprendizagem, pois é através da auto-avaliação que se forma a 
autonomia do aprendiz e se propõe um novo papel para o professor que 
passa a dar assistência às transformações” 

(Proposta Pedagógica. p.6,  2011). 

  

 

Uma vez assegurado o acesso e garantido a permanência do aluno no ambiente escolar, esta 

Unidade Escolar tem como objetivo a promoção integral dos alunos em função dos princípios 

éticos, políticos e estéticos e da articulação entre as áreas do conhecimento visando o ensino de 

qualidade. 
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A Escola Estadual “Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos” é a única escola de Ensino 

Fundamental ciclo II, e Ensino Médio do Município e atende a todas as demandas, por isso, preza 

pela qualidade do ensino ministrado e pelo bom rendimento escolar do aluno. Através de análises 

comparativas dos anos anteriores é constatada a melhoria dos índices de frequência, permanência e 

aproveitamento, prova disso são as várias aprovações de nossos alunos em faculdades, 

universidades  estaduais  e federais do Brasil e as boas notas no ENEM garantiu a 04 alunos a bolsa 

de estudo no PROUNI, no ano de 2.010.  

De acordo com um trabalho de pesquisa realizada em nossa escola, pela supervisora de 

ensino da U.E., Senhora Maria Helena Rigueiro Barbosa, concluiu-se que: 

 “Diante destes dados observou-se que de uma forma geral o desempenho 
dos alunos tanto na prova objetiva, como na redação são mais elevados do 
que os da DER, o que representa como parâmetro, um nível muito bom, já 
que o desempenho da DER de modo geral, supera aos da Coordenadoria do 
Interior e do Estado.” 

     (Maria Helena Rigueiro Barbosa, TCC Final, Unicamp, 2007) 

O desempenho dos alunos no processo de avaliação é realizado tendo como objetivo 

verificar o desenvolvimento global do educando, que participa do processo de avaliação e se 

apropria do seu resultado através da realização da auto-avaliação e da negociação com o professor 

de propostas de intervenções necessárias para a superação das dificuldades, isto quando se faz 

necessário. 

O índice de evasão nos últimos quatro anos no Ensino Fundamental e Ensino Médio é zero.  

Temos alguns casos de alunos que apresentam frequência irregular. Estes casos são 

rapidamente identificados através da pasta de acompanhamento diário de cada série. Ao perceber 

duas ou três faltas consecutivas e não justificadas pelo aluno ou responsável, a equipe gestora busca 

através de convocação ao responsável ou visita domiciliar ou ainda através de telefonema, 

identificar as razões pela ausência e tomar as medidas necessárias ou ainda encaminhá-los ao 

Conselho Tutelar do Município que prontamente nos auxilia na resolução do caso e no retorno do 

aluno. Como melhoria para 2010 almejamos extinguir os poucos casos de frequência irregular 

apoiando-se no 2º artigo 77 da Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais.    

As atividades que refletem resultados significativos de aprendizagem são divulgadas na 

comunidade escolar e ocasionalmente, para toda a comunidade local através de  Reuniões 

bimestrais com pais de alunos, datas comemorativas, fechamento de projetos - Sarau de Poesias e 

em eventos de Formatura dos alunos de 8ª séries e 3ª séries do Ensino Médio.  
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Todos os indicadores da Escola sobre o desempenho da aprendizagem, taxas de evasão, 

retenção, abandono e outros dados produzidos pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas do Ministério da Educação ou pela SEE – Secretaria de Estado da Educação, são 

divulgados aos alunos, pais e comunidade escolar nos HTPCs, reuniões pedagógicas, planejamento 

e momentos de avaliação Institucional quando os indicadores são discutidos como forma de 

reorientar o trabalho dos gestores e as práticas pedagógicas dos docentes. 

Os bons índices de satisfação de pais e alunos com a escola são constatados em 

depoimentos, pesquisas e questionários realizados e na apresentação de gráficos com os dados 

obtidos. Percebemos que as avaliações feitas pelos pais e alunos são na maioria positivas, 

confirmando o acerto do Projeto Pedagógico. 

Outro ponto positivo realizado em nossa escola, na divulgação da transparência de 

resultados, é a realização bimestral do Conselho de Classe/série  participativo, onde participam 

todos os professores e alunos da sala e também os pais. Ocasião em que observamos o sucesso e 

insucesso e repensamos atitudes pedagógicas, revemos estratégias que auxiliem os alunos na 

aprendizagem e propomos coletivamente as intervenções necessárias para a recuperação do aluno 

que apresenta rendimento escolar insatisfatório. 

Pontuamos também o retorno à comunidade, quando realizamos ações em parceria com toda 

a população local. Esta toma ciência dos acontecimentos da escola, por meio dos próprios alunos 

que discorrem sobre as informações em seus lares. 

                                                                                            

2- Gestão Participativa: 

 

Nos últimos anos o debate sobre o processo de planejamento participativo da unidade 

escolar ganhou importância entre os teóricos que postulam a descentralização do sistema 

educacional como um caminho para a democratização da gestão da educação e a melhoria da 

qualidade do ensino. 

Entender o significado da escola e suas relações no sistema educacional, bem como com a 

sociedade, tornou-se uma exigência imprescindível para garantir um planejamento realmente 

participativo. 

A escola é influenciada por forças "externas" e "internas" a seus muros. Enquanto uma 

unidade social os "elementos que integram a vida escolar são, em parte, transpostos de fora; em 

parte, redefinidos na passagem, para ajustar-se às condições grupais; em parte, desenvolvidos 
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internamente e devidos a estas condições. Longe de serem um reflexo da vida da comunidade, as 

escolas têm uma atividade criadora própria, que faz de cada uma delas um grupo diferente dos 

demais" (Cândido p.12-3, 1987). 

Nesse sentido a realidade de cada escola deve ser pensada e planejada segundo as suas 

características específicas, pois, cada "um de nossos países mostra uma forma diferente de expansão 

de seu sistema público de escola, a qual se liga ao caráter das lutas sociais, a projetos políticos 

identificáveis, ao tipo de ‘modernização’ que cada Estado propôs para o sistema educacional dentro 

de precisas conjunturas históricas. As diferenças regionais, as organizações sociais e sindicais, os 

professores e suas reivindicações, as diferenças étnicas e o peso relativo da Igreja marcam a origem 

e a vida de cada escola. A partir daí, dessa expressão local, tomam forma internamente as 

correlações de forças, as formas de relação predominantes, as prioridades administrativas, as 

condições trabalhistas, as tradições docentes, que constituem a trama real em que se realiza a 

educação. 

Considerando o exposto no Artigo 14 da LDBEN 9394/96, que aponta como um dos 

princípios da gestão democrática e participativa a participação da comunidade escolar e local nas 

diferentes atividades desenvolvidas pela escola, passamos a direcionar os nossos trabalhos nesta 

dimensão, focalizando o envolvimento de toda a comunidade escolar e dos segmentos na elaboração 

e atualização da proposta pedagógica da Escola, bem como no acompanhamento do seu 

desenvolvimento.  

 A decisão democrática e participativa implica no desenvolvimento responsável e 

compartilhado de todos os elementos participantes do programa, na tomada de decisão tanto nos 

delineamentos a respeito da proposta avaliativa, quanto nos rumos de um programa educacional. 

Desta forma, todo nosso trabalho é compartilhado e cooperativo. O planejamento e avaliação 

das ações contam com o envolvimento dos colegiados envolvendo todos os segmentos: professores, 

alunos, funcionários e comunidade. Buscamos parcerias com instituições e entidades para 

enriquecer e complementar o trabalho pedagógico realizado. Orientamos e estimulamos nossos 

alunos a atuarem com determinação e entusiasmo, incentivando as ações do Grêmio Escolar que 

participa e auxilia nas atividades e projetos desenvolvidos pela escola. 

A atualização da Proposta Pedagógica da Escola é realizada anualmente no período de 

planejamento, atendendo a função, finalidade, valores, princípios norteadores e objetivos da escola 

como orientadores de ações conjuntas e articuladas do trabalho cotidiano da escola. 
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Cientes da importância de uma gestão democrática, todos os diferentes segmentos são 

informados e convidados a participar das decisões da Escola. 

           Neste item, atingimos 95% dos nossos propósitos. Algumas ações foram direcionadas no ano 

de 2010, mas ainda precisamos elaborar estratégias para  garantir a  participação mais eficiente dos 

representantes do segmento “Pais de Alunos” nas decisões tomadas. 

 Ao longo dos últimos anos, observamos o aumento considerado do interesse da comunidade 

na participação e composição dos colegiados, comparecendo em grande número na Assembleia 

Geral realizada no primeiro e segundo semestre letivo. Os órgãos Colegiados demonstram 

confiança e compromisso com a qualidade de ensino oferecido pela Escola. São assíduos às 

reuniões, Conselhos e eventos realizados. Atribuímos 95% a esta ação, pois ainda precisamos 

aprimorar algumas atividades para contemplarmos nossa meta. 

 Com o objetivo de melhoria da gestão escolar integrando a escola à comunidade, 

estabelecemos parcerias com o Hospital Municipal – que através das especialistas enfermeiras e 

psicólogas têm nos auxiliados nos projetos de Prevenção e atendimento especializados aos nossos 

alunos; com a Prefeitura Municipal que colabora com os transportes especiais solicitados para 

complementação de atividades desenvolvidas nos projetos; Polícia Militar e Florestal que 

colaboram com o projeto Beija-Flor. 

Nos finais de semana, o Programa Escola da Família tem colaborado com a integração da 

comunidade escolar, de ex-alunos, incentivando a prática de ações sociais e voluntárias, oferecendo 

espaço e condições para o desenvolvimento da “Cultura da Paz” e confiança em “Dias Melhores”.                                                                                                     

Ao confrontarmos os últimos resultados, percebemos a melhoria gradativa das ações. Após 

análise dos dados promovidos pelas atividades acima, atribuímos o percentual de 93% a esta ação. 

Acreditamos que há ainda possibilidade de melhorarmos nosso desempenho para complementar 

nossa meta.   

De acordo com a pág. 125 do PCN - EM “a linguagem verbal é um dos meios que o homem 

possui para representar, organizar e transmitir de forma específica o pensamento”. 

Com base na importância da comunicação, tentamos fazê-la de modo claro e coeso; assim, 

as informações são divulgadas preferencialmente nos HTPCs,em gráficos de apuração, balancetes 

anexados dentro e fora da escola, também nos intervalos  e conforme urgência e necessidade.               

  A comunidade recebe as informações através de comunicados orais (alto-falante da Igreja 

Matriz), comunicados escritos, convites e reuniões.  Nas reuniões, as informações são socializadas 
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de maneira clara e aberta promovendo a socialização e a transparência de decisões e ações, com 

vistas a obtenção de melhores resultados do trabalho escolar. 

Busca-se através da comunicação formar um elo entre escola e comunidade, visando sempre 

à transparência nas ações para um desenvolvimento pleno do aluno e o exercício da cidadania com 

incentivo à prática do protagonismo juvenil. Segundo o Programa Game SuperAção, do Instituto 

Ayrton Senna, “o jovem não é problema , o jovem é solução”. Desta maneira, sempre estimulamos 

a participação dos alunos no desenvolvimento de todas as ações, por exemplo, nas atividades do 

Game o professor é apenas um mediador. Através do protagonismo o jovem desenvolve suas 

potencialidades e reflete sobre as dificuldades. Outro exemplo de atuação deles é a eleição do 

Grêmio escolar. 

Primeiramente, elegemos a equipe de Professores responsáveis pela organização e 

acompanhamento dos trabalhos dos alunos que, após inscreverem suas chapas, divulgaram seus 

projetos e metas de trabalho proposto através de cartazes, apresentações e debate.  

Exercitaram o pensamento crítico, a argumentação, postura e respeito. O trabalho resultou 

na eleição de um grupo de alunos que além de desempenhar suas funções, auxiliam com 

responsabilidade e dedicação nos demais eventos realizados pela U.E. 

É através dos Projetos do Game Superação que o jovem desperta para o desenvolvimento da 

criticidade e para práticas de desenvolvimento do protagonismo juvenil, quando por meio das 

propostas são oferecidas aos alunos as possibilidades de analisar sua comunidade/realidade, refletir 

sobre ela, mobilizar-se e decidir colocar as ações (projetos) que atendam suas  expectativas de 

transformação.  

  Não é somente no Game que encontramos a organização dos alunos, pois quando acontecem 

os jogos, nos compromissos com a Rádio Escola, eles sempre atuam com organização e 

compromisso no decorrer dos acontecimentos. Nas atividades diárias do cotidiano escolar, 

procuramos dar sentido aos sons e melodias que soam na escola, construindo a cidadania dos alunos 

no dia-a-dia, conscientizando-os sobre a atuação plena e consciente nas ações e decisões da escola.. 

                                                                        

 

3 - Gestão Pedagógica: 

 

Avaliando os trabalhos realizados no ano de 2010 em relação à gestão pedagógica, podemos 

destacar através da Avaliação Institucional alguns pontos importantes para que pudéssemos realizar 
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a reformulação da Proposta Pedagógica da Escola Estadual “Engenheiro Haroldo Guimarães 

Bastos.” 

     De acordo com o artigo 15 da LDBEN 9.394/96, “os sistemas de ensino asseguram às 

unidades escolares públicas de educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia 

pedagógica”, assim, cabe a escola elaborar e executar coletivamente sua proposta pedagógica, 

atendendo os objetivos propostos.  

 Em virtude dos bons apontamentos nos resultados alcançados, a Escola Estadual 

“Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos” divulga o trabalho desenvolvido, onde as ações são 

organizadas para definir uma educação solidificada em um contrato coletivo e concentrado na 

participação de todos em torno de objetivos comuns, comprometidos com a transformação social e 

formação no preparo para o exercício da cidadania.  

Segundo Aguilar (1997), o Projeto Pedagógico da escola se constitui um espaço e canais de 

trabalho institucionais através dos quais é possível desenvolver estratégias para a superação de tais 

limites, desde que, em primeiro lugar, seja elaborado tendo como base sua relação com a estrutura e 

com a conjuntura da sociedade onde se insere. 

Nesta perspectiva, o projeto educativo não pode ser concretizado sem a percepção prévia de 

certas características e tendências do sistema social. A Proposta Pedagógica da Escola vem sendo 

construída através do trabalho coletivo pela Equipe Escolar e comunidade, desde 1.993, e atualizada 

em todo início de ano letivo, no período do planejamento escolar, após análise de resultados, 

debates e avaliação em oficinas pedagógicas nas HTPCs. Equipe de gestão, professores, 

funcionários, pais e alunos participaram, detalhando a inserção da escola na transformação social, 

buscando atender interesses e necessidades da clientela, caracterizando-se assim, a autonomia da 

escola. 

Nesse sentido, o resultado do trabalho do processo de planejamento reflete a construção do 

projeto político pedagógico da escola que é o eixo central do Plano de Gestão da escola. Estabelece 

os objetivos do ensino, os conteúdos, as ações, métodos, recursos didáticos e materiais a serem 

utilizados, os procedimentos de avaliação, as formas de organização da escola, o espaço e o tempo, 

o trabalho coletivo e a formação dos professores, a recuperação contínua da aprendizagem e a 

relação com a comunidade escolar.   

 E a cada quadriênio, elabora-se o Plano de Gestão, contemplando as intenções  comuns de 

todos os envolvidos que norteia a condução das ações dentro da escola operacionalizando a 

Proposta Pedagógica. 
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A escola reconhece as diferenças de identidades de todos os seus atores envolvidos, e 

através desse reconhecimento defende a democracia, a capacidade de decisão e poder de ação de 

todos. 

A avaliação Institucional teve seu objetivo pautado na atualização e enriquecimento do seu 

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

que levem em conta os resultados de avaliações de alunos e a atuação dos professores articulada ao 

Projeto Político Pedagógico e com as necessidades de melhoria do rendimento escolar. 

As reuniões pedagógicas nortearam todo o trabalho escolar, promovendo discussões 

coletivas sobre as competências comuns desenvolvidas pelas diferentes áreas, procurando alcançar 

o ideal desejado de um currículo atualizado e integrado. 

Com intuito de promover melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem o corpo docente, 

acompanhado da direção e coordenação pedagógica em reuniões de HTPCs articularam os 

conteúdos das áreas afins (Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e 

Códigos) aos das Oficinas Curriculares da Escola de Tempo Integral e Parte Diversificada, 

complementando e trocando informações entre si. 

Todo trabalho realizado pelos educadores é sistematicamente avaliado através da auto-

avaliação dos alunos em relação não só ao conteúdo ministrado, mas também em relação às 

dificuldades encontradas no decorrer do percurso da aplicação dos conteúdos, suas formas de 

aplicação, grau de dificuldades entre outras.  

Aulas dinâmicas com uso sistemáticos de estratégias diversificadas e sequências didáticas    

(proposto no caderno do aluno de acordo com Currículo Oficial do Estado de São Paulo) , 

utilizando diferentes materiais didáticos e equipamentos existentes na escola, fortalece o trabalho do 

educador no ambiente escolar. 

Outros meios de avaliações internas e externas são utilizadas pelos educadores como meio 

de detectar as habilidades não dominadas  pelos alunos em relação aos gêneros textuais e aos 

conhecimentos matemáticos, por meio dos resultados do SARESP e avaliações sistemáticas 

aplicadas bimestralmente pelos professores das diversas áreas dos Currículo  Básico, Oficinas 

Curriculares  e Parte Diversificada.  

Toda articulação existente em nossa escola se dá devido aos inúmeros projetos realizados no 

decorrer do ano letivo, sob a orientação da coordenação pedagógica, empenho dos professores, 

participação dos pais e alunos, e incentivo da direção da U.E. 
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Promover o protagonismo juvenil, a inserção da comunidade extra-escolar é objetivo da 

Proposta Pedagógica da nossa escola, para um bom desempenho do rendimento escolar, 

contemplando as expectativas e confiança que a comunidade local deposita no trabalho 

desenvolvido pela escola. 

Outra forma de acompanhamento que a escola realiza é o Conselho de Classe com a 

participação dos alunos e pais, permitindo análise coletiva do desempenho global dos alunos, 

analisando o rendimento escolar, frequência, disciplina, interesse e participação. O objetivo é 

detectar, ainda em tempo, o problema das classes e dos alunos para buscar soluções em conjunto 

para saná-los. 

A equipe escolar utiliza-se de vários meios para registrar este monitoramento, como: fichas 

individuais diagnósticas das dificuldades dos alunos, registro no campo 11 do diário de classe do 

professor, portfólios, acompanhamento pelos gestores, pelo professor coordenador, que adentra as 

salas de aulas para acompanhar todo o processo de aprendizagem dos alunos, com os gráficos e 

observações da diagnose individual de cada aluno e dificuldades apresentadas para que ocorra, 

posteriormente, uma intervenção pedagógica efetiva. 

Este monitoramento é um procedimento comum, porém bem organizado e muito tem 

contribuído para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Os professores 

desenvolvem um trabalho integrando o currículo básico com os das oficinas curriculares, para 

contribuir e ampliar o conhecimento do outro. 

Preocupados em oferecer um ensino de qualidade e ao mesmo tempo tornar a escola um 

espaço prazeroso com desenvolvimento de atividades diferenciadas, os educadores buscam nas 

inovações pedagógicas meios para um trabalho diversificado, contextualizado, utilizando como 

recurso os projetos interdisciplinares. 

 Tendo em vista a inovação pedagógica como objeto de avanço e reflexão para que atenda a 

demanda de uma nova clientela, assim, na percepção de mudanças necessárias no modo de ensinar, 

de buscar e lidar com as diferenças para respeitar e possibilitar a aprendizagem eficiente de todos.   

A maioria dos professores são compromissados com a própria formação continuada; pois 

realizam cursos oferecidos de capacitação e acreditam na necessidade de buscarem estratégias 

diferenciadas e diversificadas, trabalho interdisciplinar, coletivo e integrado, incluindo o uso das 

tecnologias, recursos, materiais e os diferentes ambientes   para atender os alunos com diferentes 

ritmos na aquisição da leitura e escrita. 
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 Esta equiparação tem como base um princípio da LDBEN “igualdade de condições para o 

acesso e permanência” de todos os educandos, visando à formação plena. 

Nos quatro últimos anos, nossa taxa de evasão no Ensino Fundamental é zero. Mas a 

permanência de alguns alunos no espaço escolar com equidade ainda é um desafio a ser enfrentado. 

Não atingimos a porcentagem idealizada por nossa equipe, pois, conscientes das dificuldades de não 

atendermos plenamente as diversidades, isto faz com que nos sentimos fortalecidos na busca por 

conhecimentos e meios para garantir esse direito de igualdade. 

Para tentar resolver este problema buscamos através de um trabalho coletivo e dos projetos que 

oportunizam a igualdade de participação, além de acolher o aluno, desenvolver atividades de 

respeito à tolerância e individualidades; e promoção da auto-estima e a importância da  iniciativa. 

Ao pensar em conhecimentos, metodologias, habilidades e competências, volta-se ao eixo do 

ato do planejamento da prática pedagógica. 

Consideramos esta porcentagem atual com um valor significativo, por motivo do 

comprometimento da maioria do corpo docente com a aprendizagem integral dos educandos, 

respeitando as diferenças e o ritmo de aprendizagem de cada um. 

Disponibilizamos tempo em HTPCs para organizarem um trabalho coletivo e 

interdisciplinar, como podemos comprovar através dos vários projetos desenvolvidos com bons 

resultados alcançados. 

O compromisso com a aprendizagem faz com que os educadores estejam atentos às 

necessidades e redimensionando o que precisa ser mudado, então as aulas são preparadas de modo a 

atender as necessidades dos educandos e os planos de ensino são revistos a cada período de 

planejamento e replanejamento escolar. 

Há alguns anos, percebemos um avanço na busca por atualização através das capacitações e 

Orientações Técnicas oferecidas pela Secretaria de Educação e Diretoria de Ensino, na socialização 

das informações recebidas  e através de socialização de experiências bem sucedidas.  

A socialização das informações recebidas e a socialização de experiências bem sucedidas 

acontecem nas HTPCs, no Planejamento Escolar, em reuniões pedagógicas e sempre quando é 

necessário. Contamos também com o apoio dos ATPs e estes estão sempre prontos ao atendimento 

com a orientação adequada. 

A maioria dos professores utiliza os mais diferentes recursos pedagógicos e espaços 

disponíveis em nossa Unidade Escolar e do entorno da comunidade. Por ser uma cidade pequena, 

todos os locais são próximos à escola e interligados.   
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No ano de 2006, com a implementação da Escola de Período Integral, fez-se necessário à adaptação 

de ambientes próprios para que as Oficinas Curriculares pudessem contemplar com eficiência os 

programas pedagógicos e também a alteração do horário de entrada que passou a ser às 7:50 horas, 

como possibilidade de melhor atender ao grande número de nosso alunos residentes na zona rural e 

que dependem do transporte escolar Municipal . 

Para atender de forma adequada e eficaz à diversidade, houve uma organização do espaço 

pertinente à realização de atividades na escola e aos diversos ambientes adaptados ao bem estar dos 

alunos que vai desde o refeitório até as salas de aula. Proporcionando uma integração do projeto 

pedagógico da escola, que é uma proposta de interação, incluindo trocas afetivas, formação de 

hábitos e respeito mútuo. 

 

4- Gestão de Pessoas: 

A gestão escolar, numa perspectiva democrática, tem características e 

exigências próprias. Para efetivá-la, devemos observar procedimentos que 

promovam o envolvimento, o comprometimento e a participação das 

pessoas. Torna-se necessário exercer funções que fortalecem a presença e 

a atuação das pessoas envolvidas. O modo democrático de gestão abrange 

o exercício do poder, incluindo os processos de planejamento, a tomada de 

decisões e a avaliação dos resultados alcançados. 

(PROGESTÃO, MÓDULO II, p.15, 2005). 

Nesta dimensão, procuramos estimular a participação de todos os atores da comunidade 

escolar, tendo como referência o compromisso e envolvimento de todos no trabalho coletivo: 

funcionários, professores, alunos, pais e equipe gestora. Sabemos que é fundamental as formas de 

incentivo a essa participação, para uma visão compartilhada por todos, sempre motivando a ir além 

da valorização e da promoção de momentos diversos, buscar novas aquisições e aperfeiçoamento de 

novas competências e habilidades, em capacitações, conselho de escola, APM, socialização de 

experiências nos HTPCs, Orientações Técnicas e Planejamento Escolar; auto-avaliação e avaliação 

institucional realizada nos períodos de  planejamento e replanejamento escolar. Dessa forma, 

buscamos pautar o trabalho focando alguns indicadores considerados indispensáveis nesta gestão: 

A Equipe de gestão, consciente do papel do educador nesta nova realidade, promove e incentiva os 

educadores e funcionários a buscarem ações de formação continuada, voltadas para a atualização e 
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melhoria da sua prática pedagógica. Primeiramente, fazemos uma diagnose das dificuldades 

enfrentadas pelos professores e através de sugestões via  ATPs colaboramos com o direcionamento 

de capacitações, cursos, inscrevendo a escola  em  concursos, convidando para palestras, reuniões 

de orientações técnicas, cujos conteúdos são socializados para os demais professores nos momentos 

destinados nos HTPCs. O mesmo também acontece com os demais funcionários da escola, pois 

sempre que necessário, procuramos fazer reuniões e interá-los sobre os acontecimentos da escola. 

  A Escola Estadual Engº Haroldo Guimarães Bastos  democratiza a participação de todos 

para o bom funcionamento da escola, pois contamos com equipes bem distribuídas na realização de 

seus deveres, cada um contribui como pode, há sempre uma pessoa para liderar o seu grupo, que 

ouve as necessidades e passa para a direção, mesmo não sendo o momento de reuniões. 

A Direção disponibiliza-se ao atendimento do público em geral e aos esclarecimentos aos 

funcionários. 

A Escola atua incentivando o convívio da Escola / Comunidade/ Alunos e equipe escolar através da 

realização de festas comemorativas com atividades recreativas e culturais em datas como Dia das 

Mães, Dia dos Pais, Festa Junina e em atividades de conclusão de projetos como Sarau de Poesias; 

quando todos são envolvidos num clima de cooperativismo e  solidariedade. 

Há respeito mútuo entre diretores, funcionários, professores e alunos. Ocasionalmente são 

empregadas técnicas de dinâmica de grupo para promoção da integração da equipe. 

Tudo o que propomos a realizar em nossa escola, sempre temos bom êxito, pois a equipe é 

compromissada, organizada e mediadora de conflitos.     

Fomos contemplados no ano de 2011, com a contratação de um Professor Mediador Escolar e 

Comunitário, no desenvolvimento de ações de humanização das relações da escola junto às famílias 

e contar com um docente exclusivo para o desenvolvimento de práticas de mediação de conflitos no 

ambiente escolar, após envio do Projeto a Diretoria de Ensino de Fernandópolis.  

Lutamos por ações específicas que são realizadas por meio de práticas de valorização e 

reconhecimento do trabalho dos professores e funcionários através de confecção de painéis, 

homenagens, dinâmicas, etc. procurando elevar a auto-estima, o prazer de ter um trabalho e 

principalmente o espírito de equipe. 

Atendemos neste item um percentual muito bom, devido à grande demanda da clientela em buscar 

novos conhecimentos. Educadores sentem-se responsáveis em comprometer-se com a aprendizagem 

de si mesmo para oferecer melhores oportunidades para os educandos. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

E para o sucesso do bom relacionamento entre todos, o diálogo é sempre o caminho utilizado pela 

equipe gestora para mediar os conflitos originados pelas diferenças de ideias, interesses e 

personalidades; comuns em grupos de trabalho, buscando valorizar estas diversidades para o 

crescimento grupal. 

A avaliação do desempenho serve como um eixo para direcionar o caminho a ser percorrido. Por 

iniciativa da escola adotamos no decorrer do ano letivo, avaliações que são dados coletados por 

pesquisas realizadas com os alunos e pais, analisando assim, todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. Em seguida, mostramos para todos os professores e funcionários o 

resultado da pesquisa, pois através da leitura e análise de questionários, gráficos, dados e outros 

meios utilizados como procedimentos formalizados para avaliar o trabalho realizado ao longo do 

ano letivo, torna-se possível por meio  de sugestões e opiniões expostas que possam ajustar ou 

aprimorar os trabalhos realizados na Escola. 

O compromisso e a assiduidade são essenciais para um bom funcionamento da escola. Tanto a 

equipe Gestora quanto o corpo docente e funcionários são assíduos no cumprimento de sua jornada 

de trabalho. A pontualidade dos professores, funcionários e  dos alunos é um item pelo qual a 

Escola prima. 

Há fixado em local visível em cada ambiente escolar o regimento interno destacando os direitos e 

deveres dos funcionários/ professores e alunos, orientando sobre as normas legais e de convivência 

que são contratadas após trabalho realizado dentro do Projeto Cidadania na 1ª semana do ano letivo 

cujo objetivo é apresentar de maneira clara, discutir, analisar e acentuar as regras dentro do 

ambiente constante do Regimento Escolar e as Normas Gerais de Conduta do Sistema de Proteção 

Escolar. Regras e contratos estes que são necessários para o exercício da cidadania, para a 

organização da Escola e principalmente para o desenvolvimento eficiente do trabalho pedagógico.  

A legislação também é trabalhada nos períodos de Planejamento e Replanejamento escolar, para 

reforçar as normas de convivência, do fazer cumprir seus direitos e da obrigação do cumprimento 

de seus deveres. 

A equipe gestora explica com clareza todos os aspectos, oferece abertura em Planejamento e em 

HTPCs,  para o secretário esclarecer dúvidas gerais . 

A equipe gestora explicita que caso seja necessário será aplicada medidas pertinentes ao fato 

ocorrido, mostrando a necessidade do cumprimento de ambos: direitos e deveres. 

Ao assumir a responsabilidade e cumprir com suas funções, automaticamente vem o 

reconhecimento e a valorização. Estas são ações primordiais para o sucesso. 
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As ações de reconhecimento e valorização são desenvolvidas em todo momento oportuno, nos 

HTPCs e pontualmente no planejamento escolar, em datas comemorativas e na cerimônia de 

encerramento do ano letivo quando são divulgadas e socializadas as experiências bem sucedidas, as 

premiações que a Escola recebeu através  da valorização e o reconhecimento do trabalho de todos 

os componentes da Equipe Escolar no sentido de reforçar ações voltadas para a melhoria da 

qualidade de Ensino; de elevar a auto-estima; destacando  a importância de cada um no trabalho 

coletivo para o sucesso da nossa Escola. 

Assim, procuramos através de confraternizações e comemoração dos aniversários, resgatar o 

companheirismo e ao final do ano letivo, a distribuição de brindes, uma forma simples de 

valorização e agradecimento pelo compromisso e dedicação de todos.  

A gestão democrática e participativa na escola se faz com a construção da democracia na formação 

dos cidadãos. Ela se desenvolve no trabalho em equipes com o envolvimento de todos os 

participantes nas diferentes ações que compõem a gestão da escola, relacionando a “convivência 

democrática com os propósitos da educação, ressaltando aspectos significativos dessa interação na 

construção do Projeto Pedagógico da Escola” (PROGESTÃO, MÓDULO V, p.17, 2005).   

  

5- Gestão de Serviços Apoio – Recursos Físicos e Financeiros: 

 
“...administrar os recursos de uma escola é fazer escolhas, ou seja, é tomar decisões 
coletivamente. Na ausência de projeto comum, uma coletividade utiliza os recursos 
que tem, esforçando-se, sobretudo, para preservar uma certa eqüidade na repartição 
dos recursos. Por essa razão, se não for posta a serviço de um projeto que proponha 
prioridades, a administração descentralizada dos recursos pode, sem benefício 
visível, criar tensões difíceis de vivenciar, com sentimentos de arbitrariedade ou de 
injustiça pouco propícios à cooperação.” 

Philippe Perrenoud, 2000, p.103 
 

Por ser muito pequena, nossa cidade dispõe-se de poucos equipamentos públicos. Utilizamos a 

praça, o Centro de lazer que contém piscina, campo de futebol, playground e o hospital para 

realização e complementação das atividades e dos projetos desenvolvidos. Sempre que é oportuno e 

necessário são planejadas visitas a equipamentos públicos das cidades vizinhas como: teatro, 

cinema, abrigos para crianças e idosos, Instituições de Ensino Superior, etc sempre com o objetivo 

de complementar o trabalho desenvolvido e ampliar o conhecimento do aluno.  

Contamos no espaço escolar, com os seguintes ambientes e materiais pedagógicos: Laboratório de 

Ciências;  02 Salas Ambiente de Informática: uma  10 computadores em funcionamento e  mais  01 
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data show e  telão fixo , outra sala  do Acessa escola com 16 computadores, TV, 02 datas-show e  

telões móvel, vídeos, DVD, câmera digital, filmadora; Biblioteca ampla com sala própria para 

estudos e pesquisas escolares; Gabinete Dentário com atendimento diário pela dentista do 

município; sala de coordenação com materiais de multimídias à disposição dos professores; Quadra 

de Esportes Coberta - poliesportiva; Quadra de Esporte Descoberta; Teatro de Arena descoberto, 

construído pela comunidade em 2005; 

Cozinha ampla e equipada; Refeitório com balcão térmico; Anfiteatro; pátio coberto e amplo; 

ambientes adequados e equipados que contribuem com o processo educacional, para um melhor 

aproveitamento e sucesso da aprendizagem dos alunos. Os diversos materiais didáticos e espaços 

pedagógicos enriquecem os procedimentos metodológicos utilizados pelos professores, 

oportunizando ampliação da visão do aluno e a vivências de novas experiências. Estes recursos 

pedagógicos são de fácil acesso e sempre disponibilizados para uso quando é necessário. 

Há um cronograma para agendamento das TVs, Vídeos, DVDs e sala de informática, para evitar 

transtornos e organizar a utilização coerente destes materiais. 

 Os professores são incentivados a utilizar estes recursos que são adequados à prática 

pedagógica e que apresentam quase sempre ótimas condições de uso, resultado do compromisso em 

conservar o patrimônio - preocupação da Equipe. 

Desenvolvemos diversas ações buscando não somente a preservação do patrimônio escolar como 

também ao monitoramento e um plano preventivo de manutenção, conservação e segurança do 

patrimônio escolar prescrito no  Projeto Conservação do Patrimônio Escolar/2011. 

A equipe gestora juntamente com os professores e funcionários da escola prezam pela utilização 

consciente do patrimônio escolar, que vão desde a conservação dos livros didáticos até o uso do 

prédio, nos finais de semana pela comunidade local. Há uma   conscientização de todos, sobretudo 

da equipe gestora, que planeja e organiza todo o trabalho a ser desenvolvido no âmbito escolar. 

Buscamos, em parceria com o Grêmio Escolar, APM e Comunidade Local formas 

alternativas para obter recursos : festas juninas,  sorteios e outros, cuja renda é destinada a melhoria 

do ambiente escolar ou na aquisição de materiais complementares objetivando o enriquecimento e 

melhoria do trabalho pedagógico. 

 Também são realizadas atividades integradas ao Projeto Político Pedagógico que visam 

conscientizar o aluno e a comunidade escolar sobre a necessidade de conservar nosso patrimônio: 

piso, cortinas, paredes, ventiladores, livros, recursos audiovisuais estabelecendo relações entre o 
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cotidiano de modo a favorecer o desenvolvimento de atitudes adequadas para a promoção da 

qualidade de vida. 

O atendimento ao público é realizado de maneira rápida e eficiente. Os pais e alunos que 

necessitam dos serviços são atendidos e orientados adequadamente pelos funcionários. 

A vida funcional dos professores e funcionários é regularizada e atualizada. Também as 

solicitações de documentos e esclarecimentos acontecem pontualmente. 

Macedônia é uma cidade pequena e oferece poucas opções de lazer. É nos finais de semana 

que há uma disponibilização do espaço da Escola, mesmo em período de férias para a realização de 

atividades do Programa escola da Família. Esta favorece e garante a interação entre Escola/ 

Comunidade de maneira efetiva. 

O Fortalecedor do Programa Escola da Família tem presença garantida nas HTPCs quando 

divulga os trabalhos do PEF e estabelece parceria com os demais professores da Escola na 

complementação e enriquecimento das atividades, projetos desenvolvidos - Game Superação - e 

Campanhas de prevenção realizadas no final de semana garantindo os propósitos pedagógicos.  

Vale dizer da frequência significativa do público nas atividades do Programa e que, não há 

até o presente momento, registro de atitudes de depredação ou violência ao prédio escolar.  

Por ser uma escola estadual, democrática e participativa conta-se para a captação de recursos 

com repasses de verbas do FDE, FNDE/MEC - PDDE e a realização de eventos, como: quermesses 

e promoções, cuja finalidade é a de arrecadar verbas para melhor sustentação ao Projeto Pedagógico 

da Escola. 

Como aspecto fortalecedor da Gestão de recursos financeiros a Escola felicita o apoio e a 

participação de toda a comunidade escolar, inclusive o envolvimento compromissado da APM, 

desde a tomada de decisão na realização de um evento até apropriação de resultados. 
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E. DESCRIÇÃO DOCUMENTADA E ANÁLISE INTERPRETATIVA: 

 

Registrar é documentar, provar com evidências os sucessos obtidos. Neste item, a Escola 

Estadual Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos explicita através de dados e análises o 

cumprimento dos princípios citados na LDB, de acesso e permanência com sucesso na escola, 

através de um ensino de qualidade à formação plena do educando. Uma escola onde todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem são comprometidos com o preparo do aluno para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

1- Gestão de Resultados Educacionais: 

 

De acordo com o gráfico acima, apontamos a satisfação nos indicadores de qualidade. A 

escola atende em 93% ao cumprimento dos objetivos e metas do Projeto Pedagógico, dados 

comprovados através da Avaliação Institucional, onde todos os segmentos participam. 

Atende o correspondente a 92% do rendimento escolar, pois  ainda há pontos a serem 

melhorados.  

O quadro de resultados obtidos ao final do ano letivo de 2010 aponta os seguintes  números: 

93 % de promoção;  0,01 % de alunos retidos por Frequência ; 0,02 retidos, 0,0 4% promovidos 

pelo Conselho, 00% de  promoção parcial e 0 % de evasão escolar. 

 

93% 
92% 

98% 

95% 
93% 

96% 

Avaliação do P.P Rendimento 
Escolar 

Freqüência 
Escolar 

Uso dos 
resultados 

Satisfação dos 
pais, alunos 

Transparência de 
resultados 

Indicadores de qualidade- Gestão de 
Resultados Educacionais 
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A Frequência escolar não é um aspecto agravante em nossa escola, há uma correspondência 

de 98% de alunos frequentes e regulares. Ações como acompanhar e notificar o responsável sobre a 

Frequência do aluno antes de atingir o percentual de 20 % e o acompanhamento dos membros do 

Conselho Tutelar do município nos casos  reincidentes, contribuíram para este resultado. 

Os dias destinados para planejamento e replanejamento, além dos HTPCs , oportunizaram a 

reflexão da equipe escolar sobre os resultados e, acreditamos termos  aproveitado em 95% os 

resultados para analisar, comparar e redimensionar os aspectos educacionais, elaborando e 

articulando as melhorias necessárias. 

De acordo com pesquisas realizadas, há uma satisfação dos envolvidos no processo escolar 

em torno de 93%, índice comprovado através de dados coletados. 

Atendemos em 96% a transparência dos resultados, pois utilizamos diversas fontes para 

divulgar os bons resultados, como , premiação dos alunos, reuniões, faixas e cartazes. E quando não 

há bons resultados, também divulgamos à comunidade e buscamos  parcerias para sanar os 

problemas encontrados. 

Abaixo, serão realizadas descrições documentadas, com o propósito de evidenciar  e 

comprovar o percentual declarado. 

Embasados em dados, pontuamos como indicador de qualidade de rendimento escolar, as 

seguintes informações: 

 

TABELA: RESULTADOS SARESP/ 2008 

Boletim Da  
Escola 

6ªE.F 
L.P 

8ªEF 
L.P 

3ºEM 
L.P 

6ªEF 
MAT 

8ªEF 
MAT 

3ºEM 
MAT 

6ªEF 
CIÊN

C/ 

8ªEF 
CIÊN

C/ 

3ºEM 
CIÊN

C 

Estado de S. 
Paulo 

206,0 231,7 272,5 209,1 245,7 273,8 226,9 250,0 274,4 

Diretoria de 
Fernandópolis 

220,4 245,3 284,3 225,8 262,0 291,2 246,1 264,6 288,9 

Município 234,5 264,7 277,8 236,4 267,9 269,6 282,2 312,6 268,9 
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Em 2008, foram avaliadas as 6ª, 8ª  do Ensino Fundamental e 3ºs do Ensino Médio 

envolvendo as áreas de: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza  ( Ciências, 

Química, Física e Biologia ), pode-se notar através da leitura do quadro abaixo um bom 

desempenho dos nossos alunos do Ensino Fundamental  nas áreas de: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências do Ensino Fundamental com relação os resultados apresentados tanto pela 

Diretoria de Ensino de Fernandópolis como também  pelos  resultados apresentados no Estado de 

São Paulo. 

  Ao fazer a análise dos resultados apresentados pelo Ensino Médio nas áreas de: Matemática, 

Ciências da Natureza e Língua Portuguesa,  pode-se observar que estamos abaixo da média 

apresentadas tanto pela Diretoria de Ensino, como também  pelo Estado  de São Paulo. 

Em 2008, foram avaliadas as 6ª, 8ª  do Ensino Fundamental e 3º s do Ensino Médio 

envolvendo as áreas de: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza  ( Ciências, 

Química, Física e Biologia ), pode-se notar através da leitura do quadro abaixo um bom 

desempenho dos nossos alunos do Ensino Fundamental  nas áreas de: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências do Ensino Fundamental com relação os resultados apresentados tanto pela 

Diretoria de Ensino de Fernandópolis como também  pelos  resultados apresentados no Estado de 

São Paulo. 

  Ao fazer a análise dos resultados apresentados pelo Ensino Médio nas áreas de : 

Matemática, Ciências da Natureza e Língua Portuguesa,  pode-se observar que estamos abaixo da 

média apresentadas tanto pela Diretoria de Ensino, como também  pelo Estado  de São Paulo. 

TABELA: RESULTADOS SARESP  2009 

Boletim da 

Escola 

6ª 

E.F 

L.P 

8ª E.F 

L.P 

3º E.M 

L.P 

6ª E.F 

MAT 

8ª E.F 

MAT 

3º EM  

MAT 

6ª 

E.F 

GEO 

8ª 

E.F 

GEO 

3ºE.M 

 

GEO 

Estado de São 

Paulo 

215,7 236,3 274,6 214,4 251,5 269,4 232,3 250,3 276,9 

Diretoria de  

Fernandópolis 

234,0 253,7 284,4 235,0 274,5 287,9 251,1 275,5 297,0 

Município 243,0 263,3 293,7 229,7 287,4 291,4 253,1 294,5 312,0 
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Em 2009, os resultados foram bons, superamos a Meta estabelecida pela Secretaria Estadual 

da Educação, em quase todas as séries  e disciplinas avaliadas a escola apresentou resultados acima 

da média da Diretoria de Ensino e  do Estado de São Paulo. 

 Atribuímos esses bons resultados ao trabalho coletivo de nossa equipe escolar, que não 

mediu esforços no decorrer do ano letivo de 2009 para que muitos alunos com dificuldades fossem 

acompanhados e avaliados de forma contínua e sistemática, também para o cumprimento da 

Proposta Curricular  em todas as disciplinas/série.     

 

TABELA: RESULTADOS SARESP  2010  

Boletim da 

Escola 

6ª 

E.F 

L.P 

8ª E.F 

L.P 

3º E.M 

L.P 

6ª E.F 

MAT 

8ª E.F 

MAT 

3º EM  

MAT 

6ª 

E.F 

Ciên 

8ª 

E.F 

Ciên 

3ºE.M 

 

Ciên 

Estado de São 

Paulo 

203,7 229,2 265,7 212,1 243,3 269,4 222,5 247,9 274,4 

Diretoria de  

Fernandópolis 

221,3 246,7 280,8 233,0 262,4 284,3 248,4 269,1 292,3 

Município 231,0 257,1 278,1 243,3 263,6 283,6 272,9 299,7 295,0 

 

Em 2010, foram avaliadas as 6ª, 8ª  do Ensino Fundamental e 3º s do Ensino Médio 

envolvendo as áreas de: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza  ( Ciências, 

Química, Física e Biologia ), pode-se notar através da leitura do quadro abaixo um bom 

desempenho dos nossos alunos do Ensino Fundamental  nas áreas de: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências do Ensino Fundamental com relação os apresentados tanto pela Diretoria de 

Ensino de Fernandópolis como também  pelos  resultados apresentados no Estado de São Paulo. 

Ao fazer a análise pontual  dos resultados apresentados pelo Ensino Médio nas áreas de : 

Matemática e Língua Portuguesa ( 3ª séries do E.M ) ,  pode-se observar que estamos pouco abaixo 

da média apresentada   pela Diretoria de Ensino, mas verificamos que os resultados foram bons.  
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Acreditamos que podemos melhorar em 2011, fazendo estudo sobre as possíveis causas na 

queda da média da escola nas respectivas disciplinas acima citadas, estabelecendo ações imediatas. 

 

MÉDIAS DO SARESP 2008 e 2009 

Gráficos: 

 

 

  Analisando o gráfico acima notamos melhoria nos resultados obtidos pela U.E entre os 

anos 2008 e 2009, principalmente na 3ª série do Ensino Médio em todas as disciplinas avaliadas. 
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Em 2010, observamos que houve um recuo. Os resultados das disciplinas avaliadas não 

avançaram e a escola não atingiu a meta proposta do IDESP, mas, foram o desempenho dos alunos 

foram bons se compararmos com as médias das escolas da rede estadual. 
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Gráfico dos Resultados Finais da Escola nas avaliações internas: 

 

      O índice de reprovação é baixo e a evasão escolar nos últimos três anos é zero, de acordo 
com o gráfico acima. 

 Evidências 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  Para refletir... 

A escola que passa por um processo avaliativo sério e participativo descobre sua identidade 
e acompanha a sua dinâmica. Muita coisa aprende-se com esse processo. Mas o que fica de mais 
importante é a vivencia de uma caminhada reflexiva, democrática e formativa. Todos crescem. Os 
dados coletados mudam, mas vivencia marca a vida das pessoas e renova esperanças e 
compromisso com um trabalho qualitativo e satisfatório para a comunidade escolar e para a 
sociedade. Avaliação Institucional é, portanto, um processo complexo e não há, pronto para 
consumo, um modelo ideal e único para as escolas. Ela precisa ser construída. É o desafio de uma 
longa caminhada possível e necessária”. 

Objetivos : 

Promover a reflexão que leve a compreensão dos princípios e as finalidades da Avaliação Institucional, como 
embasamento para o desenvolvimento desse processo em nossa escola 

Atividades: 
1. Acolhida 
2. Introdução 

 Avaliação Institucional. 
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3.  Caracterização da Unidade Escolar: 
 Apresentação do Resultado final 2010: 

- Aprovação, retenção e evasão por série. 
 Resultados dos Questionários Pesquisas dos Pais (Gráficos). 
 Resultado das Pesquisas sobre Oficinas Curriculares (Gráficos). 
 Análise do Resultado do SARESP nos últimos 02 anos. 
 Resultados dos Projetos desenvolvidos: Projetos Especiais da U.E. 

 
       4. Trabalho em Grupos: Equipes organizadas de acordo com a Reunião Conselho de Escola realizada no dia 
14/12/10. 
      - Analisar, discutir e reavaliar cada dimensão na Escola. Após expor os trabalhos para os grupos, onde todos os 
outros completam a Ideia. 
      - Entregar os registros das análises realizadas. 
      5.  Estabelecer Metas e Ações Gerais  para 2011. 
      Preenchimento dos Anexos II e III 
 
 
                                  “Avaliação destina-se a construir o futuro e não ver o passado”  
                                                                               (Luckesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                Pauta da Reunião de realização da Avaliação Institucional- 2010 

Avaliação Institucional – Socialização e 
Análise dos Resultados pela Comunidade 
Escolar. 

 

 

Divulgação de resultados: Premiação no 
Concurso Olimpíada de Língua Portuguesa. 
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Gráficos com os resultados da pesquisa realizada com os pais. 
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Coletânea de Poemas: Resultado do projeto 
No Meio do Caminho Tem um Poema. 
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2- Gestão Participativa: 

Gráfico Geral: 
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O Projeto Pedagógico é o ponto forte em nossa Escola, atendemos em 93% a implantação e 

desenvolvimento do mesmo.  

As ações desenvolvidas ao longo do ano resultaram em melhoria do percentual na avaliação 

participativa avaliação participativa –94% . Mas, ainda é um item que requer atenção e 

aprimoramento das ações embora o grande desafio seja o de compartilhar o horário das reuniões de 

modo a atender todos os professores. 

  Atuação dos colegiados é de 94% , pois consideramos satisfatório o envolvimento da equipe 

de alunos do grêmio nas atividades propostas pela escola. 

No item integração escola /sociedade atingimos o percentual de 96%, o que pode ser 

confirmado através da participação e envolvimento da comunidade nos eventos e atividades 

desenvolvidas. 

A organização dos alunos é correspondida a 96%.  Estes, orientados pelos professores 

organizam e realizam com iniciativa e responsabilidade as atividades nos eventos promovidos pela 

escola e nas atividades propostas pelos próprios alunos da equipe do Grêmio, evidenciando-se assim 

o protagonismo juvenil. 

A maior qualidade nesta Gestão é quando se aprende a valorizar e a respeitar a diversidade. 

Comprovaremos através de evidências a nossa auto-estima em relação à participação de todos 

segmentos no processo de avaliação, avanço e qualidade do ensino oferecido em nossa Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alunos eleitos para o Grêmio Estudantil/2010. Festa em homenagem ao “Dia das Mães”. 
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Participação dos alunos no fechamento do 
Projeto: “No Meio do Caminho tem um Poema. 

Alunos participam da Comemoração Cívica 7 
de Setembro – Feriado letivo. 

Atividades recreativas do “Dia das Crianças”. 
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3- Gestão Pedagógica: 
 
 
 Gráfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta curricular é contextualizada em 95% de acordo com as necessidades dos alunos e 

da comunidade. 

O monitoramento da aprendizagem atende em 95% , pois a equipe de professores com a 

equipe gestora trabalham em cima de dados atualizados e dificuldades enfrentadas pelos educandos, 

promovendo a melhoria contínua do rendimento escolar. O acompanhamento de sala de aula é 

registrado pelo professor coordenador em fichas específicas no diário de bordo e controle da 

realização de atividade pelos alunos através do monitoramento  da realização das mesmas em suas 

revistas ,buscando detectar problemas de aprendizagem e subsidiar o trabalho do professor. 

Na inovação pedagógica detectamos melhora, favorecida pelo revista do professor, direcionando o 

trabalho do mesmo de forma diversificada, contemplando uma sequência  didática  . O  aspecto  

positivo que também  vale destacar   é a   utilização dos diversos  recursos pedagógicos disponíveis 

na Unidade Escolar   por várias disciplinas. 
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Busca-se uma melhor porcentagem na inclusão com equidade, pois 94% ainda é um 

percentual que nos desafia a melhorar na proposta de atividades para esta finalidade. 

No planejamento da prática pedagógica obtivemos um percentual de 95%, número que ainda é 

motivo de questionamentos e busca em crescimento e que pode ser justificado pela impossibilidade 

de professores com número mínimo de aulas participarem dos HTPCs . 

A organização do espaço e do tempo é pertinente à nossa clientela, obtivemos 94% da utilização 

dos espaços, os mais variados espaços escolares, e quanto ao horário atendemos às necessidades 

compatíveis a utilização do transporte escola aos alunos da zona rural. 
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Evidências 

Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. 
                                                                                  Henry Ford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemoração Cívica – Apresentação dos 
alunos. 

Feira de Ciências: Participação dos alunos da 
FEF em atividades práticas. 

Oficina Curricular Atividades Artísticas – 
Teatro 8ªs séries. 

Projeto Parlamento Jovem – 8ªs séries EF e 
Ensino Médio. 

Feira de Ciências: Exposição dos Alunos. 

Projeto Copa do Mundo África 2010. 
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Projeto Ser Autor- Secretaria de Estado da 
Educação. Alunos premiados: Ana Lielle e 
Elieverson- Bienal do Livro. 

Projeto Beija-Flor – Parceria Polícia 
Ambiental. 

Olimpíada de Língua Portuguesa: Aluna 
Gabriela e professora Jaderlene- Premiação 
em Curitiba. 

Palestra INSS- Contribuição Previdenciária. 
Alunos do Ensino Médio. 
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Projeto Meio Ambiente: palestra com os 
alunos da FEF- Engenharia Ambiental. 

Projeto Meio Ambiente: Atividade em campo 
com os alunos da FEF- Engenharia 
Ambiental. 
 

Projeto Saúde Bucal – Prevenção também se 
Ensina.  
Palestra com a Dentista Dra. Marlizi. 

Projeto Prevenção também se Ensina 
Palestra com as Alunas de Farmácia e 
Enfermagem da FEF. 
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Currículo Oficial- Intervenção em Arte. 1ª 
série do Ensino Médio. 

Oficina Curricular de Experiências 
Matemáticas- Atividades lúdicas. 

Projeto No Meio do caminho tem um Poema: 
SARAU- Declamação de Poemas pelos 
alunos. 

Apresentação Teatro pelos alunos Ensino 
Médio – SARAU, 2010. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conselho de Classe e Série. Análise 
coletiva Bimestral dos Resultados da 
Aprendizagem. 

Currículo Oficial- Apresentação de atividade  
pelos alunos do Ensino Médio com utilização 
dos recursos tecnológicos. 

Reunião Bimestral de Pais e Mestres 
Acompanhamento da Aprendizagem.  

Projeto “Parlamento Jovem” - Vereadores 
Mirins – Sessão de Posse dos alunos. 
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Projeto Saúde Bucal – Premiação da professora Elizângela e aluna Gabriela Segura. 
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Campo 11 do Diário de Classe do Professor – Registro bimestral das dificuldades observadas no 
processo de aprendizagem e intervenções realizadas pelo professor. 
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A Direção da Escola Estadual “Eng° Haroldo Guimarães Bastos”, tem a honra de 
convidar Vossa Senhoria e família para participarem das solenidades de 
encerramento do ano letivo de 2.010, conforme segue: 
 

DIA: 17/12/2.010 
 

1. “Baile Formatura” dos alunos concluintes da 8ªs séries do Ensino 
Fundamental e 3ªs séries do Ensino Médio desta Unidade Escolar. 
Local: Quadra Coberta do Centro de Lazer de Macedônia. 
Horário de início: 10:00 horas. 
 

DIA: 20/12/2.010 
 

   2. “Solenidades de Entrega dos Certificados de Conclusão” aos  alunos 
 concluintes do  Ensino  Fundamental e  do Ensino Médio.       
 Local: Câmara Municipal de Vereadores.   

Horário de início: 19:30 horas. 
 

 
  A presença de Vossa Senhoria enaltecerá o nosso evento. 

 
                                                                                      Atenciosamente,  

 

               Mauro Bortolozo Júnior                                                                              Sônia Maria de Freitas Martins 
                Vice Diretor de Escola                                                                                       Diretora de Escola 
 

 

  

 

Convite aos alunos e familiares para a Cerimônia de entrega de Certificados de conclusão do 
Ensino Fundamental e Médio. 
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EE. ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS 

COMUNICADO AOS SENHORES PAIS E OU RESPONSÁVEIS 

TERMO DE CIÊNCIA 

 

 

 

 A direção da E.E. ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS, em Macedônia, SP., no uso de suas atribuições 
legais comunica aos senhores pais e/ou reponsáveis pelo aluno (a) João César da Silva, da 6ª Série A, do Ensino 
Fundamental, que, o aluno está apresentando Frequência irregular às aulas e ultrapassou o limite de 20% do total das 
aulas dadas até a presente data. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 das Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Estaduais, Vossa Senhoria deverá comparecer na Escola para justificar as referidas faltas, pois caso contrário,  
de acordo com a Lei Federal 8.069/90 –  Estatuto da Criança e do Adolescente, Deliberação CEE nº 09/97, 
Resolução SE 22, de 06/02/98 e Regimento Escolar 2010, estaremos encaminhando o nome do referido aluno ao 
Conselho Tutelar do Município para as devidas providências.  

 Comunica ainda que tais medidas se fazem necessárias e que estaremos a disposição de Vossa Senhoria 

na Unidade Escolar, para que juntos possamos buscar soluções para sanar o referido problema. 

 

 

Macedônia, 31 de Agosto  de 2010. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Ciente em _____/_____/___________ 

 

______________________________ 

     Ass. do Pai ou Responsável 

 

  

 
Comunicado aos Pais para ciência e regularização da Frequência dos alunos. 
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4 - GESTÃO DE PESSOAS: 
 Gráfico:  
 

 

 

             Na visão compartilhada as atividades propostas atingiram o percentual de 94%, 

evidenciando a necessidade de aprimorar as atividades de integração entre os profissionais da 

escola, pais e alunos. 

As atividades  desenvolvidas com relação do desenvolvimento pessoal   obtivemos  o 

percentual de 92%, pois ainda temos  tempo insuficiente  de horas de HTPCs coletivo, necessitando 

de um período maior de horas para  aprimorar a formação  continuada dos docentes envolvidos no 

processo ensino e aprendizagem. Outro  entrave relaciona-se a participação efetiva de todos os 

docentes, pois muitos possuem carga horária insuficiente para cumprir a HTPCs na nossa unidade 

escolar.  

As ações desenvolvidas para elevar a auto estima e motivação dos profissionais em muito 

contribuiu para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável e cooperativo. Isto resultou 

na porcentagem de 95%  do clima organizacional. 

           Na avaliação do desempenho, a média atribuída é de 92% que corresponde a seriedade com 

que são desenvolvidas as práticas avaliativas dos professores, profissionais e funcionários ao longo 

do ano letivo, promovendo adequações ao cumprimento dos objetivos e metas educacionais. 

Quanto ao item de observância de direitos e deveres, nossa avaliação atinge o percentual de 

94%, pois ainda há necessidade de aprimorar as práticas de conhecimento e observância da 
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legislação educacional, do regimento da escola e demais normas legais aos profissionais e alunos no 

ambiente escolar. 

  As práticas de valorização e reconhecimento do trabalho da equipe escolar e alunos 

atingiram o percentual de 96%. Acreditamos na importância e necessidade e propomos a 

intensificação dessas atividades para o ano de 2010. 

 

Evidências:  

As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, 
quando não as encontram, as criam.                                                                                   

(George Bernard Shaw) 
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Reunião com Equipe Escolar: Envolvimento 
dos Professores e Funcionários. 

Confraternização entre os membros da Equipe 
Escolar. 

Planejamento Escolar: Dinâmica envolvendo 
os membros da equipe Escolar. 

HTPC- Momentos de Estudos e troca de 
experiências. 

Festa Julina - Participação da Comunidade Escolar 
e Local. 

     Homenagem aos Pais e Mães. 
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5- GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E 
FINANCEIROS:  

 
     Gráfico: 

      
  As práticas de organização, atualização da documentação, escrituração, registros dos alunos, 

diários de classe, estatísticas, legislação e outros acontecem com eficiência atendendo aos prazos 

estipulados, às necessidades da comunidade escolar e ao sistema de ensino. Em virtude disso, 

atribuímos o percentual de 95%. 

 As instalações, os equipamentos e os materiais pedagógicos, incluindo os recursos 

tecnológicos que implementa e contemplam o Projeto Pedagógico da Escola  e a Proposta 

Curricular, são utilizados de maneira satisfatória atingindo 90% do percentual atribuído, verificando 

a necessidade de adaptações que elevem o índice de utilização e atendimento. 

As ações que asseguram a conservação e higiene, limpeza, manutenção e preservação do 

patrimônio escolar e instalações, equipamentos e materiais pedagógicos formam contempladas 

através do desenvolvimento do Projeto Cuidando do que é nosso ( Conservação do Patrimônio  

Escolar ), obtendo  percentual de 96% nas ações desenvolvidas. 
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     A disponibilização do espaço da escola nos finais de semana à comunidade local 

garantindo a socialização entre escola e comunidade atingiu 93% evidenciando a importância das 

ações desenvolvidas pela equipe responsável pelo Projeto  Escola da Família.  

  Buscamos formas alternativas e desenvolvemos diferentes eventos dos quais obtivemos 

recursos que foram destinados à complementação e melhoria do projeto pedagógico da escola e 

atribuímos 92% a este item. 

As ações de planejamento participativo de acompanhamento e aplicação dos recursos 

financeiros foram realizados considerando as necessidades do Projeto  Político Pedagógico, 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo e os Princípios da Gestão Pública com posterior prestação 

de contas à comunidade. Avaliamos este item com um percentual de 93%. 

 

Evidências: 

 

 “Ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja”. 
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Festa Julina – 2010: Promoção APM e 
Escola. Arrecadação de Recursos 

financeiros. 

Aparelhos Tecnológicos – auxiliam 
professores em atividades pedagógicas. 

Escola da Família: Parceria com a Escola 
beneficiando a comunidade . 

Produção artesanal de doces caseiros para 
arrecadação de recursos para APM da Escola. 

Universitários da Escola da Família – 
exposição trabalhos manuais na Festa Julina. 

Professores dedicam-se na fabricação de 
salgados para arrecadação de fundos para 
APM da escola.. 
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 Ata de reunião Conselho de Escola para decidir e priorizar a aplicação de verba da 
D.M.P.P. 
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APM – Ata de reunião para tratar sobre o balancete final da festa Julina e decidir sobre a 
aplicação dos recursos arrecadados.  
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III – METAS E AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS: 

 

A. PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DA ESCOLA E SUA GESTÃO: 

 

 

1. Metas Gerais Estabelecidas: 

 Após a realização da auto-avaliação da escola, foi definido pela equipe 

escolar o estabelecimento das seguintes metas: 

I)  Desenvolvimento da interdisciplinaridade e a contextualização do 

conhecimento entre o grupo; 

II)   Trabalho Coletivo Colaborativo; 

III)   Melhoria da qualidade de ensino; 

IV)   Desenvolvimento do conceito de cidadania. 

 

2. Ações a serem desencadeadas no cumprimento das metas estabelecidas: 

I. Interdisciplinaridade: 

1) Socialização dos conteúdos da Revista do Professor e Caderno do 

Aluno – cada professor, por disciplina,  individualmente por bimestre. 

2) Reunir nas HTPCs os professores para exporem o planejamento do 

bimestre, para perceberem os pontos de contato entre os conteúdos das 

disciplinas. 

3) Após o estabelecimento dos pontos de contato entre as disciplinas, 

identificar os conteúdos do currículo a serem desenvolvidos no 

bimestre, os quais são integrados ao plano de ensino dos professores 

das séries. 

4) Aprofundamento dessas coordenações em HTPCs, ao longo do ano 

letivo e  a ampliação de conhecimentos. 

5) Acompanhamento dos PCPs em sala de aula para auxiliar os 

professores no desenvolvimento dos conteúdos, atendendo ao tempo 

destinado às situações de aprendizagens, de acordo com a Revista do 

Professor. 
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II. Trabalho coletivo: 

1) Favorecer a integração de todos os docentes, ajudando-se mutuamente 

em direção a objetivos bem definidos em busca de um trabalho de 

qualidade em todas as disciplinas.  

2) Mecanismos de controle serão estabelecidos e exercidos nas HTPCs, 

balizando as etapas a serem vencidas. 

3) Propor ações comuns dos professores em relação ao trabalho em sala de 

aula: proposta por todos os professores quanto a sua atuação. 

4) Estabelecimento da interdisciplinaridade – uma forma de integrar os 

professores no trabalho coletivo. 

5) Elaboração por bimestre em HTPCs, de exposição sintética dos 

conteúdos de sua disciplina a ser desenvolvido no bimestre, objetivando 

encontrar os pontos de contato entre as disciplinas, a fim de levar o 

aluno a compreender a unidade de conhecimento. 

 

III. Melhoria da qualidade de ensino: 

1) Diagnosticar os alunos com defasagem de aprendizagem e encaminhá-

los ao Projeto de Recuperação Paralela; 

2) Manter sempre em contato professores da sala com os professores das 

oficinas curriculares; 

3) Implantação da recuperação contínua assim que se fizer necessária, 

contando sempre com auxílio do professor coordenador; 

4)  Acompanhar e orientar a recuperação contínua do professor da sala e a 

elaboração dos registros necessários;  

5)   Acompanhamento da equipe de gestão de todas as recuperações 

estabelecidas; 

6)  Utilização das HTPC na elaboração de estratégias de aulas bem 

preparadas com começo, meio e fim; 

7)  Estudo e discussão entre professores e coordenadores das 

“Competências e Habilidades”, visando o desenvolvimento nos alunos; 
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8)   Por meio de conteúdos significativos para os alunos e da aproximação 

desses conteúdos com suas vivências; 

9)  Conscientização da importância dos estudos no mundo contemporâneo 

e os vários campos profissionais que poderão ser almejados para o 

futuro, para os alunos do período noturno. 

10)  Desenvolver a autoestima dos alunos, para desenvolvimento de 

autoconhecimento; 

11)  Proporcionar aos alunos momentos culturais e de lazer, através de 

campeonatos, Saraus e concursos de dança e música. 

12)  Diálogo constante com os alunos, principalmente com os mais 

rebeldes, na tentativa de valorizar suas realizações com o com de 

trabalhos em equipe que poderão ser  monitorados por alunos com mais 

facilidade no assunto em pauta; 

13)  Implantação de projetos interdisciplinares e contextualizados  

demonstrando a integração entre as áreas, projetos de integração família 

- escola e projetos disciplinares onde cada componente trabalhara de 

acordo com as habilidades necessárias; 

14)  Implantação de avaliações formativas, que  quando aplicadas, se 

transformem em material de análise com a classe, com a finalidade de 

conscientização e retomada de conteúdos para a superação do erro. 

15)  Compromisso de única postura coerente entre os educadores, 

propiciando aos seus alunos vínculo afetivo, conhecimentos e valores. 

 

IV. Conceito de Cidadania: 

1) Estabelecimento das “Normas Convivência” junto a alunos, professores 

e pais que deverá constar no regimento da escola e das Normas Gerais 

de Conduta Escolar do Sistema de Proteção Escolar; 

2) Discussão das normas estabelecidas entre professores e alunos, visando 

à divulgação das mesmas e a necessidade do seu cumprimento; 

3) Acompanhamento da equipe de direção para o cumprimento de todos 

das normas estabelecidas; 
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4) Acompanhamento e desenvolvimento de ações para a prevenção dos 

atos de violência escolar – bulling, pela professora mediadora escolar e 

comunitária; 

5) Implantação de projetos, nos quais os alunos desenvolverão os 

conceitos de: cidadania, solidariedade, tolerância, responsabilidade, 

respeito, afetividade e amizade; 

Projetos que envolvem e integram as famílias dos alunos nas ações educativas da 

escola. 
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B. PLANILHAS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2010 

1. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

Indicadores 

Escala  

 
Evidências 

Até 
20
% 

21 
a49
% 

50 
a69 
% 

70 
a89
% 

90 
a100 

% 
1 
Avaliação da 
proposta 
pedagógica 

1.1 Foram realizadas, periodicamente, práticas de avaliação e 
socialização dos objetivos e metas alcançados pela Proposta 

Pedagógica/Plano de Gestão, com o envolvimento de 
representantes de todos os segmentos da comunidade 
escolar? 

    
 
 

5 

Sim. No Planejamento Escolar, 
Replanejamento,  Reuniões de Pais, 

nas HTPCs, nas reuniões  Conselho 
de Escola, APM e Grêmio. 

2. 
Rendimento 
escolar 

1.2 A escola tem realizado registros, análises e socialização 

das taxas de aprovação, reprovação e abandono, 

identificando necessidades e implementando ações de 
melhoria? 

    
 
5 

Sim. No início do ano letivo no 

planejamento;  no decorrer do ano 

nas HTPCs, Reuniões de pais e 
Replanejamento e ao final do ano 
letivo na  Avaliação Institucional 
quando  os resultados do ano  são 
analisados e discutidos com 
professores, equipe de direção, 
alunos e funcionários. 

3 
Frequencia 
escolar 

1.3.  A escola realizou o acompanhamento e controle da 
Frequência dos alunos adotando medidas para assegurar a 
sua permanência, com sucesso? 

   4 
 
 

Sim. Através da conscientização  
realizada com alunos e Pais  sobre a 
importância dos estudos;  da 

Ficha de controle de Frequência 
diária da sala; Reunião  com os pais 

para conscientização e  comunicado 
ao Conselho Tutelar para 
providências quando necessário. 
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4 
Uso dos 
resultados do 
desempenho 
escolar 

1.4 A escola analisou os resultados do seu desempenho         
(IDESP, SARESP, e outros), identificou necessidades e propôs 
metas de melhoria?     

 
5 

Sim. Expondo os resultados e 
fazendo a devolutiva para os alunos e 
traçando ações conjuntas para 
atender as dificuldades encontradas. 

5. 
Satisfação dos 
alunos, pais, 
professores e 

demais 
profissionais 

da escola 

1.5 Foram levantados e analisados de forma sistemática, 
índices de satisfação dos alunos , pais, professores, demais 

profissionais da escola, em relação à gestão, às praticas 
pedagógicas e aos resultados da aprendizagem?     

 
 

5 

Sim. Através de Reuniões Bimestrais 
e Pesquisa ao final do ano letivo, 
seguida de tabulação para análise de 
toda equipe escolar na Avaliação 

Institucional. 

6. 
Transparência 
e divulgação 

dos resultados 

1.6 Foram divulgados, periodicamente, aos pais e à 

comunidade, os resultados de aprendizagem dos alunos e as 
ações educacionais implementadas para a melhoria do 

ensino? 

   4 
 

 

Sim. Em Reuniões Bimestrais com os 

pais através da entrega de boletins e  
divulgação dos  resultados do  
Saresp, Idesp entre outros. 

 

Total de pontos obtidos: 28 

 

 

Obs. O percentual colocado na escala tem como objetivo fornecer um padrão de referência aproximado para que a escola pontue , na numeração proposta, o grau de 

atendimento a cada um dos indicadores. 
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2. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

Indicadores 

Escala  

 
Evidências 

Até 
20
% 

21 
a49
% 

50 
a69 
% 

70 
a89
% 

90 
a100 

% 

1 
Plano de gestão 

2.1 O Plano de Gestão da escola é formulado ou validado , 
anualmente, com a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar e expressa a missão, os valores, os objetivos, as 
metas e estratégias propostos como marcos orientadores da 

educação oferecida pela escola? 

    

 

 
5 

O plano de gestão é validado 
anualmente, ou seja, através de 
anexos. Todos os segmentos da 
comunidade são convidados a 
participar: alunos, pais de alunos, 
comunidade escolar, funcionários 
da escola, professores e gestores. 

2. 
Avaliação 

participativa 

2.2 As metas e ações do Plano de Gestão e as práticas pedagógicas 

são acompanhadas e avaliadas de forma participativa e sistemática, 

envolvendo representantes dos pais, alunos, professores e 
comunidade, de modo a orientar propostas de melhoria?     

 
 

5 

As metas e ações do Plano de 
Gestão são periodicamente 
avaliados de forma participativa, 
envolvendo os indicadores oficiais. 
Ex: Saresp, Prova Brasil, Olimpíadas 
de Matemática, etc, E através de 
avaliações internas aplicadas em 
forma de questionários aos pais. 

3 
Atuação dos 
conselhos/ 
colegiados 

2.3 a) Os Conselhos de Classe/Série são atuantes , contam com a 
participação de alunos, expressam comprometimento, iniciativa e 

efetiva colaboração na melhoria do processo de ensino e do processo 
de aprendizagem?    

 
4 

 
 

a) O conselho de classe/série é 
atuante, pois avalia os resultados 
obtidos no bimestre nas diferentes 
disciplinas, como objetivo de 
nortear os trabalhos para os 
próximos bimestres, sendo 
plenamente ouvidos todos os 
segmentos. 

2.3 b) O Conselho de Escola e a  APM  atuam de maneira 
permanente, com funções e atribuições bem definidas, em reuniões 
sistemáticas abordando os processos de ensino e aprendizagem e 

gestão participativa da escola? 
    

 
5 

b) O Conselho de Escola e APM, são 
convidados através de comunicado  
e  há participação  efetiva de todos 
os segmentos. São atuantes e 
participam das análises, discussões 
e decisões . 
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4 
Integração 

escola-
sociedade 

2.4 Foram realizadas articulações e parcerias com as famílias, com 
os serviços públicos (saúde, meio ambiente, infra-estrutura, 
trabalho, justiça, assistência social, cultura, esporte e lazer) 

associações locais, empresas e profissionais, visando a melhoria da 

gestão escolar,o enriquecimento do currículo e a aprendizagem dos 

alunos? 
    

 

 
5 

Sim. Existe integração 
escola/sociedade. A escola integra – 
se com a comunidade  buscando 
parcerias no desenvolvimento de 
projetos e atividades de 
enriquecimento do Currículo 
através de  projetos como  Meio 
Ambiente em parceria com a FEF; 
INSS; palestra sobre orientação de 
carreira profissional e 
aposentadoria,e Palestra com 
dentistas,enfermeiras e psicólogas 
sobre temas voltados à Prevenção e 
Qualidade de Vida.. 

5. 
Comunicação e 

informação 

2.5 Canais dinâmicos de comunicação com a comunidade escolar a 
respeito dos planos de ação( metas e ações do Plano de Gestão) e 

realizações da escola, foram utilizados, com vistas a prestar contas e 

dar transparência à gestão escolar?     
 
 

5 

Sim.Em todas as Reuniões de Pais e 
Mestres , do Conselho, todas as 
ações e metas da escola são 
plenamente divulgados, visando a 
transparência e a confiabilidade da 
comunidade escolar, sendo todas as 
ações tomadas no coletivo e  
devidamente registradas em Atas. 

6. 
Organização 
dos alunos 

2.6 Existem praticas bem sucedidas de estimulo e apoio à 

organização de alunos para que atuem em ações conjuntas, 
solidárias, cooperativas e comunitárias, visando ao desenvolvimento 

de suas potencialidades e à formação para a cidadania? 

   
 
 

4 

 
 
 

Sim. Existem, projetos voltados 
para a melhoria do 
ensino/aprendizagem e a formação 
para a cidadania, oferecidas pela 
escola, tais como: Game Superação, 
Grêmio Estudantil, Projetos de 
Reforço e Recuperação. 
Percebemos, porém que no Ensino 
Fundamental, por ser a escola de 
tempo integral, há  maior 
participação dos alunos em tais 
projetos. 

 
Total de pontos obtidos: 33 

 

 

Obs. O percentual colocado na escala tem como objetivo fornecer um padrão de referência aproximado para que a escola pontue , na numeração proposta, o grau de 
atendimento a cada um dos indicadores. 
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3. GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

 

Indicadores 

Escala  

 
Evidências 

Até 
20
% 

21 
a49
% 

50 
a69 
% 

70 
a89
% 

90 
a100 

% 

1 
Curriculo 

3.1 Os Planos de Ensino, em consonância com a Proposta 
Pedagógica da escola, dialogam com o currículo oficial atendendo 

aos interesses e as necessidades dos alunos? 
   

 
4 

 
 

Sim. Os planos de Ensino nem sempre 
atendem aos interesses e necessidades dos 
alunos, uma vez que há solicitações dos 
mesmos para atividades voltadas para o 
mundo do trabalho  e alguns conteúdos que 
lhes é transmitido há a  necessidade de 
complementação e contextualização. 

2. 
Monitoramen-to 

da 
aprendizagem 

3.2 Foram realizadas práticas de análise dos resultados de 

aprendizagem( avanços alcançados e dificuldades enfrentadas pelos 

alunos) e são desenvolvidas ações pedagógicas tendo por objetivo a 
melhoria continua do desempenho escolar?     

 
 

5 

Sim. São realizadas frequentes e 
continuamente ações que buscam 
acompanhar o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos (suas dificuldades e 
seus avanços), através do monitoramento 
diário dos professores e dos PCPs em sala de 
aula, nas discussões entre professores sobre 
os resultados de conselhos de classe e série. 

3 
Inovação 

pedagógica 

3.3 Foram desenvolvidas praticas pedagógicas inovadoras para 
atender as diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos 

alunos, com a utilização adequada de recursos didáticos e 
tecnologias educacionais que favoreçam o trabalho em equipe, a 

interdisciplinaridade, a contextualização e a apropriação dos saberes 
? 

   

 
 

 
4 

 
 

 
 

Sim. A  Unidade Escolar  tem previsto em sua 
Proposta Pedagógica  o desenvolvimento  de 
atividades que  utilizam de recursos didáticos e 
tecnologias educacionais que favorecem  o 
trabalho em equipe e a interdisciplinaridade 
que são mais observadas no Ensino 
Fundamental  e  no Ensino Médio ainda 
percebemos a necessidade de ações e 
atividades que  envolvam os diversos saberes. 

4 
Inclusão com 

equidade 

3.4 Práticas pedagógicas inclusivas que traduzam o respeito e o 
atendimento equitativo a todos os alunos, independentemente de 
origem socioeconômica, gênero, etnia e necessidades especiais 

foram realizadas?     
 
 

5 

Sim. A escola busca sempre refletir e garantir 
ações e atividades que promovam a inclusão e 
o respeito eqüitativo a todos os alunos. São 
exemplos  a  inclusão através da via digital nas 
atividades desenvolvidas em informática, pelo 
esporte nas A.C.D, artístico e cultural no Sarau 
Literário e pontualmente   quando emergem 
casos de Bullyng na escola. 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

5. 
Planejamento 

da prática 
pedagógica 

3.5 As práticas de planejamento das aulas pelos professores são 
realizadas de forma sistemática, coletiva e cooperativa, em 

consonância com o Currículo e com base nos avanços e necessidades 
individuais dos alunos?    

 

 
4 

 

 
 

Nem sempre as práticas de planejamento são 
feitas em conjunto ( coletivo ) devido  a falta 
de tempo nas H.T.P.Cs e os horários diversos 
dos professores que invibializam a 
participação de todos nas HTPCs , porém o 
professor, individualmente, busca desenvolver 
atividades buscando  atender as dificuldades e 
os avanços da maioria dos alunos. 

6. 
Organização do 
espaço e tempo 

escolares 

3.6 a) Foram realizadas práticas de organização dos ambientes, 
horários de aula de modo a assegurar praticas pedagógicas que 

aprimoram a qualidade do ensino ? 
    

 

5 

a) Estas práticas de organização dos ambientes 
acontece na nossa U.E através da direção e 
coordenação com sugestões dos professores 
no planejamento inicial do ano. 

3.6.b) Foram desenvolvidos projetos de recuperação paralela que 
atenderam às necessidades de aprendizagem dos alunos? 

   
 

4 

 

 

b) No Ensino Fundamental há um 
desenvolvimento mais efetivo e pontual  da 
Recuperação Paralela por conta da escola ser 
de tempo integral, enquanto no Ensino Médio  
percebe-se que a baixa Frequência dos alunos 
e a  dificuldade de acompanhamento dentro 
da sala de aula compromete a Recuperação. 

3.6.c)O HTPC se constituiu em um espaço coletivo de formação para 
o desenvolvimento do currículo e avaliação do processo ensino e 

aprendizagem?    
 

4 
 
 

c) No H.T.P.C, apesar do tempo ainda ser 
pouco, são desenvolvidas atividades em que se 
avaliam o processo ensino-aprendizagem 
através de discussões e orientações de toda a 
equipe escolar. 

 
Total de pontos obtidos: 35 

 

 

Obs. O percentual colocado na escala tem como objetivo fornecer um padrão de referência aproximado para que a escola pontue , na numeração proposta, o grau de 
atendimento a cada um dos indicadores. 
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4. GESTÃO DE PESSOAS 
 

 

Indicadores 

Escala  

 
Evidências 

Até 
20
% 

21 
a49
% 

50 
a69 
% 

70 
a89
% 

90 
a100 

% 

1 
Visão 

compartilhada 

4.1 Foi promovida regularmente a integração entre os profissionais da escola, 
pais e alunos, visando a uma concepção educacional comum e a unidade de 
propósitos e ações? 

    5 

Sim. A equipe gestora apóia e 
incentiva a participação dos 
profissionais da escola, pais e 
alunos, mantendo-os integrados 
aos assuntos de interesse da 
comunidade escolar, priorizando a 
participação social nas 
comemorações, reuniões e 
confraternização. 

2. 
Desenvolvi- 

mento 
profissional 

4.2 Foram promovidas, por iniciativa da escola, ações de formação 
continuada a partir da identificação de necessidades dos docentes e demais 
profissionais? 

    5 

Sim. Sempre que é detectada 
alguma dificuldade em relação à 
prática docente a  equipe gestora 
orienta, oferece subsídio 
pedagógico , materiais 
diferenciados e outras informações. 

3 
Clima 

organizacional 

4.3 Dinâmicas e ações para desenvolver equipes e lideranças, elevar a 
motivação e a auto-estima dos profissionais e mediar conflitos, em um clima 
de compromisso ético, cooperativo e solidário foram desenvolvidas? 

    
 
5 

Sim, as ações foram desenvolvidas 
pela equipe gestora de forma geral 
nos HTPCs e em reuniões e de 
planejamento e replanejamento. 

4 
Avaliação 

do 
desempenho 

4.4 Foram adotadas, por iniciativa da escola, práticas avaliativas do 
desempenho de professores e dos demais profissionais ao longo do ano 
letivo, para promover a melhoria continua desse desempenho, no 
cumprimento de objetivos e metas educacionais? 

    5 

Sim,por meio  de pesquisas de 
opinião visando traçar metas e 
objetivos para alcançar uma 
educação de excelência. 

5. 
Observância 
dos direitos 
e deveres 

4.5 Foram desenvolvidas práticas de conhecimento e observância da 
legislação educacional, do regimento escolar e demais normas legais que 
orientam os direitos e deveres de professores, demais profissionais, pais e 
alunos? 

    5 

Sim, a equipe gestora divulga e 
mantém bem informados todos os 
membros da comunidade escolar 
através de estudos nas H.T.P.Cs e 
Reuniões de Pais, Conselho de 
Escola, entre outros. 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

6. 
Valorização e 
reconheci-

mento 

4.6 Foram promovidas, por iniciativa da escola,  práticas de valorização e 
reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e demais profissionais 
da escola no sentido de reforçar ações voltadas para a melhoria da qualidade 
do ensino?     5 

Sim, através da participação nas 
Olimpíadas, Saresp, ENEM, Prova 
Brasil e  experiências internas. No 
entanto ainda é preciso divulgar e 
ressaltar mais as conquistas obtidas 
à comunidade escolar e a 
sociedade. 

 
Total de pontos obtidos: 30 

 

 

Obs. O percentual colocado na escala tem como objetivo fornecer um padrão de referência aproximado para que a escola pontue , na numeração proposta, o grau de 

atendimento a cada um dos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

5. GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS 
 

 

Indicadores 

Escala  

 
Evidências 

Até 
20
% 

21 
a49
% 

50 
a69 
% 

70 
a89
% 

90 
a100 

% 
1. 
Documentos e 
registros 
escolares 

5.1 Foram realizadas práticas de organização, atualização da 
documentação, escrituração, registros dos alunos, diários de classe, 
estatísticas, legislação e outros, para um atendimento ágil à 
comunidade escolar e ao sistema de ensino? 

     
 

5 

Sim, toda documentação referente à 
escola é feita de maneira  ágil e 
eficaz à comunidade escolar e ao 
sistema de ensino. 

2. 
Utilização das 
instalações 

5.2 Foram utilizados de forma apropriada as instalações, os 
equipamentos e os materiais pedagógicos, incluindo os recursos 

tecnológicos, para a implementação do Currículo na escola ? 

    
 

5 

Sim, todos os  recursos materiais 
foram disponíveis e utilizados pelos 
professores para auxiliar e 
diversificar a prática pedagógica 
sempre que necessário. 

3. 
Preservação 
do patrimônio 

5.3 Foram promovidas ações que asseguraram a conservação, 
higiene, limpeza, manutenção e preservação do patrimônio escolar, 
instalações, equipamentos e materiais pedagógicos ? 

     
5 

Sim, foram promovidas ações por 
meio de conscientização, por toda 
equipe escolar. 

4. 
Interação 
escola / 
comunidade 

5.4 Foi disponibilizado o espaço da escola, nos fins de semana e 
férias para a realização de atividades que congregaram a 

comunidade local de modo a garantir a maximização de seu uso e a 
socialização de seus bens? 

    
 

5 

Sim, por meio do programa escola da 
Família, sempre com integração da 
comunidade e escola. 

5. 
Captação de 
recursos 

5.5 Foram buscadas formas alternativas para criar e obter recursos, 
espaços e materiais complementares para a melhoria do trabalho 
escolar? 

    
 

5 

Sim, através da Festa Julina cuja 
arrecadação foi destinada a compra 
de  materiais com plementares para 
melhoria do trabalho escolar. 

6. 
Gestão de 
recursos 
financeiros 

5.6 Foram realizadas ações de planejamento participativo, 

acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos financeiros, 

levando em conta as necessidades da escola, os princípios da gestão 
publica e a prestação de contas à comunidade? 

    

 

 
5 

Sim, por meio das reuniões 
realizadas com registros em Atas, 
durante o ano letivo, como: Conselho 
de Escola, APM, quando essas 
instituições colocam suas sugestões 
sobre as aplicações dos recursos 
financeiros para atender as 
necessidades da escola. 

Total de pontos obtidos: 30 
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C. FICHA SÍNTESE 
 

INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA 
 
 

 
DIMENSÕES 

PONTUAÇÃO EVIDÊNCIAS QUE IDENTIFICAM 

MÁXIMA OBTIDA POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

   Forças Oportunidades Fraquezas Ameaças 

 

1-GESTÃO DE 
RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

 

30 28 

a) Ações 

imediatas para 
resolução da 

Frequência 
irregular. 
b) Análise dos 
resultados das 
avaliações 

internas e 
externas. 

a)Acompanhament

o diário da 
Frequência do 

aluno. 
b) Priorização de 
momentos de 
estudos específicos 
em HTPCs e 

Planejamento 
 
 
 

a)Alunos com 

rendimento Abaixo 
do Básico ou Básico 

nas avaliações 
internas e externas. 

a)Frequência irregular dos 

alunos nas aulas do Projeto 
de Recuperação Paralela  

especificamente do Ensino 
Médio. 
 b) Desenvolvimento  
contínuo da Recuperação  
Contínua da aprendizagem 

das disciplinas do Currículo 
Básico. 

 
2-GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

35 33 

a) Atuação  
compromissada 

das 

Instituições, 
Comunidade 
local e Equipe 
Escolar no 
trabalho da 

escola. 

a) A realização das  
reuniões previstas 

no calendário 

escolar que 
possibilitam 
organização  e 
socialização das 
informações aos 

membros da 
comunidade 
escolar. 

a) Dificuldades no 
envolvimento  e 

participação dos 

alunos do Ensino 
Médio nos  projetos 
e eventos realizados 
pela U.E. 
b) Pouca 

participação dos pais 
e alunos  nas 
reuniões Conselho 

a) Resistência apresentada  
pelos alunos desta faixa 

etária  em participar das 

atividades extraclasse e no 
Projeto de Recuperação 
Paralela. 
b) A maioria dos pais 
trabalham, impossibilitando 

maior  participação nas 
reuniões do Conselho 
Classe/Série. 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

de Classe/Série. 
 

 
3-GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

40 35 

a) 
Monitoramento 

dos Professores  
Coordenadores 
junto aos 
alunos, 
auxiliando os 
professores a 
sanar a 

dificuldades do 
processo 
ensino 
aprendizagem. 
b) 

Desenvolvimen
to de ações 

que promovem 
inclusão. 

a)Compromisso  e 
dedicação dos 

professores 
Coordenadores e 
professores do 
Currículo Básico   e 
Oficinas da ETI 
para sanar as  
dificuldades na 

aprendizagem 
escolar. 
b) 
Desenvolvimento 
de Projetos que 

desenvolvem ações 
de inclusão 

escolar. 
 

a) Baixa Frequência 
dos alunos do Ensino 

Médio no Projeto de  
Recuperação 
Paralela. 
b) O não 
cumprimento total  
do Currículo oficial 
em  algumas 

disciplinas  e séries 
devido ao tempo e 
número reduzido de  
aulas. 

a) A resistência de alguns 
alunos  por falta de 

perspectivas nos  estudos. 
b) A  carga horária de 
algumas disciplinas que 
dificultam o 
desenvolvimento de todas 
as atividades previstas  no 
Currículo. 

c) Tempo destinado as 
HTPCs inviabiliza o 
desenvolvimento de 
atividades de planejamento 
e discussões para adequar 

ao tempo disponível.   
 

 
 

       

 
4-GESTÃO DE PESSOAS 

 

30 30 

a) Trabalho 
Coletivo da 
equipe escolar. 

a) 
Desenvolvimento 
de reuniões e 

HTPCs que buscam 
pela integração e 
compromisso de 

toda equipe no 
trabalho escolar. 
 

a)Divulgação dos 
resultados positivos 
obtidos pela Unidade 

Escolar em diversos 
meios de 
comunicação( rádio, 

jornais, serviços de 
auto falante, 
faixas,etc). 

a) Acesso restrito pela 
comunidade aos meios de 
comunicação oferecidos 

dificultando a  divulgação 
em jornais em rádio e 
jornais. 

 
 

       

 
5-GESTÃO DE SERVIÇOS E 

RECURSOS 
 

30 29 

a) Agilidades  e 
eficiência  nos 
registros e 
documentos.. 

a) Através de 
registros em Atas, 
relações re 
remessas, ofícios e 

a) Necessidade de 
conscientização 
efetiva dos alunos 
para conservação do 

a) Interrupção das ações de 
conscientização   junto aos 
alunos, comprometendo os 
objetivos. 
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atendimento às 
solicitações. 

patrimônio escolar. 

 
Pontuação TOTAL 

 
 

165 155  

Ao analisar os resultados obtidos, a equipe escolar poderá identificar, a partir das evidências dos indicadores das cinco dimensões, quais as ações 

que representam potencialidades – devendo estas serem mantidas e ou ampliadas -  e quais as que representam fragilidades e merecerão novos 

direcionamentos – ou mesmo formulação de propostas caso ainda não contempladas – sempre na busca da melhoria do desempenho da escola e de seus 

alunos e educadores. O período de planejamento inicial é propício para retomada , apresentação e discussão deste material para tomada das decisões 

necessárias. 
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D.  FICHA SÍNTESE: 
 

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES, RESPONSÁVEIS, CRONOGRAMA, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

DIMENSÕES FRAGILIDADES METAS AÇÕES 

RESPONS

Á 

VEIS 

CRONOGRAMA 

ACOMPANHA- 

MENTO E 

AVALIAÇÃO 

1- GESTÃO DE 

RESULTADOS 

EDUCACIONA

IS 

Elevar o índice de 

resultados das avaliações 
internas e externas do 
rendimento escolar. 
 
 

Elevar em 10% do número 

de alunos do nível abaixo 
do básico para o básico. 
Aumentar Frequência dos 
alunos. 

Projeto para estimular e 

conscientizar alunos e pais para a 
Frequência regular às aulas. 
Integração das Oficinas 
Curriculares com as Disciplinas no 
Ensino Fundamental, visando 
elevar o número de alunos do 
nível abaixo do básico para o 

básico. 
Participação dos alunos nas 
avaliações externas. 
Organização de momentos 
específicos para a análise e 
divulgação dos resultados da 
aprendizagem escolar aos alunos e 

pais. 
Conselho de Classe/Série realizado 
com a presença dos alunos e pais. 
Reuniões de Pais com Frequência, 
junto aos alunos que apresentam 

maiores dificuldades.  

No Ensino Médio, através do 
Projeto de Recuperação Paralela e 
acompanhamento contínuo e 
sistemático do professor do 
Currículo Básico, por meio de 
intervenções pontuais atendendo 
as dificuldades que forem sendo 

Equipe 

gestora, 
Professores 
e 
Funcionários. 

Diariamente  

Visitas nas salas de 
aulas monitorando 
e acompanhando a 
aprendizagem 
escolar. 
Semanalmente 
(HTPCs); 

Bimestralmente 
(Reuniões de Pais 
e Mestres e 
Conselho de 
Classe/Série); 
Semestralmente 
(Planejamento 

Escolar) e 
Final do Ano Letivo 
através da 
Avaliação 
Institucional em 

data específica 

prevista no 
Calendário Escolar. 

Através das 

análises dos 
resultados obtidos 
e da participação 
do público alvo nas 
reuniões de HTPCs, 
Conselho de 
Classe/Série, 

Reuniões de Pais, 
Planejamento 
Escolar e na 
Avaliação 
Institucional 
constituindo um 
instrumento de 

aperfeiçoamento 
do projeto 
pedagógico. 
Registros nos 
diários de bordo, 

pastas  e fichas  de 

acompanhamento. 
Intervenções 
pedagógicas.  
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apresentadas pelos alunos no 
decorrer do bimestre. 

2- GESTÃO 

PARTICIPA 

TIVA 

Dificuldades do 
envolvimento dos alunos 

do Ensino Médio para 
participar dos projetos e 
eventos realizados pela 
U.E. 
Pouca participação dos 
pais e alunos nas 
Reuniões de  Conselho de 

Classe/Série. 

Aumentar em 40% a 
participação dos alunos do 

Ensino Médio nos projetos 
e eventos. 
Elevar em 20% a 
participação dos alunos e 
pais nas Reuniões de 
Conselho de Classe/Série. 

Pesquisas junto aos alunos do 
Ensino Médio para coletar de 

temas  de interesse a serem 
desenvolvidos nos projetos 
extraclasse, com intuito de 
aumentar a participação dos 
mesmos nos eventos escolares. 
Realização das Reuniões de 
Conselho Classe/Série em dias 

efetivo trabalho escolar para 
aumentar a participação dos 
alunos e pais. 
Envio de convites especiais aos 
pais  incentivando suas 

participações nos mesmos. 

Equipe 
gestora, 

Professores, 
Funcionários 
e Grêmio 
Escolar. 

Durante o ano 
letivo ao final de 

cada bimestre. 

Através da 
verificação da 

participação dos 
alunos nas 
atividades 
educativas, 
culturais e 
esportivas.   
Acompanhamento 

da Frequência dos 
pais e alunos nas 
Reuniões de 
Conselho/Série.           

3- GESTÃO 

PEDAGÓGICA 

Baixa Frequência dos 
alunos do Ensino Médio 
no Projeto de 
Recuperação paralela. 

Elevar em 20% a 
Frequência dos alunos  do 
Ensino Médio nas aulas do 
Projeto de  Recuperação 
Paralela. 

Monitoramento semanal  da 
Frequência dos alunos. 
Convocação dos responsáveis para 
sanar os problemas de Frequência 
nas aulas do Projeto de 
Recuperação Paralela. 

Encaminhamento ao Conselho 
Tutelar dos alunos que 
apresentam Frequência irregular 
nas aulas do Projeto de 
Recuperação Paralela. 

Maior  interação entre os 
professores da disciplina do 

currículo com os professores do 
Projeto de Recuperação Paralela. 
Disponibilizar tempo nas HTPCs 
para estudo e planejamento das 
atividades do currículo, a fim de 
garantir a interação entre os 

Equipe 
gestora, 
Professores 
e 
Funcionários. 

Semanalmente 
durante o 
desenvolvimento 
das aulas. 
Nas HTPCs 
interação entre os 

professores. 
Bimestralmente 
Sínteses bimestrais 
das notas do 
desempenho global 

dos alunos em 
cada uma das 

disciplinas. 
Ao final do ano 
letivo 
Análise global. 

Acompanhamento 
e monitoramento 
da Frequência dos 
alunos pelos 
professores e 
professor 

coordenador. 
Acompanhamento 
dos alunos que 
apresentam 
dificuldades de 

aprendizagem e 
que necessitam de 

recuperação e 
reforço escolar. 
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professores. 
 

4- GESTÃO  

DE PESSOAS 

Divulgação dos 
resultados positivos 

obtidos pela Unidade 
Escolar em diversos 
meios de comunicação. 
 
 
 

Intensificar e elevar em 
20% as ações de 

divulgação dos resultados 
obtidos pela U.E. 

Confecções de faixas, mensagens, 
comunicados escritos, murais de 

divulgação, jornais locais e 
regionais. 

Equipe 
gestora, 

Professores 
e 
Funcionários. 
 
 

Durante o ano 
letivo. 

Divulgação de 
todos os resultados 

obtidos pela escola 
nos diversos meios 
de comunicação. 
Acompanhamento 
dos resultados 
fixados em murais.  

5- GESTÃO  

DE SERVIÇOS 

E RECURSOS 

Falta de conscientização 
dos alunos para 
conservação do 
patrimônio escolar. 

Preservar em 90% o 
ambiente e os 
equipamentos escolares. 

Conscientização dos alunos sobre 
a preservação do patrimônio. 
Monitoramento pelos professores e 
funcionários no ambiente escolar. 
Acompanhamento dos serventes 
nos ambientes fora da sala de aula 

(sanitários e pátios). 

Confecção de Mapa da Sala de 
aula para identificar  o aluno 
responsável pelo imóvel. 
Monitoramento pelos alunos 
representantes de sala, do Grêmio 
Escolar e da equipe do Programa 

Escola da Família de todo o 
ambiente a ser utilizado. 

Equipe 
gestora, 
Professores, 
Funcionários, 
Alunos 
Representan

tes, Grêmio 

Escolar, 
Gestor e 
Educador 
Profissional 
do Programa 
Escola da 

Família e 
todos os Ed.    
Universitári  
os. 

Diariamente  
Visitas nas salas de 
aulas monitorando  
e observando os 
imóveis. 
Acompanhando 

dos ambientes 

escolares por todos 
os  envolvidos. 
Semanalmente 
HTPCs : 
acompanhamento 
das ações e 

discussões dos 
problemas obtidos. 
Bimestralmente 
Reuniões de Pais e 
Mestres  através 

de discussões e 
conscientização 

dos pais para 
auxiliar a 
preservação do 
patrimônio escolar. 
 

Durante o 
desenvolvimento 
das atividades, 
orientando, 
conscientizando, 
incentivando, 

acompanhando, 

controlando e 
avaliando os 
profissionais e 
alunos na 
utilização de todos 
os recursos 

didáticos, 
pedagógicos e 
tecnológicos. 
Observação 
constante dos 

equipamentos, 
imobiliários e 

espaços escolares. 
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Objetivos e Metas para superação das  “Fragilidades” diagnosticadas: 

 

A auto-avaliação contribuiu acentuadamente para o apontamento de estratégias de investimento no 

Plano de Ação e Melhoria da Escola, ou seja, um grande avanço se fez considerando que a avaliação 

provoca uma ação-reflexão-ação por todos os envolvidos na comunidade escolar. 

A Equipe da E.E. “Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos” elegeu como aspectos prioritários que 

demandam atenção especial em 2010, sendo as fragilidades, para a eficácia do processo educativo com 

identificação dos objetivos e  estimativas de metas dentro de cada dimensão: 

1.  Objetivos: 

    

Gestão de Resultados Educacionais: 

- Elevar o índice de resultados das avaliações internas e  externas do rendimento escolar; 

- Estimular e conscientizar alunos e pais para a Frequência regular às aulas. 

 

Gestão Participativa: 

- Aumentar a participação dos alunos do Ensino Médio nos eventos e nas atividades de finalização 

e socialização dos projetos; 

- Incentivar a participação dos alunos e pais nas reuniões de Conselho de Classe/Série. 

 

Gestão Pedagógica: 

-  Aumentar a Frequência dos alunos do Ensino Médio nas aulas do Projeto de Recuperação 

Paralela e  Reforço escolar. 

 

Gestão de Pessoas: 

- Intensificar e elevar as ações de divulgação dos resultados obtidos pela escola. 

 

Gestão de Serviços e Recursos: 

- Conscientizar os alunos sobre a preservação do patrimônio escolar e equipamentos escolares 

através de ações contínuas. 
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2. Metas: 

 

Gestão de Resultados Educacionais: 

- Elevar em 10% do número de alunos do nível abaixo do básico para o básico, nos resultados  das 

avaliações internas e externas do rendimento escolar.  

- Aumentar a Frequência dos alunos. 

 

Gestão Participativa: 

- Elevar em 40% a participação dos alunos do Ensino Médio nos eventos e nas atividades de 

finalização e socialização dos projetos; 

- Aumentar em 20% a participação dos alunos e pais nas reuniões de Conselho de Classe/Série. 

  

Gestão Pedagógica: 

 - Elevar em 20% a Frequência dos alunos do Ensino Médio nas aulas do Projeto de Recuperação 

Paralela e Reforço escolar. 

 

Gestão de Pessoas: 

- Elevar em 10% as ações de divulgação dos resultados obtidos pela escola. 

 

Gestão de Serviços e Recursos: 

- Preservar em torno de 90% o ambiente escolar, os equipamentos escolares e o patrimônio. 

 

F.  Identificação dos Projetos a serem desenvolvidos: 

  

A Escola Estadual “Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos” utiliza como estratégia didática, para 

aprofundamento dos conteúdos do currículo oficial, a pedagogia de Projetos elaborados sob a perspectiva 

de atender as necessidades e dificuldades apresentadas pelos alunos no processo ensino aprendizagem. 

 

1. Projeto “No Meio do Caminho tem um Poema, Tem um poema no Meio do 

Caminho”: 
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Vem sendo realizado desde 2005, busca desenvolver nos alunos as diferentes expressões de 

sentimentos, emoções e sensações provocados pelo poema; desenvolve a expressão escrita através da 

produção de diferentes poemas sob vários temas constituindo o “Livro de Poesias” como produto final e 

também desenvolve a expressão oral e corporal por meio da apresentação do “Sarau” realizado como 

encerramento do projeto e divulgação do livro junto à comunidade. 

 

2. Projeto Espetáculo Esportivo – Turmas de ACD: 

 As turmas de ACD vieram enriquecer as atividades desenvolvidas utilizando o esporte 

como meio para desenvolver a capacidade de cooperar, questionar e criticar os valores trabalhados e 

também como possibilidade de integrar o aluno que apresenta dificuldades em outros componentes e 

favorecer descoberta de novos valores esportivos culturais e sociais. 

 Como resultados, as equipes de futsal feminino infantil, xadrez, atletismo e tênis de mesa 

vêm conquistando classificações na fase Diretoria de Ensino, fase Regional e na fase Estadual.  Em 2010, 

o atletismo novamente foi classificado para a fase Estadual.  

 

3. Projeto Educação Ambiental: 

 Pautado na necessidade de desenvolvermos ações coletivas formadoras de cidadãos críticos 

e participativos na sociedade, este projeto propôs a integração das áreas do conhecimento através do 

trabalho coletivo e interdisciplinar. Foi realizada uma exposição no dia mundial do Meio Ambiente aberta 

à comunidade com informações sobre as questões sociais e ambientais através do trabalho com jornais e 

revistas, confecção de maquetes, experiências prática, cartazes, murais. O projeto promoveu a 

conscientização sobre a urgente necessidade da contribuição de cada um na preservação do Meio 

Ambiente e garantia da qualidade de vida. 

4. Projeto Resgate da Família - Braços Dados: 

 Um dos principais projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar tem como objetivo 

promover a interação entre pais, alunos, professores e comunidade escolar. Também valorizar a família 

para que esta compreenda sua importância no processo de formação e construção do conhecimento de 

seus filhos. 

 As atividades são realizadas através de dinâmicas, danças, painéis, cartazes, entrega de 

mensagens e convites especiais em ocasiões como 1º dia de aula, datas comemorativas – Dia das Mães, 
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Dia dos Pais, em Reuniões de Pais e nas atividades de encerramento do ano letivo quando procuramos 

enfatizar e valorizar a importância deste projeto para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

 

5. Projeto Biblioteca – Sede do Saber: 

 Este projeto atende a necessidade de desenvolvermos estratégias de sedução para a leitura 

de diferentes textos que compõem o repertório literário disponível na Biblioteca e também de aprimorar o 

ato de ler. 

 As atividades de leitura acontecem semanalmente na Biblioteca, com todas as séries nas 

aulas da disciplina  de língua portuguesa e na oficina curricular  de Hora da Leitura. 

 

6. Projeto Prevenção também se Ensina: 

 Em parceria com o Hospital Municipal, através do trabalho da enfermeira e da psicóloga, 

as atividades foram desenvolvidas informando  e orientando sobre os riscos de uma gravidez precoce e os 

males das doenças sexualmente transmissíveis;  valorização do corpo e higiene pessoal. Com a 

participação e envolvimento dos alunos, as especialistas complementaram e enriqueceram o trabalho de 

Ciências e Biologia, favorecendo a ampliação dos conhecimentos sobre os temas pelos alunos. 

 

7. Projeto A Vida deve ser Florida:  

 A Educação não tem apenas a dimensão instrumental e técnica, mas que é 

fundamentalmente criadora de valores que nos podem fazer melhores como seres humanos e mais 

capazes  de ser e de fazer os outros felizes.Dentro destas concepções, este projeto iniciou com  a análise e 

questionamento sobre os tipos de violências vivenciadas  em nosso espaço escolar (fenômeno bullying) e 

identificação das vítimas através de questionário investigativo, seguido de um trabalho de conscientização 

sobre os valores, auto estima, e convivência saudável com o próximo. 

 

8. Projeto “Grêmio em Ação”  

 O projeto busca desenvolver a iniciativa com responsabilidade e orientar os estudantes na 

organização de um Grêmio Escolar atuante e dinâmico, que possa representar seus interesses 

educacionais, culturais, cívicos e sociais. 
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 A equipe de professores responsáveis acompanhou as atividades realizadas pelo Grêmio, 

subsidiando os alunos e auxiliando nas atividades desenvolvidas, incentivando o protagonismo juvenil e o 

compromisso. 

 

9. Projeto “Cuidando do que é nosso – Patrimônio Escolar”  

 Desenvolvido com todos os alunos, este projeto promove ações escolares para o 

desenvolvimento de atitudes de respeito e valorização dos bens patrimoniais através de um processo de 

conscientização acerca da importância de preservação dos elementos que fazem o espaço da escola 

evitando a depredação de seus ambientes, mobiliários e instrumentos de ação pedagógica. 

  Desenvolve nos alunos a consciência ativa em que todos saibam da importância de 

valorização do seu ambiente escolar e de todos os que fazem a escola, através de discussões, reflexões, 

estudo de casos, reflexão crítica, leituras, palestras, confecção de cartazes, murais, registros e 

acompanhamentos. 

 

10. Projeto “Todos Juntos somos Únicos”  

 Propicia a Integração Escola X  Escola da Família. 

 Com a presença garantida do fortalecedor nas HTPCs busca fortalecer a integração entre a 

comunidade  escolar com a escola da família nos finais de semana, visando “um aproximar” dos projetos 

que são desenvolvidos por professores voluntários através dos quatro eixos : Esporte, Saúde, Cultura e 

Qualificação para o Trabalho. São desenvolvidas atividades de lazer, esporte, música, dança, artesanato, 

unhas artísticas, pintura em tecidos, trabalhos artesanais.  

 O Programa Escola da Família em parceria com a Escola vem confirmando sua 

importância tirando crianças e jovens da rua e mostrando-lhes novos caminhos.  

 

11. Projeto “Vereador Mirim” 

 

 Em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, promove a interação entre os 

vereadores do município e a comunidade através da escola estadual do município, possibilitando aos 

alunos a experiência e o despertar para a importância da participação política, contribuindo para a 

formação de sua cidadania e compreensão de todos os aspectos da política local e brasileira. 
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 Envolve os estudantes na discussão dos problemas sociais e na elaboração de propostas 

para solucioná-los, inserindo-os na vida política e na construção do conceito de cidadania através da 

participação efetiva, com apreço ao diálogo, com respeito à opinião dos outros e com responsabilidade. 
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G.  RELATÓRIO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO :  

I. Relatório do processo da Avaliação Final da Unidade Escolar  
 
Dia 14/12/10 - Reunião do Conselho de Escola, membros da Associação de Pais e 
Mestres e Grêmio Escolar para formação das Equipes de trabalho para realização 
da Avaliação Institucional 2010, prevista no Calendário Escolar. A Reunião foi 
registrada em Ata conforme Livro Nº 28 B, sob o nº 32/2010. 
 
 

 
 

 

Durante o processo de avaliação: 

Após explanação sobre a importância da participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar em todas as ações para a melhoria da gestão e qualidade do ensino ofertado, efetuou-se a 

leitura das páginas 15, 16, 17 e 18 do manual de Orientações e Sugestões de Roteiro para a 

formação das Equipes de Trabalho.  Em seguida, acatando as sugestões, foram formadas as Equipes 

que aceitaram o desafio e assumiram o compromisso de efetuar a avaliação da Dimensão que lhe foi  

atribuída com muito empenho e transparência. 

Os membros de cada Equipe determinaram horários em acordo comum para que pudessem realizar 

o trabalho de análise dos dados e efetuar os registros conclusivos. 

 

 

Reunião do Conselho de Escola, APM e Grêmio Escolar para formação das equipes de trabalho. 
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1. Dia 21/12/2010 – Reunião da equipe Escolar para realização da Avaliação 

Institucional. 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

           Para refletir... 

 

 

 

 

 

     O b j e t i v o: 

 
  
 
 
A t i v i d a d e s: 

4.  Acolhida 
5. Introdução 
 Avaliação Institucional. 
6.  Caracterização da Unidade Escolar: 
 Apresentação do Resultado final 2010: 

-  Aprovação, retenção e evasão por série. 
 Resultados dos Questionários Pesquisas dos Pais (Gráficos). 
 Resultado das Pesquisas sobre Oficinas Curriculares (Gráficos). 
 Análise do Resultado do SARESP nos últimos 02 anos. 
 Resultados dos Projetos desenvolvidos: Projetos Especiais da U.E. 

 
       4. Trabalho em Grupos: Equipes organizadas de acordo com a Reunião Conselho de Escola realizada no dia 
14/12/10. 
      - Analisar, discutir e reavaliar cada dimensão na Escola. Após expor os trabalhos para os grupos, onde todos os 
outros completam a Ideia. 
      - Entregar os registros das análises realizadas. 
      5.  Estabelecer Metas e Ações Gerais para 2011. 
      Preenchimento dos Anexos II e III 
                                 

“Avaliação destina-se a construir o futuro e não ver o passado” 
                                                                               (Luckesi) 
 
 

 ‘A escola que passa por um processo avaliativo sério e participativo 
descobre sua identidade e acompanha a sua dinâmica. Muita coisa aprende-
se com esse processo. Mas o que fica de mais importante é a vivencia de 
uma caminhada reflexiva, democrática e formativa. Todos crescem. Os 
dados coletados mudam, mas vivencia marca a vida das pessoas e renova 
esperanças e compromisso com um trabalho qualitativo e satisfatório para a 
comunidade escolar e para a sociedade. Avaliação Institucional é, portanto, 
um processo complexo e não há, pronto para consumo, um modelo ideal e 
único para as escolas. Ela precisa ser construída. É o desafio de uma longa 
caminhada possível e necessária”. 
 
 
     

 
 
 

Promover a reflexão que leve a compreensão dos princípios e as finalidades 
da Avaliação Institucional, como embasamento para o desenvolvimento 
desse processo em nossa escola. 
 

Pauta da reunião d a Avaliação Institucional 2010. 
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a. Utilizando os recursos tecnológicos disponíveis, foram apresentados à 

comunidade escolar os resultados obtidos pela Escola em 2010: 

 Dados do SARESP- Correção das Redações,  

 Resultado final de 2010(evasão, retenção, promoção), 

 Gráficos das pesquisas realizadas com os pais, alunos e comunidade; 

 Resultados dos Projetos desenvolvidos e premiações obtidas nas participações em 

Concursos e Olimpíadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Avaliação Institucional – Estudo e análise dos resultados. 
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a. Após a apresentação dos resultados, cada grupo analisou e efetuou relatório de sua 

dimensão da Gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Em seguida, realizou-se a apresentação dos grupos sobre a análise de cada Dimensão 

da Gestão Escolar, destacando as evidências, as potencialidades e as fragilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos estudando os dados e resultados para análise de cada dimensão. 

Gestão de Pessoas. Gestão de Resultados Educacionais. 
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Gestão Participativa. Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros. 

Gestão Pedagógica. 
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Considerações Finais: 

Durante o processo de construção e elaboração deste trabalho podemos observar que: 

 Cada elemento da Equipe e subequipes de autoavaliação da escola abraçaram 

a causa sentindo-se co-atores do trabalho;  

 Através da aceitação e envolvimento das equipes, com empenho e 

compromisso através de um trabalho coletivo e cooperativo, observamos o 

fortalecimento das equipes de trabalho;  

 A qualidade do trabalho foi permeada em todas as atividades desenvolvidas 

com o empenho de todos em desenvolver as análises com clareza e transparência. 

A partir desta proposta, a Equipe de Gestão se propõe em complementar o processo de auto-

avaliação realizado na escola, utilizando esta dinâmica na organização dos trabalhos, a elaboração 

de mapas para acompanhamento e desenvolvimento destas ações propostas e a apresentação deste 

trabalho à comunidade escolar como um todo.  

 

Produto final da avaliação: 

 

Com os dados e resultados obtidos elaboramos o Projeto da E.E. Engº Haroldo Guimarães 

Bastos, o qual representa o fruto dos esforços e do trabalho coletivo desenvolvido na “escola que 

temos” objetivando ”a escola que queremos”. 

 A leitura que fizemos durante o processo de construção deste trabalho – 

autoavaliação - possibilitou-nos sob a visão de diferentes olhares de diferentes atores, subsídios para 

o aperfeiçoamento do Projeto Político Pedagógico da Escola e para repensarmos e aprimorarmos a 

nossa prática educativa. 

A autoavaliação realizada contribuiu acentuadamente para o apontamento de estratégias de 

investimento no Plano de Ação e Melhoria da Escola, ou seja, um grande avanço se fez 

considerando que a avaliação provoca uma ação-reflexão-ação por todos os envolvidos na 

comunidade escolar. 

A Equipe da E.E. “Engº Haroldo Guimarães Bastos” elegeu como aspectos prioritários que 

demandam atenção especial em 2010 para desenvolvimento em 2011, sendo as fragilidades, para a 

eficácia do processo educativo com identificação das metas e ações dentro de cada dimensão 

avaliada. 
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INTRODUÇÃO PLANO DE CURSO 

 

1- Uma educação à altura dos desafios contemporâneos 

A sociedade do século XXI é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do conhecimento, 

seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja para cuidar do ambiente em que se vive. 

Todavia, essa sociedade, produto da revolução tecnológica que se acelerou na segunda metade do 

século XX e dos processos políticos que redesenharam as relações mundiais, já está gerando um novo 

tipo de desigualdade ou exclusão, ligado ao uso das tecnologias de comunicação que hoje medeiam o 

acesso ao conhecimento e aos bens culturais. Na sociedade de hoje, é indesejável a exclusão pela falta 

de acesso tanto aos bens materiais quanto ao conhecimento e aos bens culturais. 

No Brasil, essa tendência à exclusão caminha paralelamente à democratização do acesso a níveis 

educacionais além do ensino obrigatório. 

 Em um mundo no qual o conhecimento é usado de forma intensiva, o diferencial está na 

qualidade da educação recebida. A qualidade do convívio, assim como dos conhecimentos e das 

competências constituídas na vida escolar, será determinante para a participação do indivíduo em seu 

próprio grupo social e para que ele tome parte em processos de crítica e renovação. 

Nesse contexto, ganha importância redobrada a qualidade da educação oferecida nas escolas 

públicas, que vêm recebendo, em número cada vez mais expressivo, as camadas pobres da sociedade 

brasileira, que até bem pouco tempo não tinham efetivo acesso à escola.  

Ganha também importância a ampliação e a significação do tempo de permanência na escola, 

tornando-a um lugar privilegiado para o desenvolvimento do pensamento autônomo, tão necessário ao 

exercício de uma cidadania responsável, especialmente quando se assiste aos fenômenos da precocidade 

da adolescência e do acesso cada vez mais tardio ao mercado de trabalho. 

Hoje, mais do que nunca, aprender na escola é o “ofício de aluno”,a partir do qual o jovem pode 

fazer o trânsito para a autonomia da vida adulta e profissional. 

Para que a democratização do acesso à educação tenha função inclusiva, não é suficiente 

universalizar a escola: é indispensável universalizar a relevância da aprendizagem. 

A educação tem de estar a serviço do desenvolvimento pessoal ( capacidade de agir, pensar e 

atuar no mundo ), desenvolvimento, que coincide com a construção da identidade, da autonomia e da 

liberdade. 
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Esse tipo de educação constrói, de forma cooperativa e solidária, uma síntese dos saberes 

produzidos pela humanidade ao longo de sua história e dos saberes locais. Tal síntese é uma das 

condições para o indivíduo acessar o conhecimento necessário ao exercício da cidadania em dimensão 

mundial. 

A autonomia para gerenciar a própria aprendizagem (aprender a aprender) e para a transposição 

dessa aprendizagem em intervenções solidárias (aprender a fazer e a conviver) deve ser a base da 

educação das crianças, dos jovens e dos adultos, que têm em suas mãos a continuidade da produção 

cultural e das práticas sociais. 

Construir identidade, agir com autonomia e em relação com o outro, bem como incorporar a 

diversidade, são as bases para a construção de valores de pertencimento e de responsabilidade, 

essenciais para a inserção cidadã nas dimensões sociais e produtivas. Preparar os indivíduos para o 

diálogo constante com a produção cultural, num tempo que se caracteriza não pela permanência, mas 

pela constante mudança – quando o inusitado, o incerto e o urgente constituem a regra –, é mais um 

desafio contemporâneo para a educação escolar. 

Outros elementos relevantes que devem orientar o conteúdo e o sentido da escola são a 

complexidades da vida cultural em suas dimensões sociais, econômicas e políticas; a presença maciça 

de produtos científicos e tecnológicos; e a multiplicidade de linguagens e códigos no cotidiano. 

Apropriar-se desses conhecimentos pode ser fator de ampliação das liberdades, ao passo que sua não 

apropriação pode significar mais um fator de exclusão. 

Um currículo que dá sentido, significado e conteúdo à escola precisa levar em conta os elementos 

aqui apresentados. Por isso, o Currículo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tem 

como princípios centrais: a escola que aprende; o currículo como espaço de cultura; as 

competências como eixo de aprendizagem; a prioridade da competência de leitura e de escrita; a 

articulação das competências para aprender; e a contextualização no mundo do trabalho. 

2- Princípios para um Currículo comprometido com o seu tempo 

I – Uma escola que também aprende 

A tecnologia imprime um ritmo sem precedentes ao acúmulo de conhecimentos e gera profunda 

transformação quanto às formas de estrutura, organização e distribuição do conhecimento acumulado. 

Nesse contexto, a capacidade de aprender terá de ser trabalhada não apenas nos alunos, mas na própria 

escola, como instituição educativa. A escola que também aprende a ensinar tem que ressaltar a 

responsabilidade da equipe gestora como formadora de professores e a responsabilidade dos docentes, 
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entre si e com o grupo gestor, na problematizarão e na significação dos conhecimentos sobre sua 

prática. O conhecimento coletivo é maior que a soma dos conhecimentos individuais, “comunidade 

aprendente”. 

II - O currículo como espaço de cultura 

No cotidiano escolar, a cultura é muitas vezes associada ao que é local, pitoresco, folclórico, bem 

como ao divertimento ou lazer, ao passo que o conhecimento é frequentemente associado a um saber 

inalcançável. Essa dicotomia não cabe em nossos tempos: a informação está disponível a qualquer 

instante, em tempo real, ao toque de um dedo, e o conhecimento constitui ferramenta para articular 

teoria e prática, o global e o local, o abstrato e seu contexto físico. 

Currículo é a expressão do que existe na cultura científica, artística e humanista transposto para 

uma situação de aprendizagem e ensino. Precisamos entender que as atividades extraclasse não são 

“extracurriculares” quando se deseja articular cultura e conhecimento. Nesse sentido, todas as 

atividades da escola são curriculares; caso contrário, não são justificáveis no contexto escolar. O 

conhecimento tomado como instrumento, mobilizado em competências, reforça o sentido cultural da 

aprendizagem. Tomado como valor de conteúdo lúdico, de caráter ético ou de fruição estética, numa 

escola de prática cultural ativa, o conhecimento torna-se um prazer que pode ser aprendido ao se 

aprender a aprender. 

III - As competências como referência 

Um currículo que promove competências tem o compromisso de articular as disciplinas e as 

atividades escolares com aquilo que se espera que os alunos aprendam ao longo dos anos. Logo, a 

atuação do professor, os conteúdos, as metodologias disciplinares e a aprendizagem requerida dos 

alunos são aspectos indissociáveis, que compõem um sistema ou rede cujas partes têm características e 

funções específicas que se complementam para formar um todo, sempre maior do que elas. Maior 

porque o currículo se compromete em formar crianças e jovens para que se tornem adultos preparados 

para exercer suas responsabilidades (trabalho, família, autonomia etc.) e para atuar em uma sociedade 

que depende deles. 

Com efeito, um currículo referenciado em competências supõe que se aceite o desafio de 

promover os conhecimentos próprios de cada disciplina articuladamente às competências e habilidades 

do aluno. É com essas competências e habilidades que o aluno contará para fazer a leitura crítica do 

mundo, questionando-o para melhor compreendê-lo, inferindo questões e compartilhando ideias, sem, 

pois, ignorar a complexidade do nosso tempo. 
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Tais competências e habilidades podem ser consideradas em uma perspectiva geral, isto é, no que 

têm de comum com as disciplinas e tarefas escolares ou no que têm de específico. Competências, nesse 

sentido, caracterizam modos de ser, de raciocinar e de interagir, que podem ser depreendidos das ações 

e das tomadas de decisão em contextos de problemas, de tarefas ou de atividades. Graças a elas, 

podemos inferir, hoje, se a escola como instituição está cumprindo devidamente o papel que se espera 

dela. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9394/96 deslocou o foco do 

ensino para a  aprendizagem, e não é por acaso que sua filosofia não é mais a da liberdade de ensino, 

mas a do direito de aprender. 

O conceito de competências também é fundamental na LDBEN, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados pelo Conselho Nacional 

de Educação e pelo Ministério da Educação. O currículo referenciado em competências é uma 

concepção que requer que a escola e o plano do professor indiquem o que aluno vai aprender. 

Uma das razões para se optar por uma educação centrada em competências diz respeito à 

democratização da escola. Com a universalização do Ensino Fundamental, a educação incorpora toda a 

heterogeneidade que caracteriza o povo brasileiro; nesse contexto, para ser democrática, a escola tem de 

ser igualmente acessível a todos, diversa no tratamento a cada um e unitária nos resultados. 

Pensar o currículo hoje é viver uma transição na qual, como em toda transição, traços do velho e 

do novo se mesclam nas práticas cotidianas. 

 

IV - Prioridade para a competência da leitura e da escrita 

Concebe-se o homem a partir do trabalho e das mediações simbólicas que regem suas relações 

com a vida, com o mundo e com ele próprio. São dois os eixos dessas atividades: o da produção 

(transformação da natureza) e o da comunicação (relações intersubjetivas).  

A linguagem é constitutiva do ser humano. 

Pode-se definir linguagens como sistemas simbólicos, instrumentos de conhecimento e de 

construção de mundo, formas de classificação arbitrárias e socialmente determinadas. 

Esses sistemas são, ao mesmo tempo, estruturados e estruturantes, uma vez que geram e são 

gerados no constante conflito entre os protagonistas sociais pela manutenção ou transformação de uma 

visão de mundo: o poder simbólico do fazer ver e fazer crer, do pensar, do sentir e do agir em 

determinado sentido. 
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Em síntese, as linguagens incorporam as produções sociais que se estruturam mediadas por 

códigos permanentes, passíveis de representação do pensamento humano e capazes de organizar uma 

visão de mundo mediada pela expressão, pela comunicação e pela informação. 

O desenvolvimento da competência lingüística do aluno, não está pautado na exclusividade do 

domínio técnico de uso da língua legitimada pela norma-padrão, mas, principalmente, no domínio da 

competência performativa: o saber usar a língua em situações subjetivas ou objetivas que exijam graus 

de distanciamento e de reflexão sobre contextos e estatutos de interlocutores, ou seja, a competência 

comunicativa vista pelo prisma da referência do valor social e simbólico da atividade linguística, no 

âmbito dos inúmeros discursos concorrentes. 

Em uma cultura letrada como a nossa, a competência de ler e de escrever é parte integrante da 

vida das pessoas e está intimamente associada ao exercício da cidadania. As práticas de leitura e escrita, 

segundo as pesquisas que vêm sendo realizadas na área, têm impacto sobre o desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo. 

Essas práticas possibilitam o desenvolvimento da consciência do mundo vivido (ler é registrar o 

mundo pela palavra, afirma Paulo Freire), propiciando aos sujeitos sociais a autonomia na 

aprendizagem e a contínua transformação, inclusive das relações pessoais e sociais. 

Nesse sentido, os atos de leitura e de produção de textos ultrapassam os limites da escola, 

especialmente os da aprendizagem em língua materna, configurando-se como pré-requisitos para todas 

as disciplinas escolares. 

A leitura e a produção de textos são atividades permanentes na escola, no trabalho, nas relações  

interpessoais e na vida. Por isso mesmo, o Currículo proposto tem por eixo a competência geral de ler e 

de produzir textos, ou seja, o conjunto de competências e habilidades específicas de compreensão e de 

reflexão crítica intrinsecamente associado ao trato com o texto escrito Pertencer a uma comunidade, 

hoje, é também estar em contato com o mundo todo; a diversidade da ação humana está cada vez mais 

próxima da unidade para os fins solidários. 

A leitura e a escrita, por suas características formativas, informativas e comunicativas, 

apresentam-se como instrumentos valiosos para se alcançar esses fins. Na escola, o aluno deve 

compreender essa inter-relação como um meio de preservação da identidade de grupos sociais menos 

institucionalizados e como possibilidade do direito às representações em face de outros grupos que têm 

a seu favor as instituições que autorizam a autorizar. 
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Hoje, o domínio do fazer comunicativo exige formas complexas de aprendizagem. Para fazer, 

deve-se conhecer o que e como. Depois dessa análise reflexiva, tenta-se a elaboração, consciente de que 

ela será considerada numa rede de expectativas contraditórias. Entra-se no limite da transversalidade 

dos usos sociais da leitura e da escrita; às escolhas individuais impõem-se os limites do social, 

envolvendo esquemas cognitivos complexos daqueles que podem escolher, porque tiveram a 

oportunidade de aprender a escolher. 

Por esse caráter essencial da competência de leitura e de escrita para a aprendizagem dos 

conteúdos curriculares de todas as áreas e disciplinas, a responsabilidade por sua aprendizagem e 

avaliação cabe a todos os professores, que devem transformar seu trabalho em oportunidades nas quais 

os alunos possam aprender e consigam consolidar o uso da Língua Portuguesa e das outras linguagens e 

códigos que fazem parte da cultura, bem como das formas de comunicação em cada uma delas. 

Por fim, é importante destacar que o domínio das linguagens representa um primordial elemento 

para a conquista da autonomia, a chave para o acesso a informações, permitindo a comunicação de 

ideias, a expressão de sentimentos e o diálogo, necessários à negociação dos significados e à 

aprendizagem continuada. 

Articulação das competências para aprender 

A aprendizagem é o centro da atividade escolar. Por extensão, o professor caracteriza-se como um 

profissional da aprendizagem. O professor apresenta e explica conteúdos, organiza situações para a 

aprendizagem de conceitos, de métodos, de formas de agir e pensar, em suma, promove conhecimentos 

que possam ser mobilizados em competências e habilidades que, por sua vez, instrumentalizam os 

alunos para enfrentar os problemas do mundo.  

Dessa forma, a expressão “educar para a vida” pode ganhar seu sentido mais nobre e verdadeiro 

na prática do ensino. Se a educação básica é para a vida, a quantidade e a qualidade do conhecimento 

têm de ser determinadas por sua relevância para a vida de hoje e do futuro, para além dos limites da 

escola. Portanto, mais que os conteúdos isolados, as competências são guias eficazes para educar 

para a vida. As competências são mais gerais e constantes; os conteúdos, mais específicos e variáveis. 

É exatamente a possibilidade de variar os conteúdos no tempo e no espaço que legitima a iniciativa dos 

diferentes sistemas públicos de ensino de selecionar, organizar e ordenar os saberes disciplinares que 

servirão como base para a constituição de competências, cujas referências são as diretrizes e orientações 

nacionais, de um lado, e as demandas do mundo contemporâneo, de outro. 
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Vale insistir que essa preparação não exige maior quantidade de ensino (ou de conteúdos), mas 

sim melhor qualidade de aprendizagem. É preciso deixar claro que isso não significa que os conteúdos 

do ensino não sejam importantes; ao contrário, são tão importantes que a eles está dedicado este 

trabalho de elaboração do Currículo do ensino oficial do Estado de São Paulo. São tão decisivos que é 

indispensável aprender a continuar aprendendo os conteúdos escolares, mesmo fora da escola ou depois 

dela. Continuar aprendendo é a mais vital das competências que a educação deste século precisa 

desenvolver. 

Este Currículo adota como competências para aprender aquelas que foram formuladas no 

referencial teórico do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem, 1998). Entendidas como 

desdobramentos da competência leitora e escritora, para cada uma das cinco competências do Enem 

transcritas a seguir apresenta-se a articulação com a competência de ler e escrever. 

 “Dominar a norma-padrão da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística 

e científica. 

 “Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos históricos- geográficos, da produção tecnológica e das manifestações 

artísticas.” 

 “Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 

situações concretas, para construir argumentação consistente.” 

 “Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de intervenção 

solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.” 

 

Articulação com o mundo do trabalho 

A contextualização tem como norte os dispositivos da LDBEN, as normas das DCN, que são 

obrigatórias, e as recomendações dos PCN do Ensino Médio, também pertinentes para a educação 

básica como um todo, sobretudo para o segmento da 5a série/6o ano em diante. 

Para isso, é preciso recuperar alguns tópicos desse conjunto legal e normativo. 

Compreensão dos significados das ciências, das letras e das artes 

Compreender o significado é reconhecer, apreender e partilhar a cultura que envolve as áreas de 

conhecimento, um conjunto de conceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, estilos de trabalho e 

modos de fazer que caracterizem as várias ciências – naturais, exatas, sociais e humanas –, as artes – 
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visuais, musicais, do movimento e outras –, a matemática, as línguas e outras áreas de expressão não 

verbal. 

Ao dispor sobre esse objetivo de compreensão do sentido, a LDBEN está indicando que os alunos 

como estão na escola, preparando-se para assumir plenamente sua cidadania, todos devem passar pela 

alfabetização científica, humanista, linguística, artística e técnica para que sua cidadania, além de ser 

um direito, tenha qualidade. O aluno precisa constituir as competências para reconhecer, identificar e ter 

visão crítica daquilo que é próprio de uma área do conhecimento e, a partir desse conhecimento, avaliar 

a importância dessa área ou disciplina em sua vida e em seu trabalho. 

 

A relação entre teoria e prática em cada disciplina do Currículo 

A relação entre teoria e prática não envolve necessariamente algo observável ou manipulável, 

como um experimento de laboratório ou a construção de um objeto. Tal relação pode acontecer ao se 

compreender como a teoria se aplica em contextos reais ou simulados. Uma possibilidade de 

transposição didática é reproduzir a indagação de origem, a questão ou necessidade que levou à 

construção de um conhecimento – que já está dado e precisa ser apropriado e aplicado, não 

obrigatoriamente ser “descoberto” de novo. 

A lei determina corretamente que a relação entre teoria e prática se dê em cada disciplina do 

currículo, uma vez que boa parte dos problemas de qualidade do ensino decorre da dificuldade em 

destacar a dimensão prática do conhecimento, tornando-o verbalista e abstrato. 

Adquirir discernimento e conhecimentos pertinentes para tomar decisões em diversos momentos, 

como em relação à escolha de alimentos, ao uso da eletricidade, ao consumo de água, à seleção dos 

programas de TV ou à escolha do candidato a um cargo político, são competências essenciais para o 

exercício da cidadania. 

 

As relações entre educação e tecnologia 

A educação tecnológica básica é uma das diretrizes que a LDBEN estabelece para orientar o 

currículo do Ensino Médio. A lei ainda associa a “compreensão dos fundamentos científicos dos 

processos produtivos” ao relacionamento entre teoria e prática em cada disciplina do currículo. 

E insiste quando insere o “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna” entre as competências que o aluno deve demonstrar ao final da educação básica. 
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A tecnologia comparece, portanto, no currículo da educação básica com duas acepções 

complementares: 

a) como educação tecnológica básica; 

b) como compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção. 

A primeira acepção refere-se à alfabetização tecnológica, que inclui aprender a lidar com 

computadores, mas vai além. Alfabetizar-se tecnologicamente é entender as tecnologias da história 

humana como elementos da cultura, como parte das práticas sociais, culturais e produtivas, que, por sua 

vez, são inseparáveis dos conhecimentos científicos, artísticos e linguísticos que as fundamentam. A 

educação tecnológica básica tem o sentido de preparar os alunos para viver e conviver em um mundo no 

qual a tecnologia está cada vez mais presente, no qual a tarja magnética, o celular, o código de barras e 

outros tantos recursos digitais se incorporam velozmente à vida das pessoas, qualquer que seja sua 

condição socioeconômica. 

A segunda acepção, ou seja, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da 

produção faz da tecnologia a chave para relacionar o currículo ao mundo da produção de bens e 

serviços, isto é, aos processos pelos quais a humanidade – e cada um de nós – produz os bens e serviços 

de que necessita para viver. Foi para se manter fiel ao espírito da lei que as DCN introduziram a 

tecnologia em todas as áreas, tanto das DCN como dos PCN para o Ensino Médio, evitando a existência 

de disciplinas “tecnológicas” isoladas e separadas dos conhecimentos que lhes servem de fundamento. 

 

A prioridade para o contexto do trabalho  

Se examinarmos o conjunto das recomendações já analisadas, o trabalho enquanto produção de 

bens e serviços revela-se como a prática humana mais importante para conectar os conteúdos do 

currículo à realidade. Desde sua abertura, a LDBEN faz referência ao trabalho, enquanto prática social, 

como elemento que vincula a educação básica à realidade, desde a Educação Infantil até a conclusão do 

Ensino Médio. O vínculo com o trabalho carrega vários sentidos que precisam ser explicitados. 

Do ponto de vista filosófico, expressa o valor e a importância do trabalho. À parte qualquer 

implicação pedagógica relativa a currículos e à definição de conteúdos, o valor do trabalho incide em 

toda a vida escolar: desde a valorização dos trabalhadores da escola e da família até o respeito aos 

trabalhadores da comunidade, o conhecimento do trabalho como produtor de riqueza e o 

reconhecimento de que um dos fundamentos da desigualdade social é a remuneração injusta do 

trabalho. A valorização do trabalho é também uma crítica ao bacharelismo ilustrado, que por muito 
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tempo predominou nas escolas voltadas para as classes sociais privilegiadas. A implicação pedagógica 

desse princípio atribui um lugar de destaque para o trabalho humano, contextualizando os conteúdos 

curriculares, sempre que for pertinente, com os tratamentos adequados a cada caso. 

Em síntese, a prioridade do trabalho na educação básica assume dois sentidos complementares: 

como valor, que imprime importância ao trabalho e cultiva o respeito que lhe é devido na sociedade, e 

como tema que perpassa os conteúdos curriculares, atribuindo sentido aos conhecimentos específicos 

das disciplinas. 

 

O contexto do trabalho no Ensino Médio 

A tradição de ensino academicista, desvinculado de qualquer preocupação com a prática, separou 

a formação geral e a formação profissional no Brasil. Durante décadas, elas foram modalidades 

excludentes de ensino. 

A tentativa da LDB (Lei no 5692/71) de unir as duas modalidades, profissionalizando todo o 

Ensino Médio, apenas descaracterizou a formação geral, sem ganhos significativos para a profissional. 

Hoje essa separação já não se nos dá mesmos moldes porque o mundo do trabalho passa por 

transformações profundas. À medida que a tecnologia vai substituindo os trabalhadores por autômatos 

na linha de montagem e nas tarefas de rotina, as competências para trabalhar em ilhas de produção, 

associar concepção e execução, resolver problemas e tomar decisões tornam-se mais importantes do que  

conhecimentos e habilidades voltados para postos específicos de trabalho. 

A LDBEN adota uma perspectiva sintonizada com essas mudanças na organização do trabalho ao 

recomendar a articulação entre educação básica e profissional, definindo, entre as finalidades do Ensino 

Médio, “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” . A lei não recupera a formação profissional para postos ou áreas específicas dentro da 

carga horária geral do Ensino Médio, como pretendeu a legislação anterior, mas também não chancela o 

caráter inteiramente propedêutico que esse ensino tem assumido na educação básica brasileira. 

As DCN para o Ensino Médio interpretaram essa perspectiva como uma preparação básica para o 

trabalho, abrindo a possibilidade de que os sistemas de ensino ou as escolas tenham ênfases curriculares 

diferentes, com autonomia para eleger as disciplinas específicas e suas respectivas cargas horárias 

dentro das três grandes áreas instituídas pelas DCN, desde que garantida a presença das três áreas. Essa 

abertura permite que escolas de Ensino Médio, a partir de um projeto pedagógico integrado com cursos 
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de educação profissional de nível técnico, atribuam mais tempo e atenção a disciplinas ou áreas 

disciplinares cujo estudo possa ser aproveitado na educação profissional. 

Para as DCN, o que a lei denomina preparação básica para o trabalho pode ser a aprendizagem de 

conteúdos disciplinares constituintes de competências básicas que sejam também pré-requisitos de 

formação profissional. Em inúmeros casos, essa opção pouparia tempo de estudo para o jovem que 

precisa ingressar precocemente no mercado de trabalho. Para facilitar essa abertura, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico (DCNEP) flexibilizaram a 

duração dos cursos profissionais desse nível, possibilitando o aproveitamento de estudos já realizados 

ou mesmo o exercício profissional prévio. Essas duas peças normativas criaram os mecanismos 

pedagógicos que podem viabilizar o que foi estabelecido na LDBEN (Lei no 9394/96) e em decretos 

posteriores. 

A preparação básica para o trabalho em determinada área profissional, portanto, pode ser 

realizada em disciplinas de formação básica do Ensino Médio. As escolas, nesse caso, atribuiriam carga 

horária suficiente e tratamento pedagógico adequado às áreas ou disciplinas que melhor preparassem 

seus alunos para o curso de educação profissional de nível técnico escolhido. Essa possibilidade 

fundamenta-se no pressuposto de que ênfases curriculares diferenciadas são equivalentes para a 

constituição das competências previstas na LDBEN, nas DCN para o Ensino Médio e na matriz de 

competências do Enem. 

Isso supõe um tipo de articulação entre currículos de formação geral e currículos de formação 

profissional, em que os primeiros encarregam-se das competências básicas, fundamentando sua 

constituição em conteúdos, áreas ou disciplinas afinadas com a formação profissional nesse ou em outro 

nível de escolarização. 

Supõe também que o tratamento oferecido às disciplinas do currículo do Ensino Médio não seja 

apenas propedêutico, tampouco voltado estritamente para o vestibular. 

 

OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – REGULAR  

 

        Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os 

alunos sejam capazes de: 
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• compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio 

às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais 

como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de 

pertinência ao país; 

• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais; 

• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para 

agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

• conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos 

aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde 

coletiva; 

• utilizar as diferentes linguagens-verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal — 

como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções 

culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação; 

• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos; 

• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. 

Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Concepção do ensino na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
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A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias compreende um conjunto de disciplinas: 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (LEM), Arte e Educação Física, no Ensino 

Fundamental e no Médio. Para a área, segundo os Parâmetros  Curriculares  Nacionais (PCN 2006), a 

linguagem é a capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de 

representação, que são compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências da 

vida em sociedade. A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. 

Mais do que objetos de conhecimento, as linguagens são meios para o conhecimento. O  homem  

conhece  o mundo  através  de  suas linguagens, de seus símbolos. À medida que  ele  se  torna mais  

competente nas diferentes linguagens, torna-se mais capaz de conhecer a si mesmo, assim como a sua 

cultura e o mundo em que vive. 

Nesta perspectiva, trabalha-se, em primeiro lugar, com a construção do conhecimento: 

conhecimento lingüístico, musical, corporal; conhecimento gestual; conhecimento das imagens, do 

espaço e das formas.  

Assim, propõe-se uma mudança profunda na maneira como as disciplinas da área devem ser 

examinadas e ensinadas.  

Com tal mudança, a experiência escolar transforma-se em uma vivência que permite ao aluno 

compreender as diferentes linguagens e usá-las como meios de organização da realidade, nelas 

constituindo significados, em um processo centrado nas dimensões comunicativas da expressão, da 

informação e da argumentação. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Língua Portuguesa 

 

O Currículo Oficial para o Estado de São Paulo, em consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e com os avanços feitos até o momento, parte do estudo do texto – apresentado sempre em 

uma dada situação de comunicação – como base para o estudo de conteúdos, o desenvolvimento de 

habilidades e competências –especialmente de leitura e escrita – e de propostas metodológicas de ensino 

e aprendizagem. 

Nesse sentido, baseamo-nos em uma ampla concepção de texto, visto sob dois aspectos principais: 
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• Ele será compreendido em sentido semiótico, podendo, assim, estar organizado a partir da 

combinação de diferentes linguagens, não apenas a verbal (uma foto, uma cena de telenovela, uma 

canção, entre muitas outras possibilidades, serão compreendidas como textos). 

• O estudo do texto terá ainda como premissa sua inserção em dada situação de comunicação 

– podendo, dessa forma, ser entendido como sinônimo de enunciado. Com o objetivo de 

apresentar o texto em situações de comunicação diversificadas, é proposto para cada bimestre, um eixo 

de organização. 

 Assim, em todos os anos do Ensino Fundamental II, serão estudados: 

• 1o bimestre: Tipologias e gêneros textuais 

• 2o bimestre: Tipologias e gêneros textuais 

• 3o bimestre: Texto, discurso e história 

• 4o bimestre: Texto, discurso e história 

Os eixos de organização dos conteúdos: 

Tipologias textuais 

O ensino-aprendizagem partirá das organizações internas básicas dos diferentes textos (narrar, 

relatar, prescrever, expor e argumentar). 

Neste eixo, o objetivo central, do ponto de vista dos conteúdos, é compreender que, nas situações 

reais de comunicação, diferentes textos, compostos em diferentes linguagens, podem apresentar uma 

forma de organização interna semelhante. Essa organização, de alguma forma, contribui para o sentido 

que poderá ser dado a esses textos, em diversos contextos. 

Gêneros textuais 

Este eixo relaciona os textos com suas funções sociocomunicativas. Serão selecionados dois 

gêneros para estudo em cada bimestre. 

Essa escolha relaciona-se com a tipologia textual apresentada naquele ano, uma vez que cada 

gênero privilegia uma ou mais tipologias em seus modos de organização. O objetivo principal dessa 

separação, do ponto de vista da escolha do conteúdo, é apresentar o texto e suas especificidades 

funcionais, constituídas pelas demandas das situações de comunicação nas quais eles são construídos. 

Texto e discurso 

Neste eixo, o texto será visto em âmbito ainda mais amplo. Sendo organizado a partir de uma ou 

mais tipologias e em um dado gênero, cada texto surge dentro de um contexto comunicativo muito mais 

complexo, inserido em um universo de valores conflitantes de uma dada sociedade. A organização 
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tipológica e, principalmente, do gênero textual está em relação direta com os valores sociais que 

orientaram sua constituição, em dado momento histórico. Tendo essas premissas, escolhemos quatro 

grandes discursos para estudo: o publicitário, o jornalístico, o artístico e o político. 

Texto e história 

Este eixo abarca os três anteriores (assim como cada novo eixo proposto abarca o anterior ou os 

anteriores). Nesse momento, os educandos serão convidados a refletir sobre valores sociais, políticos, 

econômicos, culturais etc., materializados em textos de diversas tipologias e gêneros, construídos em 

diferentes situações de comunicação historicamente determinadas. 

É preciso destacar ainda que os conteúdos serão apresentados nas séries seguindo outros aspectos 

organizadores. Um deles é o desenvolvimento das habilidades de leitura, de escrita, de fala, de audição 

e as relacionadas aos aspectos gramaticais da língua. 

Os conteúdos mencionados estão associados a diferentes habilidades: estudar a tipologia narrativa, 

por exemplo, implicará desenvolvê-la pondo em funcionamento habilidades de leitura, escrita, 

oralidade, audição e de estudos de aspectos gramaticais. Isso significa que em todos os bimestres, em 

todas as séries, os conteúdos serão apresentados a partir do desenvolvimento dessas diferentes 

habilidades. 

No que diz respeito aos estudos dos aspectos gramaticais da língua, gostaríamos de ressaltar ainda 

dois pontos: haverá momentos de sistematização, com destaque maior para os temas que geram mais 

problemas de uso para os falantes (em razão das diferenças entre norma-padrão e outras normas). Além 

disso, nosso olhar gramatical seguirá a organização tradicional apresentada pelos livros didáticos, tendo, 

no entanto, o cuidado de expor os temas dentro da perspectiva das variedades linguísticas e textuais. 

Em relação à leitura literária, é preciso ainda considerar dois aspectos: como foi dito 

anteriormente, o caráter literário de um texto não está, necessariamente, atrelado ao seu gênero. Todos 

os gêneros e tipologias estudados podem, a priori, fazer parte desse universo. 

Lembramos que a dimensão lingüística do texto literário interage com o fato de que a literatura é 

uma instituição social que legitima ou não os seus textos. 

O professor precisa garantir em seu planejamento que o texto literário entre como objeto de 

análise e interpretação, mas também como prática social, resgatando a dimensão fruitiva da literatura. O 

aluno deve desenvolver-se como leitor autônomo, com preferências, gostos e história de leitor. 
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Assim, seja qual for a tipologia ou o gênero em estudo, o texto literário pode e deve ser trabalhado 

permanentemente, uma vez que é elemento fundamental na construção da competência leitora e na 

formação do hábito leitor do estudante. 

Competências e habilidades a serem trabalhadas em Língua Portuguesa 

Tendo como referência principal a tipologia narrativa, em situações de aprendizagem orientadas 

por projetos de leitura e escrita e centradas em histórias, romances, contos, crônicas e outros gêneros de 

tipologia predominantemente narrativa, espera-se que os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

• Saber procurar informações complementares em dicionários, gramáticas, enciclopédias, internet 

etc.; 

• Selecionar textos para a leitura de acordo com diferentes objetivos ou interesses (estudo, 

formação pessoal, entretenimento, realização de tarefas etc.); 

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto; 

• Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações interligadas; 

• Inferir e reconhecer elementos da narrativa; 

• Analisar narrativas ficcionais: enredo, personagem, espaço, tempo e foco narrativo; 

• Produzir texto com organização narrativa; 

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto escrito; 

• Reconhecer e compreender a narratividade em imagens; 

Transpor textos de linguagem verbal para outras linguagens; 

• Transpor texto de linguagem não verbal para outras linguagens; 

• Criar estratégias para a apresentação oral de um projeto; 

• Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores das narrativas policiais 

ou de enigma; 

• Reconhecer características do gênero crônica narrativa; 

• Produzir quadro-síntese com características do gênero crônica narrativa; 

• Reconhecer traços característicos do gênero letra de música; 

• Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para a elaboração de textos 

narrativos; 

• Compreender aspectos linguísticos em funcionamento no texto narrativo; 

• Reconhecer, na leitura de textos ficcionais, elementos que indiquem o comportamento e as 

características principais das personagens; 
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• Identificar problemas e criar soluções que possam ajudá-los a organizar projetos; 

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

• Reconhecer no texto indícios de intencionalidade do autor; 

• Posicionar-se como agente de ações que contribuem para sua formação como leitor, escritor e ator 

em uma dada realidade; 

• Refletir sobre os critérios de seleção/leitura de livros, ampliando-os ou modificando-os a partir de 

discussões coletivas; 

• Identificar problemas a partir da observação da realidade; 

• Reconhecer elementos conotativos. 

Tendo como referência principal a tipologia relatar, em situações de aprendizagem orientadas por 

projetos de leitura e escrita e centradas em notícias, reportagens, relatos de experiência, autobiografia e 

outros gêneros dessa tipologia, espera-se que os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: 

• Ler e interpretar textos da tipologia relatar, inferindo seus traços característicos em situações 

específicas de comunicação; 

• Analisar textos, identificando os valores e as conotações que veiculam; 

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto; 

• Distinguir e ressignificar as características da tipologia narrativa em contraste ao agrupamento 

tipológico relatar; 

• Criar hipótese de sentido a partir de informações dadas pelo texto (verbal e não verbal); 

• Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações interligadas; 

• Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

• Produzir quadro-síntese com características dos gêneros relato de experiência e notícias de jornal; 

• Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

• Ressignificar produções textuais a partir de conhecimentos linguísticos; 

• Construir critérios para ler notícias a partir de conhecimentos sobre o jornal como mídia impressa; 

• Comparar variedades linguísticas de acordo com o contexto comunicacional; 

• Reconhecer diferentes tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do texto; 

• Fruir esteticamente objetos culturais; 

• Ler enunciados, depreendendo deles informações e orientações para a escrita; 

• Identificar sequências lógicas de enunciados; 
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• Produzir textos escritos de acordo com a situação comunicativa e o contexto no qual se inserem; 

• Utilizar conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para a elaboração e realização de 

projetos coletivos; 

• Analisar aspectos discursivos e linguísticos do gênero priorizado, em função do contexto 

comunicacional; 

• Compreender textos orais e escritos por meio de retomada dos tópicos do texto; 

 Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores do gênero textual 

reportagem; 

• Analisar textos, identificando os valores e as conotações que veiculam; 

• Formular hipótese de sentido a partir de informações do texto (verbal e não verbal); 

• Coletar, organizar informações e fazer anotações sobre os textos apresentados a partir de critérios 

preestabelecidos; 

• Distinguir conectivos e demais elementos de coesão próprios de relatos orais e escritos; 

• Ampliar conhecimentos sobre determinado autor, tema jornalístico, estilo de um jornal ou sobre 

um gênero em questão, aprendendo a antecipar informações e a interpretar os textos lidos; 

• Construir critérios para retirar um livro da biblioteca a partir do conhecimento que se tem do autor 

e da obra. 

Tendo referência principal a tipologia prescritiva/injuntiva, em situações de aprendizagem 

orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas em receitas, regras de jogos, anúncios 

publicitários e outros gêneros dessa tipologia, espera-se que os estudantes desenvolvam as seguintes 

habilidades: 

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

específicas de comunicação; 

• Analisar textos prescritivos/injuntivos e construir quadro-síntese; 

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto; 

• Comparar usos linguísticos na norma-padrão e coloquial; 

• Inferir características de anúncios publicitários a partir de conhecimento prévio; 

• Analisar a intertextualidade presente em um texto; 

• Comparar características da tipologia prescritiva/injuntiva em textos de diferentes gêneros; 

Analisar o efeito de uma dada variedade linguística no texto; 

• Analisar anúncios publicitários produzidos em diferentes suportes; 
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• Identificar e analisar níveis de persuasão do texto publicitário; 

• Reconhecer o conceito de intencionalidade; 

• Pesquisar textos coerentes com tema preestabelecido; 

• Interpretar texto de forma a compreender o raciocínio autoral; 

• Selecionar e escolher anúncios publicitários de acordo com orientações dadas; 

• Comparar anúncios, tendo em vista diferentes públicos-alvo; 

• Pesquisar objetos culturais a partir de tema e público-alvo; 

• Selecionar objetos culturais coerentes com tema e público-alvo; 

• Construir estratégia publicitária pertinente ao público-alvo; 

• Identificar e reconhecer a produção de texto como processo em etapas de reelaboração; 

• Produzir versão final de um texto, com marcas de intervenção; 

• Apresentar análises orais de anúncios publicitários; 

• Apresentar oralmente os resultados de uma análise de grupo; 

• Ressignificar a construção de anúncio publicitário, após sistematização de características; 

• Ressignificar suas produções textuais a partir de seus conhecimentos linguísticos; 

• Avaliar, segundo critérios, os trabalhos apresentados pelos grupos; 

• Selecionar informações a partir de critério preestabelecido; 

• Organizar informações a partir de critério preestabelecido (organização da informação por meio de 

articuladores); 

• Identificar e reconhecer critérios de organização da informação em parágrafos (informações 

novas/informações repetidas); 

• Resumir narrativas e texto expositivo. 

Tendo como referência principal as tipologias argumentativa e expositiva, em situações de 

aprendizagem orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas em debate regrado, textos de 

opinião, artigo de divulgação científica e outros gêneros dessas tipologias, espera-se que os estudantes 

desenvolvam as seguintes habilidades: 

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

• Analisar textos argumentativos e construir quadros-síntese; 

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto; 

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

dado ponto de vista; 
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• Identificar tipos de argumentos em textos de opinião; 

• Produzir resenhas utilizando os conhecimentos adquiridos sobre textos argumentativos; 

• Analisar temas diversos, selecionando argumentos que justifiquem pontos de vista divergentes; 

• Fruir esteticamente objetos culturais; 

• Saber revisar textos, reconhecendo a importância das questões linguísticas para a organização 

coerente de ideias e argumentos; 

• Selecionar informações de acordo com os objetivos ou intencionalidades da situação comunicativa; 

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

de vista; 

• Analisar imagens do ponto de vista de seu caráter político; 

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto; 

• Compreender, identificar e utilizar os mecanismos de coerência e coesão no texto; 

• Construir parágrafos argumentativos de acordo com o contexto da situação comunicativa; 

• Criar hipótese de sentido a partir de informações encontradas no texto; 

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto; 

• Identificar e reconhecer a produção de um texto como processo em etapas de reelaboração; 

• Construir ponto de vista que represente o interesse do grupo majoritário; 

• Construir conceito de “ato político” a partir de situação de comunicação; 

• Construir opinião crítica a partir de informações e análises apresentadas; 

• Analisar imagens sob o ponto de vista de seu caráter político e social; 

• Realizar apresentação oral adequada à situação de interlocução; 

• Resumir texto opinativo; 

• Posicionar-se como agente de ações que contribuam para sua formação como leitor, escritor e ator 

em uma dada realidade; 

• Reformular ideias, apresentando novos argumentos e exemplos; 

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

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

• Fruir esteticamente objetos culturais; 

Na produção de textos, em todas as séries do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno desenvolva 

as competências: 
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COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações temáticas e 

situacionais da proposta de produção de texto; 

COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos relativos aos 

elementos organizacionais da tipologia textual em questão; 

COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica, demonstrando 

conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais necessários para a construção coerente 

do texto; 

COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da escrita à situação 

comunicativa. 

  Conteúdos a serem desenvolvidos em Língua Portuguesa 

Conteúdos gerais 

- Traços característicos de textos narrativos; 

• Enredo, personagem, foco narrativo, tempo, espaço; 

• Gêneros textuais narrativos e suas situações de comunicação; 

-Traços característicos da tipologia relatar nos gêneros relato oral e relato autobiográfico; 

 Estudos de gêneros narrativos e relato de experiência; 

 Narrar e relatar: semelhanças e diferenças; 

 Traços característicos de textos jornalísticos; 

-Traços característicos  do gênero textual anúncio publicitário e regras de jogos; 

 Estudos de gêneros prescritivos e situações de comunicação; 

 Discurso da esfera da publicidade: diferentes formas de representação; 

 Estudo de tipologia e gêneros prescritivos articulados por projetos; 

 Construção de projeto publicitário; 

-Traços característicos de textos argumentativos e expositivos; 

 Estudos de gêneros da tipologia argumentativa e expositiva; 

 Argumentar e expor: semelhanças e diferenças; 

 Gênero textual artigo de opinião e carta do leitor; 

 Discurso político: diferentes formas de representação; 

 Estudo de tipologia e gêneros argumentativos articulados por projetos; 

 Construção de projeto políticos. 

Estudos linguísticos:  
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 Tempo verbal: modo subjuntivo na narrativa, subjuntivo e os verbos regulares, articuladores 

temporais e espaciais; 

• Classes de palavras: Substantivo, adjetivo e locuções adjetivas, artigo, numeral, pronomes 

pessoais, formas de tratamento, verbo, advérbio e locução adverbial, interjeição, aposto, vocativo, 

adjunto adnominal. 

• Sinônimos e antônimos; 

• Uso dos “porquês”; 

• Tempos e modos verbais, verbos modalizadores, locução verbal; 

• Compreensão do sentido das palavras (em contexto de dicionário, em contexto de uso,na noção do 

radical das palavras etc.); 

- Discurso artístico: diferentes formas de representação; 

• Pontuação; 

• Discurso direto e indireto; 

• Questões ortográficas; 

• Acentuação; 

 Linguagem conotativa e denotativa; 

 Frase, oração e período; 

 Sujeito e predicado; 

 Vozes verbais; 

 Complementos da oração (objetos direto e indireto, agente da passiva, complemento nominal); 

 Concordância verbal e nominal; 

 Regência verbal e nominal. 

 Período composto por coordenação e subordinação; 

 Crase; 

 Conjunção; 

 Colocação pronominal;   

 Articuladores sintáticos argumentativo; 

 Elementos coesivos; 

 Variedades Linguísticas. 

Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 
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-Leitura, produção e escuta de textos narrativos ( crônica, letra de música) e outros gêneros em 

diferentes situações de comunicação; 

-Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros narrativos articulados 

por projeto artístico; 

-Leitura, produção e escuta de textos organizados nas tipologias narrar e relatar em diferentes 

situações de comunicação; 

-Leitura, produção e escuta de textos prescritivos em diferentes situações de comunicação; 

-Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros prescritivos articulados por projeto 

publicitário; 

-Leitura, produção e escuta de textos argumentativos e expositivos em diferentes situações de 

comunicação; 

-Leitura, produção e escuta de artigo de opinião, carta do leitor e outros gêneros em diferentes 

situações de comunicação; 

-Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros argumentativos e expositivos 

articulados por projeto político.  

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Inglês 

No contexto da educação regular, a disciplina Língua Estrangeira Moderna (LEM) contribui 

decisivamente para a formação mais ampla do indivíduo, visto que possibilita o contato do educando 

com outros modos de sentir, viver e expressar-se. 

Assim, é fundamental que o ensino da língua estrangeira contribua para a construção da 

competência discursiva do estudante, que considere a diversidade linguística dos falantes do idioma 

objeto de estudo, sejam eles nativos ou não nativos, assim como os conhecimentos e experiências do 

educando em língua materna.  

Para o Ensino Fundamental, a organização dos conteúdos trabalhados em Língua Inglesa considera 

dois princípios: 

- a relevância dos temas e sua adequação à faixa etária; e 

- seu potencial para o desenvolvimento das competências de leitura e escrita por meio de situações 

de aprendizagem que promovam o uso da língua inglesa de forma contextualizada e significativa, bem 

como a reflexão crítica sobre esses usos e seus significados. 
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  Os temas escolhidos para a 5ª série/6º ano (primeiros contatos, as línguas estrangeiras em nosso 

entorno, descrição da escola, diferentes moradias) inauguram um movimento que se fará  presente em 

todas as séries: o diálogo entre língua  e cultura, entre o conhecimento local e o conhecimento global, 

entre a realidade do entorno imediato dos alunos e outras realidades, possivelmente  mais distantes, mas 

não menos instigantes. Figuram, na 5ª série/6o ano, assuntos mais gerais, como as convenções no modo 

de se cumprimentar em diferentes culturas e a presença de línguas estrangeiras em nossa língua 

materna, e outros assuntos mais específico, como a possibilidade de descrever a escola em que estudam 

e o lugar onde moram.  

Na 6a série/7oano, os temas escolhidos (o bairro, a língua inglesa e os esportes, entretenimento, 

perfis e preferências) ampliam a perspectiva pluricultural dos alunos a partir das competências já 

desenvolvidas na série/ano anterior, propiciando (re) conhecer-se e falar de si em diferentes situações, 

sobre diferentes assuntos. Com os alunos mais amadurecidos, os temas tratados na 7a série/8o ano 

(comemorações ao redor do mundo, rotinas de jovens em diferentes lugares do mundo, hábitos de 

alimentação, qualidade de vida) expandem o olhar dos alunos novamente para o outro e o que acontece 

ao seu redor. Textos mais desafiadores são propostos e, com eles, abrem-se oportunidades para o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita mais complexas. 

O ciclo fecha-se com os temas trabalhados na 8ª série/9o ano (biografas de pessoas marcantes, 

inventores famosos e suas invenções, narrativas pessoais, o mundo ao meu redor e minha vida daqui a 

dez anos), que voltam a explorar a relação entre o conhecimento global e o local.  

Assim, propicia-se um movimento de construção e reconstrução de conhecimento sobre si mesmo e 

sobre os outros, por meio da língua inglesa, com a leitura e escrita de textos, a aquisição de vocabulário 

e o reconhecimento de estruturas linguísticas a partir de seu uso contextualizado. 

Competências e habilidades a serem trabalhadas em Língua Estrangeira Moderna- Inglês 

Espera-se que ao longo do Ensino Fundamental, os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: fichas de identificação pessoal, formulários para 

assinantes, cartões de identificação estudantil, piadas, adivinhas, diálogos e verbetes de dicionário, 

inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais; 

• Formular perguntas e respostas, em inglês, sobre informações pessoais, tais como nome, idade, 

endereço e telefone; 

• Reconhecer empréstimos linguísticos; 

• Identificar e comparar níveis de formalidade em pequenos diálogos com cumprimentos; 
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• Reconhecer o uso de he/his e she/her para referir-se a homens e mulheres,respectivamente; 

• Reconhecer os usos das formas am, is e are (verbo to be); 

• Preencher formulários ou fichas de cadastro; 

• Produzir cartões de identificação estudantil; 

• Produzir diálogos; 

 Ler, compreender, analisar e interpretar: rótulos de produtos, placas e pôsteres, capas de revistas, 

piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos 

sociais; 

• Reconhecer a origem estrangeira de nomes próprios e sobrenomes; 

• Identificar nomes e sobrenomes em inglês; 

• Reconhecer variações de nomes próprios (nomes de batismo/registro) e apelidos na língua inglesa; 

• Reconhecer o uso do apóstrofo (’s) como marca de posse; 

• Reconhecer o uso de “the + sobrenome + s” como expressão que indica uma família; 

• Produzir pôsteres com base em um tema; 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: emails, planta baixa, piadas, adivinhas e diálogos, 

inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais; 

• Organizar grupos de palavras em categorias; 

• Reconhecer o significado de preposições que descrevem a localização dos objetos no espaço e de 

adjetivos que qualificam diferentes substantivos; 

• Identificar o uso de preposições de lugar; 

Ler, compreender, analisar e interpretar: planta baixa, depoimentos, piadas, adivinhas e diálogos, 

inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais; 

• Relacionar informações em textos; 

• Organizar grupos de palavras em categorias; 

• Reconhecer o significado de preposições que descrevem a localização dos objetos no; espaço e de 

adjetivos que qualificam diferentes substantivos; 

• Identificar o uso de adjetivos em um texto descritivo; 

• Relacionar palavras por sinonímia e antonímia; 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: mapas, placas indicativas de avisos sobre serviços e 

espaços públicos, tabelas de horário, piadas, adivinhas, diálogos e verbetes de dicionário, inferindo seus 

traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais; 
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• Identificar os elementos da estrutura composicional dos gêneros citados; 

• Reconhecer informações em um verbete de dicionário e localizar o significado de palavras; 

• Reconhecer mensagens verbais e não verbais com base na leitura de placas de avisos; 

• Reconhecer o uso apropriado das formas verbais there is/isn’t; there are/aren’t; 

• Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e informações factuais; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-

las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema; 

• Identificar semelhanças entre informações apresentadas em diferentes textos; 

• Reconhecer os usos do tempo verbal pres ente contínuo em contraste com o presente; 

• Reconhecer o uso do verbo modal can para indicar habilidades; 

• Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-

las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema; 

• Produzir fichas ou cartões de identificação pessoal; 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: guias e folhetos informativos e turísticos, 

calendários, tabelas de horário, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem 

como suas finalidades e usos sociais; 

• Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e informações; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-

las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema; 

• Produzir informe e folheto informativo;  

•Ler, compreender, analisar e interpretar: entrevistas, perfis on-line, conversas em salas de bate papo 

(internet), piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades 

e usos sociais; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras; 

• Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado tema; 

• Reescrever em inglês padrão mensagens originalmente escritas em lingoes; 
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• Simular a produção de perfil pessoal para uma comunidade virtual; 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: calendário, pôsteres de divulgação, piadas, adivinhas, 

verbetes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e 

usos sociais; 

• Estabelecer relações entre as datas comemorativas, os eventos especiais, os festivais do Brasil com 

os de outros países, enfocando os aspectos socioculturais; 

• Solicitar e fornecer informações nos tempos presente e passado; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras; 

• Relacionar o uso de passado simples (verbos regulares e irregulares) com acontecimentos 

passados, ações completas, hábitos e estados finalizados; 

• Fazer um pôster informativo sobre uma data comemorativa, compreendendo a produção escrita 

como um processo em etapas de elaboração e reelaboração; 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: páginas da internet, formulários, cartas pessoais e emails, 

piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos 

sociais; 

• Solicitar e fornecer informações nos tempos presente e passado; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de regularidades, e aplicá-

las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Relacionar o uso de passado simples (verbos regulares e irregulares) com acontecimentos 

passados, ações completas, hábitos e estados finalizados; 

• Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem ações e fatos 

no presente e no passado; 

• Usar conectivos (and, but, so) para organizar o texto; 

• Reconhecer expressões adverbiais de tempo; 

• Preencher um formulário com dados pessoais; 

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

etapas de elaboração e reelaboração; 

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

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras; 
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• Reconhecer o significado de a lot of, many, some, little, no etc. para indicar quantidades; 

• Distinguir alimentos saudáveis e não saudáveis; 

• Relacionar alimentos e bebidas a diferentes refeições; 

• Identificar hábitos alimentares em diferentes culturas; 

• Utilizar o verbo modal should para dar conselhos; 

• Produzir um cardápio, compreendendo a produção escrita como um processo em etapas de 

elaboração e reelaboração; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de regularidades e aplicá-las 

em produções escritas, revisões e leituras; 

• Identificar mudanças nos hábitos das pessoas durante determinados períodos da vida: infância, 

namoro, estudo, alimentação, atividades de lazer etc.; 

• Organizar eventos em uma linha do tempo; 

• Reconhecer advérbios e expressões adverbiais de tempo; 

• Utilizar os tempos verbais passado, passado contínuo e used to para descrever mudanças nos 

hábitos das pessoas durante determinados períodos da vida; 

• Produzir uma entrevista e uma linha do tempo, compreendendo a produção escrita como um 

processo em etapas de elaboração e reelaboração; 

• Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e 

aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Reconhecer o uso do presente perfeito; 

• Diferenciar frases e perguntas que tratam do presente e aquelas que tratam do passado; 

• Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem ações e fatos 

no presente e no passado; 

• Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal; 

• Preencher uma ficha com dados biográficos; 

 Ler, compreender, analisar e interpretar: verbetes de enciclopédia, anúncios publicitários, 

páginas da internet, catálogos e fichas com descrição de produtos e invenções, piadas, adivinhas e 

diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais; 

• Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados; 
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• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e 

aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Reconhecer o uso da voz passiva em expressões como “it’s used for ... ing” e “it was invented”; 

• Transpor informações de um texto para uma tabela; 

• Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal e causal; 

• Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados; 

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

ordem em que aparecem; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e 

aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem AC; 

• Nomear sentimentos e sensações; 

• Identificar interjeições e onomatopeias que expressam sensações e sentimentos; 

• Reconhecer o uso de expressões adverbiais de tempo; 

• Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal e causal; 

• Elaborar roteiro de um episódio de vida para dramatizá-lo; 

• Organizar uma lista de eventos em ordem cronológica; 

• Produzir um roteiro para dramatização de uma cena, compreendendo a produção como um 

processo em etapas de elaboração e reelaboração; 

• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de regularidades, e 

aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras; 

• Reconhecer o uso de formas comparativas dos adjetivos; 

• Reconhecer o uso de expressões adverbiais de tempo; 

• Reconhecer o uso do futuro (will); 

• Reconhecer o uso de estruturas verbais para expressar desejos e expectativas (hope to, wish to, 

would like to) 

• Produzir um relato autobiográfico, compreendendo a produção como um processo em etapas de 

elaboração e reelaboração. 

Conteúdos a serem trabalhados em Língua Estrangeira Moderna- Inglês 

Aquisição e ampliação de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da 

Língua Inglesa: 
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Primeiros contatos 

• Cumprimentos e despedidas em inglês e em diferentes culturas 

• Níveis de formalidade em cumprimentos e despedidas 

• Identificação pessoal: nome, idade, endereço e telefone 

• Números em língua inglesa 

• Pronomes pessoais e adjetivos possessivos 

As línguas estrangeiras em nosso entorno 

• Reconhecimento de palavras estrangeiras em nomes de lugares, marcas de produtos, equipamentos, 

jogos, internet etc. 

• Análise de palavras estrangeiras presentes no cotidiano, sua origem e adaptação em língua materna 

A escola 

• Denominação de objetos (caneta, lápis, mochila) e móveis escolares (carteira, cadeira, lousa); 

• Denominação dos espaços da escola (sala dos professores, sala de aula, biblioteca) e dos 

profissionais que nela atuam (inspetor, secretária, diretor, professor); 

• Preposições de lugar. 

Moradias 

• Denominação de diferentes tipos de moradia; 

• Relação entre ilustração e descrição de diferentes tipos de moradia; 

• Denominação de espaços de uma casa e dos itens de mobília mais comuns; 

• Adjetivos usados para descrever casas e seus espaços; 

• Preposições de lugar. 

O bairro 

• Denominação em língua inglesa dos diferentes espaços comerciais e comunitários que estão nos 

arredores da escola (banco, padaria, supermercado, farmácia); 

• Relação entre espaços comerciais, sua função e as ações que neles ocorrem tipicamente; 

• Verbos de ação; 

• Tempo verbal: presente; 

• There is/there are. 

Esporte 

• Denominação das diferentes modalidades de esportes; 
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• Reconhecimento de palavras inglesas ou de origem inglesa usadas em diferentes modalidades 

esportivas, em textos na língua portuguesa; 

• Relação entre modalidades esportivas e ações praticadas pelos atletas; 

• Tempo verbal: presente contínuo e presente simples; 

• Verbo modal can (para expressar habilidades); 

• Denominação de países e nacionalidades; 

Entretenimento 

• Denominação dos espaços de lazer da cidade (parques, museus, cinemas); 

• Relação entre diferentes espaços de lazer e as atividades que neles se pode praticar (o que fazer e 

onde); 

• Identificação de informações específicas sobre os espaços de lazer, tais como horários de 

funcionamento, localização, tarifas etc.; 

• Retomada: there + be/can presente, presente contínuo; 

Identidade: perfil e preferências 

• Denominação de diferentes atividades de lazer (cinema, leitura, música etc.) praticadas e 

apreciadas; 

• Preferências 

• Tempo verbal: presente (em foco: formas interrogativa e negativa); 

Comemorações ao redor do mundo 

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

datas e de modos diferentes em diversos países e culturas; 

• Localização de informações explícitas em textos informativos sobre o tema em estudo; 

• Tempos verbais: presente (retomada) e passado simples (verbos regulares e irregulares). 

• Datas 

• Retomada: nomes de países e nacionalidades em língua inglesa. 

Rotinas de jovens 

• Verbos de ação (retomada); 

• Tempo verbal: presente (retomada); 

• Conectivos (and, but, so); 

• Advérbios de tempo, frequência, lugar e modo; 

Alimentação 
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• Denominação das diferentes refeições, alimentos e bebidas; 

• Relação entre alimentos e bebidas e refeições; 

• Identificação dos hábitos alimentares em diferentes culturas; 

• Distinção entre alimentos e bebidas saudáveis ,não saudáveis (junk food ,healthy food); 

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

(a) few, some, any, no; 

• Tempo verbal: presente (retomada); 

• Dicas para uma alimentação saudável; 

• Verbo modal should. 

Mudança de hábitos 

• Identificação de mudança de hábitos em diferentes épocas (a vida de um jovem hoje e a de quem 

foi jovem há 30 anos); 

• Advérbios e expressões adverbiais de tempo; 

• Tempos verbais: passado (retomada), passado contínuo, used to; 

Biografias 

• Identificação de biografias de pessoas marcantes da história nacional e internacional que ainda 

estão vivas; 

• Identificação de quando e onde as pessoas nasceram e estudaram, que língua falam, de que 

gostavam quando eram pequenas; 

• Relação entre biografias e profissões; 

• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e reconhecimento de uso do presente perfeito 

Invenções e inventores; 

• Relação entre invenções e inventores (quem fez o quê); 

• Descrições de invenções, situando-as no momento histórico; 

• Relação entre uma invenção e seu uso social; 

• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e voz passiva (It’s used for ... ing; it was invented) 

• Verbos e adjetivos; 

Narrativas pessoais 

• Identificação dos elementos de uma narrativa (o quê, quando, onde, como); 

• Organização cronológica de eventos; 

• Relação entre um acontecimento e uma emoção por ele provocada; 
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• Tempos verbais: passado e passado contínuo; 

• Adjetivos para descrever sensações e sentimentos; 

• Advérbios de tempo, lugar e modo; 

Planos e expectativas para o futuro; 

• Previsões para o futuro pessoal e coletivo; 

• Relação entre mudanças e aspectos da vida pessoal e social; 

• Advérbios e expressões adverbiais de tempo; 

• Estudo dos adjetivos (formas comparativas); 

• Tempo verbal: futuro (will, there will be); 

• Estruturas verbais: hope to; wish to, would like to. 

Textos para leitura e escrita 

• Fichas de cadastro e formulários (identificação de dados); 

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

cartões de jogos); 

• Descrições de espaços escolares, de plantas baixas; 

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

imobiliários; 

• Mapas, placas, tabelas de horário de funcionamento de estabelecimentos; 

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

• Folhetos e guias para turistas, calendários, tabelas de horários; 

• Entrevistas, perfis on-line, conversas em sala de bate-papo (internet); 

• Calendários de datas comemorativas e pôsteres de divulgação de eventos; 

• Páginas da internet, formulários, gráficos, cartas pessoais e emails; 

• Leitura de cardápios, infográficos, tabelas nutricionais, rótulos de produtos; 

• Entrevistas, trechos de artigos de revista, linha do tempo, questionários; 

• Biografias, entrevistas, perfis; 

• Verbetes de enciclopédias, anúncios publicitários, páginas da internet, catálogos e fichas; 

• Reportagens de revista e/ou jornal, páginas da internet, depoimentos pessoais, fóruns na internet, 

diários, roteiros; 

• Citações, entrevistas, reportagens de revista/jornal. 

Produção 
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• Cartão de identificação escolar (carteirinha de estudante); 

• Pôsteres sobre a presença da língua inglesa no cotidiano; 

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

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

• Descrição de diferentes espaços comerciais e comunitários do bairro e sua função; 

• Cartão de identificação de um esportista ou de um esporte; 

• Folheto ilustrado sobre uma opção de lazer na cidade ou no bairro; 

• Perfil individual com informações pessoais e preferências; 

• Pôster de divulgação de um evento; 

• Email ou carta para correspondência com epals ou penpals; 

• Cardápio saudável para a cantina da escola; 

• Entrevista e linha do tempo; 

• Perfil e biografia de uma personalidade marcante; 

• Ficha com descrição de um produto ou equipamento; 

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

• Relato autobiográfico organizado em três partes: apresentação pessoal, fatos marcantes e 

expectativas para o futuro. 

 

ARTE 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Arte 

Partindo da concepção da área um pensamento curricular em Arte pode se mover em diferentes 

territórios da arte e cultura, mapeados como: linguagens artísticas, processo de criação, materialidade, 

forma conteúdo, mediação cultural, patrimônio cultural, saberes estéticos e culturais. A composição 

desses territórios oferece diferentes direções para estudo, tal qual o traçado de uma cartografia, um 

mapa de possibilidades, com trânsito por entre os saberes, articulando diferentes campos. 

Metodologicamente, de acordo com os PCN de Arte e o Currículo, o ensino de arte, visto como área 

de conhecimento e linguagem, deverá se dar de forma a articular três eixos metodológicos, a saber: 

• Criação/produção em arte – o fazer artístico. 

• Fruição estética – apreciação significativa da arte e do universo a ela relacionado, leitura, crítica. 

• Reflexão: a arte como produto da história e da multiplicidade de culturas. 

 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Arte 

Espera-se que ao longo do Ensino Fundamental, os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

 Estabelecer diferenciações entre o espaço bi e o tridimensional 

• Reconhecer e interpretar a linguagem tridimensional em produções artísticas; 

• Operar com a tridimensionalidade na criação de ideias na linguagem da Arte; 

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

linguagem da Arte; 

• Operar o pensamento analítico na distinção dos modos de utilizar o espaço nas diferentes 

linguagens da Arte no decorrer do tempo; 

• Operar a luz como elemento, ferramenta e matéria presente nas diferentes linguagens artísticas; 

• Identificar a dimensão simbólica da luz como geradora de sentido e de múltiplas significações na 

Arte; 

• Reconhecer luz e sombra como qualidade estética e expressiva na obra de arte; 

• Distinguir a sonoridade provocada por fontes distintas; 

• Manejar e utilizar suportes, ferramentas e materiais em processos de criação em arte; 

• Experimentar e reconhecer as potencialidades do corpo como suporte e matéria das artes cênicas; 

• Experimentar e reconhecer as potencialidades da voz como suporte e matéria da música; 

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

  Distinguir e utilizar conceitos sobre a linguagem do desenho e suas conexões com as diferentes 

linguagens artísticas; 

• Relacionar e interpretar as potencialidades do desenho como registro; 

• Considerar o desenho como modo de pensar, perceber, observar, imaginar, projetar e expressar-se 

nas diferentes linguagens artísticas; 

• Interpretar e relacionar as potencialidades da forma como elemento básico das linguagens 

artísticas; 

• Operar com a forma para tornar visíveis ideias nas diferentes linguagens da Arte; 

• Operar com a forma na criação de notações na dança e na música; 

 Produzir trabalhos partindo de diálogos exploratórios entre matérias, ferramentas e linguagens 

artísticas; 

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

diversos; 
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• Reconhecer e utilizar a matéria e as ferramentas na construção poética como materialidade da obra 

de arte; 

• Operar com diferentes materialidades, fazendo relações entre forma e imaginário poético; 

• Distinguir, nos processos de criação, a construção de linguagem da Arte por meio da improvisação, 

do acaso, da intuição, da ação lúdica e do espontâneo; 

• Operar com percursos de experimentação nos processos de criação de linguagens artísticas; 

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

• Interpretar e relacionar, na leitura de obras de arte, a diferenciação de suportes, convencionais, não 

convencionais e imateriais usados no fazer arte; 

• Manejar diferentes suportes na criação de ideias na linguagem da Arte; 

• Reconhecer e utilizar o suporte como matéria de construção poética na materialidade da obra de 

arte; 

• Distinguir suportes materiais e imateriais nas produções artísticas; 

• Pesquisar processos de criação pessoal e de artistas, ampliando o conceito de poética e de processo 

de criação no fazer artístico; 

• Ampliar repertórios pessoais e culturais, analisando sua importância em processos de criação nas 

várias áreas de conhecimento humano; 

• Operar com suportes, imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de 

criação em Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança; 

• Identificar temáticas em obras de arte por meio da relação entre forma e conteúdo; 

• Experimentar e reconhecer diferentes modos de construção e solução estética a partir de temáticas; 

• Reconhecer a relação entre arte e vida presente nas poéticas artísticas; 

• Operar com ideias, sentimentos, pensamentos e emoção na produção de poéticas; 

• Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural; 

• Reconhecer o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais; 

• Distinguir e relacionar as culturas formadoras da cultura popular brasileira; 

• Reconhecer os conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e experimentados em Arte; 

• Analisar repertórios pessoais e culturais, reconhecendo sua importância em processos de criação 

nas várias áreas de conhecimento humano; 

• Pesquisar o diálogo entre a materialidade e os processos de criação, analisando a escolha da 

matéria, as ferramentas, os suportes e os procedimentos técnicos; 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

• Operar com imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação em 

Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança; 

• Pesquisar o diálogo entre a intenção criativa, a materialidade e as conexões entre forma-conteúdo; 

• Operar com os elementos da forma em Arte, com temáticas e com a materialidade, gerando sua 

expressão em artes visuais, música, teatro ou dança; 

• Analisar o modo como se fundem e se contaminam as linguagens da Arte, originando hibridismos 

nas artes visuais, na música, no teatro e na dança; 

• Experimentar procedimentos artísticos para gerar linguagens híbridas; 

• Operar, na leitura de obras de arte e no fazer artístico, com a Ideia de obra de arte sem a rigidez dos 

cânones e definições tradicionais; 

• Reconhecer as múltiplas formas híbridas da linguagem da Arte; 

• Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético individual ou colaborativo. 

 

Conteúdos a serem desenvolvidos em Arte 

A tridimensionalidade nas linguagens artísticas 

Diferenciação entre o espaço bi e o tridimensional; 

• O som no espaço: melodia-ritmo; 

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

• Forma tridimensional do corpo em movimento, com ênfase nos eixos vertical (altura),horizontal 

(lateralidade) e sagital (profundidade). 

 

O espaço no território das linguagens artísticas 

• Escultura, assemblage, ready-made, parangolé; objeto, instalação, intervenções urbanas,site 

specific, land art, web art etc. 

• Cenografia e a cena contemporânea; topologia de cena; 

• Linguagem das danças clássica, moderna e contemporânea; 

• A mesma melodia em diferentes harmonizações; densidade e intensidade; 

• A dimensão artística do espaço no decorrer dos tempos: percursos de pesquisa na História da arte. 

 

Luz: suporte, ferramenta e matéria pulsante na Arte 

• O claro e o escuro, a sombra e a luz, o foco, a atmosfera e a luz na construção de sentido; 
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• A luz e a contraluz na dança, no teatro e nas artes visuais; 

• A luz e a sombra no teatro de sombras; 

• O som em diferentes espaços, estereofonia e gravação bináurea; 

• As relações entre luz e cor; a dimensão simbólica da luz e da cor; 

• A materialidade da luz nas linguagens artísticas. 

 

Olhares sobre a matéria da arte 

• Suportes, ferramentas, matérias; 

• Corpos perceptivos; improvisação, intuição, imaginação criadora, coleta sensorial; vigília criativa; 

repertório pessoal e cultural; poética pessoal; pensamento visual; pensamento corporal ecinestésico; 

pensamento musical; 

• Percurso de experimentação; perseguir ideias; esboços; séries; cadernos de anotações; estudo e 

pesquisa; apropriações; combinações; processo colaborativo; 

• O corpo e a voz como suporte e matéria da arte; 

• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano. 

 

O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas 

• Desenho de observação, de memória, de imaginação; o desenho como esboço, o desenho como 

obra; 

• Desenho de cenário; planta baixa como desenho do espaço cênico; desenho como croqui de 

figurino; 

• Desenho coreográfico que o olho vê; 

• Partituras não convencionais; 

• A linha e a forma como elemento e registro nas linguagens artísticas. 

 

A forma como elemento e registro na arte 

A linha como um dos elementos formais da visualidade; 

• O desenho e a manipulação de marionetes, teatro de animação, teatro de bonecos,mamulengo; a 

forma tornando visível a singularidade da personagem; 

• A forma como registro: notações em dança e em música; 

• A dimensão artística da forma no decorrer dos tempos. 
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O “trans-formar” matérico em materialidade na arte 

• A apropriação de matéria e ferramentas no fazer arte; 

• A produção de instrumentos e a materialidade do timbre; 

• A qualidade do movimento do corpo que dança: espaço, tempo, força, ritmo; 

• Os objetos do cotidiano; as relações entre matéria, forma simbólica e imaginário poético no teatro 

de objetos; 

• O papel como matéria: colagem, papelagem, papel machê; 

• As linguagens da arte: ampliações de referências a partir do diálogo com a materialidade. 

 

Experimentação: uma fresta para respirar o poético 

• Improvisação, acaso, ludicidade, espontaneidade; 

• Corpos perceptivos, intuição, acaso, imaginação criadora, coleta sensorial, vigíliacriativa,repertório 

pessoal e cultural, poética pessoal, pensamentos visual, musical, corporal e sinestésico; 

• Percurso de experimentação, perseguir ideias, esboços, séries, cadernos de anotação,estudo e 

pesquisa, apropriações, combinações, processo coletivo e colaborativo; 

• Linguagens da Arte e procedimentos criativos de experimentação; 

• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano letivo. 

 

O suporte na materialidade da arte 

Diferenciação, na música, entre instrumentos tradicionais e instrumentos elétricos e eletrônicos; 

samplers,  música no computador; sintetizadores; 

• O corpo como suporte físico da dança; leveza; peso; flexões; ritmos; objetos cênicos; 

• O corpo como suporte físico do teatro; a ação física como elemento da expressividade no palco; 

• Diferenciação entre suportes tradicionais, não convencionais, imateriais; suporte flexível ou rígido;  

xerox; computador; grandes formatos; corpo. 

 

A ruptura das tradições nas linguagens artísticas 

• A linguagem da música, paisagem sonora; o rádio como mídia sonora; música produzida pelos 

DJs; 

• A linguagem do happening e da performance; a linguagem do teatro com a tecnologia; a 

linguagem do teatro-dança; 
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• A linguagem da capoeira, do hip-hop, do balé clássico, da dança moderna, da dança 

contemporânea; 

• Do chassi para o papel, a tela ou a obra diretamente sobre a parede; do pedestal para o objeto, a 

instalação e o site specific; o livro de artista; as performances; as obras interativas; 

• Processos de criação: intenção criativa, escolha e diálogo com a matéria, repertório pessoal e 

cultural, imaginação criadora, poética pessoal. 

Habilidades 

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

• Temáticas que se revelam pelas formas; 

• Temas que se fazem forma pela observação e imitação de corporeidades; 

• Relações entre imagem-forma e conteúdo de figuras cênicas; 

• Relações potenciais entre temáticas, épocas e culturas; 

• Temáticas idealizadas, realistas, expressionistas, surreais, abstratas; temas históricos,questões 

políticas, religiosas, de natureza; o ser humano, sua identidade, seu anonimato;a visão feminina; o 

corpo; a complexidade formal etc.; 

• Temáticas contemporâneas: arte e vida; histórias de vida; cenas de rua. 

 

“Misturança” étnica: marcas no patrimônio cultural, rastros na cultura popular 

• Heranças culturais; patrimônios culturais imaterial e material; 

• Arte indígena; 

• Arte afro-brasileira; 

• Poéticas contemporâneas; 

• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano. 

 

Processos de criação nas linguagens artísticas 

• Procedimentos criativos na construção de obras visuais, sonoras e cênicas; 

• Ação inventiva; corpo perceptivo; imaginação criadora; coleta sensorial; vigília criativa;percurso 

de experimentação; esboços; séries; cadernos de anotações; apropriações;processo colaborativo; 

pensamentos visual, corporal, musical; 

• Repertórios pessoal e cultural; poética pessoal; 

• O diálogo com a matéria visual, sonora e cênica em processos de criação. 
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Materialidade e gramática das linguagens artísticas 

• Matéria e significação; 

• O corpo como suporte físico na dança e no teatro; 

• Cenário; adereços; objetos cênicos; texto; 

• Suportes, ferramentas e procedimentos técnicos; 

• Elementos básicos da linguagem da dança; música; teatro e artes visuais; 

• Temáticas que impulsionam a criação. 

Habilidades 

Fusão, mistura, contaminação de linguagens 

• Design, moda, mobiliário, desenho industrial; 

• Fusão entre as linguagens teatral e cinematográfica; 

• Ballet de repertório; dança moderna do início século XX; dança teatral; 

• Música de cinema; som sincronizado; som fabricado; 

• Hibridismo das relações entre forma-conteúdo nas várias linguagens; elementos básicos da 

visualidade e suas ampliações no design; elementos básicos da linguagem híbrida do cinema e 

elementos básicos das linguagens do teatro, da dança e da música. 

Travessia poética: do fazer artístico ao ritual de passagem 

• Arte e documentação; 

• Exposição ou apresentação artística e o registro como documentação; 

• Modos de documentar a arte; 

• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano. 

Habilidades 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Princípios geradores e concepção da disciplina de Educação Física 

 

O Currículo atual, afirma que a Educação Física trata da cultura aos aspectos corporais, que se 

expressa de diversas formas, dentre as quais os jogos, a ginástica, as danças e atividades rítmicas, as 

lutas e os esportes. Essa variabilidade dos fenômenos humanos ligados ao corpo e ao movimentar-se é 

ainda mais importante quando se pensa na pluralidade dos modos de viver contemporâneos.  

Desse modo, espera- se levar o aluno, ao longo de sua escolarização e após, a melhores 

oportunidades de participação e usufruto do jogo, do esporte, da ginástica, da luta e das atividades 
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rítmicas, assim como a possibilidades concretas de intervenção e transformação desse patrimônio 

humano relacionado à dimensão corporal e ao movimentar-se – que tem sido denominado “cultura de 

movimento”. 

Para destacar o fato de que se trata de sujeitos que se movimentam em contextos concretos, com 

significações e intencionalidades, tem-se utilizado a expressão “Se-Movimentar”. O “Se”, 

propositadamente colocado antes do verbo, enfatiza o fato de que o sujeito (aluno) é autor dos próprios 

movimentos, que estão carregados de suas emoções, desejos e possibilidades, não resultando apenas de 

referências externas, como as técnicas esportivas, por exemplo. Estamos nos referindo ao movimento 

próprio de cada aluno. Por isso, um aluno pode gostar de movimentar-se em certo contexto, mas não em 

outro, embora os movimentos/gestos possam ser os mesmos (por exemplo, dançar). 

Tais eixos de conteúdo referem-se às construções corporais humanas – seus jogos, suas lutas, suas 

danças e atividades rítmicas, suas formas de ginástica, seus esportes –, que devem ser organizadas e 

sistematizadas a fim de que possa ser tematizadas pedagogicamente como saberes escolares. Essa 

sistematização deve considerar os significados inerentes às apropriações que cada grupo, cada escola, 

cada bairro manifesta em relação aos conhecimentos ligados à cultura de movimento. 

Assim, a Educação Física, entre a 5ªsérie/6ªano e a 8ªsérie/9ª ano, trata-se de evidenciar os 

significados/sentidos e intencionalidades presentes em tais experiências, cotejando-os com os 

significados/sentidos e intencionalidades presentes nas codificações das culturas esportiva, lúdica, 

gímnica, das lutas e rítmica. 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Educação Física 

• Identificar diferentes tipos de jogos e reconhecer seus significados socioculturais; 

• Identificar semelhanças e diferenças entre jogo e esporte; 

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

• Identificar princípios comuns do esporte coletivo; 

• Identificar as capacidades físicas de velocidade, agilidade e flexibilidade presentes nas atividades 

do cotidiano e em algumas manifestações da cultura de movimento; 

• Reconhecer a importância e as características do aquecimento; 

• Relacionar as capacidades físicas de velocidade, agilidade e flexibilidade às práticas de 

aquecimento e alongamento; 

• Identificar a dinâmica básica do futsal (ou handebol) como esporte coletivo; 

• Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos do futsal (ou handebol); 
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• Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos para a prática do 

futsal (ou handebol); 

• Discriminar as diferentes formas de manifestação da força e resistência muscular, bem como seus 

fatores determinantes; 

• Identificar a capacidade física/força acionada nas atividades do cotidiano e em algumas 

manifestações da cultura de movimento; 

• Discriminar as diferentes formas de manifestação metabólica da resistência (aeróbia e anaeróbia), 

com destaque para o futsal (ou handebol); 

• Identificar as consequências para a saúde de hábitos posturais cotidianos inadequados; 

• Identificar e relacionar diferentes movimentos do cotidiano com a GA (ou GR); 

• Identificar e nomear os gestos e os movimentos da GA (ou GR), associando-os aos exercícios e 

aparelhos obrigatórios; 

• Reconhecer a importância de condutas colaborativas na execução dos movimentos da GA(ou GR) 

e recorrer a elas; 

• Identificar as próprias estruturas corporais utilizadas na GR; 

• Associar exercícios de flexibilidade e força às articulações e aos músculos; 

• Identificar o objetivo do handebol (ou futebol) e sua dinâmica básica; 

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

• Identificar a origem do handebol (ou futebol) e fases de seu processo de difusão pelo mundo; 

• Realizar os princípios operacionais do esporte coletivo aplicados a situações específicas do 

handebol (ou futebol); 

• Elaborar pensamento tático individual e coletivo; 

• Praticar situações reduzidas do handebol (ou futebol); 

• Identificar o ritmo dos movimentos baseados em compassos binário, ternário e quaternário; 

• Relacionar os diferentes compassos ao ritmo de algumas músicas e danças; 

• Identificar a importância da corrida em atividades da vida cotidiana; 

• Distinguir as diferentes modalidades de saltos; 

• Identificar as principais fases do processo histórico das manifestações e representações da cultura 

rítmica nacional; 

• Criar e identificar atividades rítmicas que contemplem diferentes sentidos e intencionalidades; 

• Analisar a questão do gênero na dança; 
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• Identificar as capacidades físicas acionadas nas provas de corrida e saltos do atletismo; 

• Identificar as capacidades físicas acionadas nas manifestações rítmicas nacionais; 

• Identificar alguns exercícios específicos que mobilizam as capacidades físicas acionadas no 

atletismo e nas danças folclóricas e regionais; 

• Reconhecer e fazer uso das principais regras da modalidade estudada no bimestre; 

• Identificar a dinâmica básica do basquetebol (ou voleibol) como esporte coletivo; 

• Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos do basquetebol (ou 

vôleibol); 

• Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos para a prática da 

modalidade; 

• Discriminar as diferentes formas de manifestação metabólica da resistência (aeróbia e anaeróbia), 

com destaque para o basquetebol (ou voleibol); 

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

• Identificar e relacionar as características individuais e coletivas na composição dos principais 

gestos da GR (ou da GA); 

• Identificar os principais gestos técnicos e relacioná-los com as regras específicas da GR (ou da 

GA); 

• Reconhecer os gestos técnicos e relacioná-los com os aparelhos específicos da GR(ou da GA); 

• Relacionar o processo histórico de desenvolvimento da GR (ou da GA) com o de outras 

modalidades esportivas; 

• Identificar e reconhecer os movimentos característicos de modalidades gímnicas esportivas e de 

modalidades gímnicas de participação; 

• Identificar e reconhecer movimentos presentes em diferentes manifestações da cultura de 

movimento para atribuir significado à ginástica geral; 

• Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnicos e táticos do voleibol 

(basquetebol); 

• Identificar e analisar as diferentes possibilidades de sistemas táticos no voleibol (basquetebol); 

• Identificar e caracterizar os movimentos e gestos de equilíbrio e desequilíbrio em diferentes 

posições de lutas; 

• Reconhecer a importância de se equilibrar e de desequilibrar o oponente nas lutas; 
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• Estabelecer estratégias para manter-se em equilíbrio durante certo tempo e esquivar-se das 

investidas de ataque do oponente e recorrer a elas; 

 Identificar diferentes possibilidades de saltar obstáculos e relacioná-las com a evolução das 

técnicas das corridas atuais; 

• Identificar ajustes na corrida e posicionamento do corpo para ultrapassar barreiras e obstáculos em 

diferentes alturas; 

• Identificar e explicar princípios técnicos relacionados às provas de corridas com barreiras e 

obstáculos; 

• Identificar os princípios técnicos relacionados às provas de arremesso e lançamentos 

• Identificar diferentes formas de arremesso e lançamentos; 

• Reconhecer diferenças e semelhanças entre as três modalidades de lançamentos; 

• Comparar as diferentes modalidades de luta; 

• Reconhecer as diferentes etapas do processo histórico de desenvolvimento do caratê (ou outras 

modalidades de luta); 

• Identificar exercícios específicos que mobilizem as capacidades físicas acionadas no atletismo; 

• Identificar as implicações das capacidades físicas predominantes nas provas de barreiras e 

obstáculos, arremessos e lançamentos; 

• Identificar alguns exercícios específicos que mobilizem as capacidades físicas mencionadas no 

caratê (ou outras modalidades de luta); 

• Identificar e comparar os diferentes grupos musculares mobilizados nas sequências de movimentos 

do caratê (ou outras modalidades de luta); 

• Reconhecer as ações técnico-táticas do esporte coletivo; 

• Identificar os sistemas e as principais regras de jogo do esporte coletivo; 

• Identificar as principais características do alongamento, da ginástica aeróbica e da ginástica 

localizada; 

• Reconhecer a ginástica como uma possibilidade do Se-Movimentar; 

• Discriminar os diversos tipos de ginástica; 

• Identificar as principais características de algumas variações das ginásticas aeróbica e localizada e 

de algumas ginásticas “alternativas”; 

• Identificar as partes de uma sessão de ginástica aeróbica ou ginástica localizada; 

• Comparar manifestações rítmicas, percebendo semelhanças e diferenças entre elas e o zouk; 
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• Identificar a marcação rítmica no zouk, seus passos ou movimentos principais; 

• Analisar as questões de gênero que permeiam a dança no zouk; 

• Identificar os interesses e as motivações envolvidos na prática das ginásticas de academia; 

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

beleza  corporal; 

• Estabelecer relações entre as ginásticas de academia, a busca de padrões de beleza corporal e os 

parâmetros de saúde; 

• Identificar os princípios de treinamento envolvidos na elaboração de um programa de exercícios; 

• Relacionar os princípios de treinamento com um programa de exercícios para melhoria da 

flexibilidade e resistência muscular; 

• Identificar os efeitos do treinamento nos aspectos fisiológicos, morfológicos e psicossociais; 

• Relacionar os efeitos percebidos no treinamento com as características do programa de exercícios 

realizado; 

• Identificar a dinâmica da modalidade escolhida e suas principais regras; 

• Identificar o processo histórico da modalidade escolhida e sua dinâmica; 

• Identificar o desempenho tático das equipes durante uma partida da modalidade escolhida; 

• Identificar as regras da modalidade escolhida e as ações dos árbitros durante uma partida; 

• Realizar ações táticas coerentes com o resultado buscado na partida; 

• Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão cardiovascular e predisposição à 

obesidade; 

• Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão cardiovascular e controle do peso 

corporal; 

• Reconhecer o significado de doping, os possíveis efeitos “positivos” sobre o treinamento e os 

efeitos negativos à saúde; 

• Identificar os efeitos negativos do uso de substâncias anabolizantes: GH – hormônio do 

crescimento –, insulina e esteróides anabolizantes; 

• Identificar costumes e elementos ritualísticos da capoeira; 

• Elaborar movimentos, associando-os aos da capoeira; 

• Identificar fases do processo histórico da capoeira; 

• Identificar e adaptar instrumentos utilizados em uma roda de capoeira; 

• Identificar os diferentes elementos constitutivos do hip-hop (ou de outra manifestação rítmica); 
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• Reconhecer características do contexto sociocultural do hip-hop (ou de outra manifestação rítmica) 

e suas manifestações rítmicas; 

• Identificar e analisar o modo de construção do discurso da televisão sobre o esporte; 

• Identificar as fases do processo histórico de desenvolvimento dos diferentes estilos de street dance 

criar coreografias de street dance; 

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

competição e a dimensão lúdica) entre o jogo e o esporte; 

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

(rendimento/trabalho); 

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

rendimento); 

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

regras, reconhecendo-as na dinâmica do jogo; 

• Relacionar a introdução e a disseminação do beisebol (ou da modalidade escolhida para o 

bimestre) no Brasil com seu processo histórico de surgimento e consolidação; 

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

jogadores; 

• Elaborar regulamentos específicos para cada categoria de apresentação no festival; 

• Documentar e avaliar as atividades realizadas no evento. 

Conteúdos a serem trabalhados em Educação Física 

Tema- Jogo e esporte: competição e cooperação 

Jogos populares, cooperativos e pré-desportivos 

Esporte coletivo: princípios gerais 

• Ataque; 

• Defesa; 

• Circulação da bola; 

Modalidade coletiva: futebol ou handebol 

• Princípios técnicos e táticos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR); 
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• Principais gestos técnicos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

Modalidade coletiva: handebol ou futebol 

• Princípios técnicos e táticos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

Modalidade individual: atletismo (corridas e saltos) 

• Princípios técnicos e táticos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 

• Princípios técnicos e táticos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

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

• Principais gestos técnicos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 

• Princípios técnicos e táticos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

Atletismo (corridas, arremessos e lançamentos) 

• Princípios técnicos e táticos, principais regras, processo histórico. 

Modalidade coletiva: a escolher 

• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo 

• Noções de arbitragem. 

Modalidade individual ou coletiva (ainda não contemplada) 

• Princípios técnicos e táticos; 

• Principais regras; 
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• Processo histórico. 

Modalidade coletiva: a escolher 

• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo; 

• Noções de arbitragem. 

O esporte na comunidade escolar e em seu entorno 

Espaços, tempos e interesses 

Espetacularização do esporte e o esporte profissional 

• O esporte na mídia; 

• Os grandes eventos esportivos. 

Jogo e esporte 

• Diferenças conceituais e na experiência dos jogadores 

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

• Princípios técnicos e táticos; 

• Principais regras; 

• Processo histórico; 

Organização de campeonatos 

Tema – Organismo humano, movimento e saúde 

Capacidades físicas: noções gerais 

• Agilidade, velocidade e flexibilidade; 

• Alongamento e aquecimento. 

Capacidades físicas: noções gerais 

• Resistência e força; 

• Postura. 

Sistema locomotor 

Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na atividade rítmica; 

Capacidades físicas: aplicações em esportes coletivos; 

Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na luta; 

Princípios e efeitos do treinamento físico 

• Atividade física/exercício físico 

• Implicações na obesidade e no emagrecimento; 

Substâncias proibidas 
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• Doping e anabolizantes 

Tema – Atividade rítmica 

Noções gerais sobre ritmo 

Jogos rítmicos Habilidades 

Manifestações e representações da cultura rítmica nacional 

• Danças folclóricas/regionais; 

• Processo histórico; 

• A questão do gênero. 

Manifestações e representações da cultura rítmica de outros países: o zouk 

• Danças folclóricas; 

• Processo histórico; 

• A questão do gênero. 

As manifestações rítmicas de diferentes grupos socioculturais. 

As manifestações rítmicas na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos e interesses. 

Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, street dance e/ou outras. 

• Diferentes estilos como expressão sociocultural 

• Principais passos/movimentos. 

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

• Coreografias 

Organização de festivais de dança. 

Tema – Ginástica 

Ginástica geral 

• Fundamentos e gestos 

• Processo histórico: dos métodos ginásticos clássicos à ginástica contemporânea 

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

• Princípios orientadores 

• Técnicas e exercícios 

Práticas contemporâneas: ginásticas de academia 

Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde 

Tema – Luta 

Princípios de confronto e oposição 
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Classificação e organização 

A questão da violência 

Judô, caratê, tae kwon do, boxe ou outra 

• Princípios técnicos e táticos, principais regras, processo histórico 

Modalidade: capoeira 

• Capoeira como luta, jogo e esporte 

• Princípios técnicos e táticos 

• Processo histórico Habilidades 

 

Ciências Humanas e suas tecnologias  

 

Concepção do ensino na área de Ciências Humanas e suas tecnologias 

 

A área de Ciências Humanas compreende conhecimentos produzidos por vários campos de pesquisa 

– História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia, além de outros, como Política, Antropologia e 

Economia – que têm por objetivo o estudo dos seres humanos em suas múltiplas relações, 

fundamentado por meio da articulação entre esses diversos saberes. Nesse sentido, a produção 

científica, acelerada pela sociedade tecnológica, tem colocado em debate uma gama variada de novas 

questões de natureza ética, cultural e política, que necessitam emergir como objeto de análise das 

disciplinas que compõem as Ciências Humanas.  Dessa forma, ao integrar os campos disciplinares, o 

conjunto dessas ciências contribui para uma formação que permita ao jovem estudante compreender as 

relações entre sociedades diferentes, analisar os inúmeros problemas da sociedade em que vive e as 

diversas formas de relação entre homem e natureza, refletindo sobre as inúmeras ações e contradições 

da sociedade em relação a si própria e ao ambiente. 

Ao tratarem, em sentido geral, do ensino das Ciências Humanas, os PCN afirmam que ele deve 

favorecer a formação do estudante como cidadão, para que assuma formas de participação social, 

política e atitudes críticas diante da realidade atual, aprendendo a discernir os limites e as possibilidades 

de sua atuação, na permanência ou na transformação da realidade histórica na qual se insere. Para tanto, 

é necessário traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e 

culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas, 

problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. 
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Isso exige a compreensão clara da produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 

econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam 

a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios 

econômicos. 

 

 

HISTÓRIA 

Princípios geradores e concepção da disciplina de História 

Segundo os PCN, à História compete “favorecer a formação do estudante como cidadão, para que 

assuma formas de participação social, política e atitudes críticas diante da realidade atual, aprendendo a 

discernir os limites e as possibilidades de sua atuação, na permanência ou na transformação da realidade 

histórica na qual se insere”. 

Retomando os princípios dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), fica claro que o primeiro 

objetivo geral do Ensino Fundamental é levar os alunos à compreensão da“cidadania como participação 

social e política. A partir dessa compreensão, espera-se  despertar a consciência em relação ao exercício 

de direitos e deveres políticos, civis e sociais”, adotando, “no dia a dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito”. 

No que diz respeito diretamente ao currículo Oficial de História, optou-se por estabelecer recortes 

temático-conceituais que abarquem temas e questões que caracterizam, com elevado grau de 

unanimidade, a própria identidade da disciplina e, portanto, podem ser considerados essenciais. Por 

isso, não foram promovidas transformações substanciais nos conteúdos habituais, pois o que está em 

causa são as formas de seu tratamento e a ênfase que se dá a cada um deles, o que se evidencia a partir 

da valorização de determinados conceitos (trabalho, vida cotidiana, memória, cultura material, por 

exemplo), da integração – cada vez mais buscada – com outras disciplinas, do uso de fontes diversas, do 

reordenamento dos temas em séries ou segmentos específicos etc.  

Desse modo, continuam presentes a democracia ateniense, o sistema feudal, a expansão europeia, a 

formação dos Estados nacionais, as revoluções democrático-burguesas, o imperialismo, as guerras 

mundiais, assim como o processo de colonização da América, os engenhos e a escravidão, a mineração, 

as revoltas regenciais, o Império e sua crise, as fases da República, a formação do espaço urbano-

industrial, além dos governos de Vargas, do populismo, dos governos militares; enfim, toda uma 

matéria-prima bastante familiar ao professor de História. 
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Competências e habilidades a serem desenvolvidas em História 

 

• Compreender fenômenos de natureza histórica; 

• Reconhecer os acontecimentos históricos em sua temporalidade, estabelecendo relações de 

anterioridade e posterioridade; 

• Reconhecer as diferentes formas histórico-sociais de marcação do tempo; 

• Compreender que a construção do conhecimento histórico está vinculada a informações de 

natureza variada; 

• Identificar a existência das diferentes linguagens das fontes históricas; 

• Reconhecer a importância da escrita, identificando seus diferentes suportes ao longo da história; 

• Elaborar o conceito de memória, reconhecendo sua importância para a construção do 

conhecimento histórico; 

• Desenvolver o espírito investigativo e a autonomia ao buscar dados e informações; 

• Reconhecer a importância do trabalho humano, a partir de registros sobre as formas de sua 

organização em diferentes contextos histórico-sociais; 

• Reconhecer a importância do trabalho escravo para as sociedades antigas; 

• Identificar a importância dos recursos naturais para a organização do espaço histórico-geográfico; 

• Estabelecer relações entre a ação humana e as transformações do espaço natural; 

• Identificar os principais traços da organização política da sociedade, reconhecendo o papel das leis 

em sua estruturação e organização; 

• Identificar nos códigos legais a presença e a preservação das desigualdades que caracterizam as 

sociedades ao longo da história; 

• Reconhecer a África como o lugar de surgimento da humanidade a partir de dados e vestígios 

arqueológicos; 

• Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento histórico; 

• Identificar as características e os conceitos relacionados às várias temporalidades históricas; 

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

socioculturais; 

• Reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida das 

sociedades ao longo da história; 
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• Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua 

constituição; 

• Identificar as principais contribuições das culturas antigas – em seus múltiplos aspectos – para a 

conformação das sociedades contemporâneas; 

• Estabelecer relações entre pontos de vista diversos sobre determinada questão histórica, visando à 

elaboração de argumentação consistente; 

• Analisar textos históricos a partir das estratégias de estudo dirigido à leitura; 

• Compreender a historicidade dos conceitos históricos a partir do estudo das sociedades antigas; 

• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história; 

• Compreender a importância da cidade para o estabelecimento e a organização das instituições 

sociais ao longo da história; 

• Compreender os processos históricos e sociais de formação das instituições políticas e sociais; 

• Reconhecer a importância da preservação da memória para o conhecimento da história da 

humanidade; 

• Reconhecer as características históricas dos fluxos populacionais; 

• Identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que caracterizaram o 

processo histórico de ocupação territorial; 

• Identificar fenômenos e fatos histórico-sociais em suas dimensões espaciais e temporais; 

• Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio cultural, reconhecendo suas manifestações e 

interrelações em diferentes sociedades; 

• Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da memória e da 

identidade dos variados grupos sociais; 

• Reconhecer os elementos socioculturais que constituem as identidades, a partir do estudo das 

questões de alteridade; 

• Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos 

indivíduos e grupos sociais; 

• Identificar, nas manifestações atuais de religião e religiosidade, os processos históricos de sua 

constituição; 

• Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as 

nações; 
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• Identificar, a partir de mapas e documentos iconográficos, as principais características das 

formações sociais; 

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

• Classificar cronologicamente os principais períodos que dividem a história das sociedades 

ocidentais; 

• Reconhecer a importância das fontes iconográficas para a construção do conhecimento histórico; 

• Reconhecer os principais elementos conformadores das relações sociais no cotidiano; 

• Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis pela formação e 

ocupação territorial; 

• Estabelecer relações entre os principais elementos que caracterizam o processo de formação das 

instituições políticas e sociais ao longo da história, aplicando conceitos de permanência e ruptura; 

• Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da memória e o 

conhecimento da história; 

• Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua 

constituição; 

• Identificar os principais fundamentos religiosos e sociais das Cruzadas medievais; 

• Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de interações e conflitos de 

caráter econômico, político e cultural; 

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

pesquisa; 

• Analisar a importância da Cidade para o estabelecimento e a organização das instituições sociais 

ao longo da história; 

• Identificar os principais fatores que possibilitaram o crescimento urbano na Europa Ocidental a 

partir da Baixa Idade Média; 

• Estabelecer relações entre dados e informações contidos em documentos de variada natureza; 

• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história; 

• Reconhecer a importância das manifestações artísticas e literárias para o conhecimento histórico; 

• Identificar as principais características do Renascimento (antropocentrismo, racionalismo, 

naturalismo, individualismo, mecenato e recuperação de valores da Antiguidade clássica greco-latina); 

• Estabelecer relações entre a invenção da imprensa na Europa ocidental e a circulação e o 

desenvolvimento do conhecimento em suas variadas formas; 
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• Identificar os principais resultados culturais da longa permanência dos árabes na Península Ibérica; 

• Estabelecer relações entre o processo de reconquista da Península Ibérica e a formação de 

Portugal; 

• Reconhecer os principais elementos formadores das teorias absolutistas; 

• Estabelecer relações entre o absolutismo e a teoria de direito divino dos reis; 

• Identificar os principais fatores que levaram ao enfraquecimento do poder da Igreja Católica no 

início dos Tempos Modernos; 

• Identificar os principais fundamentos das transformações religiosas ocorridas na Europa no final da 

Idade Média (Reforma e Contrarreforma); 

• Reconhecer as principais características da Reforma Protestante; 

• Reconhecer as principais características da Contrarreforma Católica; 

• Identificar as principais características do Iluminismo, relacionando-o às questões do poder real; 

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

da Idade Média; 

• Identificar os principais objetivos e características do processo europeu de expansão e conquista a 

partir dos séculos XV-XVI; 

• Identificar, a partir de mapas e documentos escritos e iconográficos, as principais características 

das sociedades pré-colombianas (maias, astecas e incas); 

• Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender as relações de 

caráter histórico-cultural; 

• Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas pelo poder entre as nações; 

• Reconhecer e valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a em 

suas manifestações e representações ao longo da história; 

• Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento histórico; 

• Relacionar a ocupação do território brasileiro ao longo da história à transformação e/ou destruição 

das sociedades indígenas; 

• Identificar as principais características e consequências das relações ampliadas ou estabelecidas 

entre os europeus e os povos de outros continentes, como África, Ásia e América; 

• Reconhecer a importância do trabalho humano, identificando e interpretando registros sobre as 

formas de sua organização em diferentes contextos históricos; 

• Identificar as principais características do trabalho escravo no engenho açucareiro e nas minas; 
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• Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas responsáveis pela formação e 

ocupação territorial; 

• Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à extinção do trabalho 

escravo, com ênfase para os quilombos; 

• Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de interações e conflitos de 

caráter econômico, político e cultural; 

• Identificar as principais revoltas e rebeliões do período regencial, suas características, objetivos e 

resultados 

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

• Analisar os processos sócio-históricos de formação das instituições políticas e sociais; 

• Identificar as principais características do pensamento iluminista e os valores por ele defendidos; 

• Identificar os principais campos da atividade humana influenciados pelo Iluminismo; 

• Reconhecer as principais influências do pensamento iluminista na organização política da 

sociedade ocidental; 

• Relacionar a ruptura dos EUA com a metrópole à crise do Antigo Regime; 

• Identificar o papel de cada grupo social no processo de independência dos EUA; 

• Identificar, a partir de documentos, índios e negros como excluídos após a independência dos 

EUA; 

• Identificar as influências do pensamento iluminista nos textos declaratórios da independência dos 

EUA; 

• Identificar os principais fatos e acontecimentos que podem estabelecer um encadeamento 

cronológico relativo ao processo de independência dos EUA; 

• Reconhecer os motivos que levaram os EUA a conquistar sua emancipação política; 

• Reconhecer, no processo de independência dos EUA, a convivência entre o ideal de liberdade 

política e a manutenção da escravidão; 

• Identificar as principais características das formas de trabalho introduzidas na América pelos 

europeus; 

• Identificar as principais formas de resistência das populações ameríndias às relações de exploração 

de trabalho introduzidas pelos espanhóis; 

• Reconhecer a importância de analisar textos de época para melhor compreensão de temas e 

conteúdos históricos; 
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• Identificar o sentido do direito de encomienda no processo de colonização espanhola, 

relacionando-o à catequese dos indígenas; 

• Identificar o sentido dos repartimientos nas colônias espanholas da América; 

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

América; 

• Estabelecer relações entre a Revolução Industrial e o processo de urbanização e crescimento 

demográfico; 

• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história; 

• Estabelecer relações entre o uso de máquinas e o controle do tempo do trabalhador industrial; 

• Reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de Revolução Industrial; 

• Identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador industrial; 

• Estabelecer relações entre a exploração do trabalho infantil à época da Revolução Industrial e nas 

sociedades contemporâneas, inclusive no Brasil; 

• Identificar, a partir do estudo sobre o trabalho infantil e o da mulher, as permanências na dinâmica 

do processo histórico; 

• Identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi 

produzida; 

• Identificar as principais influências da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

nas formas características das sociedades contemporâneas; 

• Identificar os principais conceitos necessários à compreensão da Revolução Francesa (sociedade 

estamental, burguesia, nobreza, Antigo Regime, Iluminismo, revolução burguesa, Constituição, 

Assembleia Constituinte, sufrágio censitário, sufrágio universal, cidadania, direitos humanos e 

liberalismo); 

• Reconhecer a importância da existência de um documento que estabeleça quais são os principais 

direitos humanos; 

• Identificar, na sociedade contemporânea, práticas e situações de desrespeito aos direitos humanos; 

• Estabelecer relações entre a Revolução Francesa e a expansão napoleônica; 

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

inspiraram a Revolução Francesa (por exemplo, a igualdade jurídica entre as pessoas e a proteção do 

direito à propriedade privada); 
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• Reconhecer a importância do uso de obras de arte para a construção do conhecimento histórico, 

especialmente para períodos anteriores à invenção da fotografia; 

• Reconhecer, pelo estudo de obras de arte, a importância da presença dos viajantes estrangeiros para 

a “redescoberta do Brasil”; 

• Estabelecer relações entre a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, a expansão 

napoleônica e o bloqueio continental; 

• Reconhecer a importância dos interesses dos ingleses para a transferência da Corte portuguesa para 

o Brasil; 

• Estabelecer relações entre as principais decorrências da transferência da Corte portuguesa para o 

Brasil (abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas; Tratado de Comércio e Navegação; Tratado 

de Paz, Aliança e Amizade; Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves) e o processo de independência 

política do Brasil; 

• Identificar as principais características dos regimes políticos denominados Monarquia e República; 

• Reconhecer a independência do Brasil como um processo que resultou no estabelecimento de um 

Estado adequado aos interesses da elite agrária e escravista; 

• Estabelecer relações passado–presente no estudo das permanências e rupturas que caracterizam a 

dinâmica do processo histórico; 

• Reconhecer a importância do voto para o exercício da cidadania plena; 

• Identificar as principais revoltas e rebeliões do Período Regencial, suas características, seus 

objetivos e seus resultados; 

• Reconhecer a importância de considerar o respeito aos valores humanos e à diversidade 

sociocultural nas análises de fatos e processos histórico-sociais; 

• Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são 

resultado das lutas coletivas; 

• Reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria das condições de vida e trabalho 

ao longo da história; 

• Identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários europeus do século 

XIX e suas influências nas posições político-partidárias da atualidade; 

• Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo, reconhecendo 

propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais; 

• Identificar, a partir de mapas, os principais movimentos históricos de ocupação territorial; 
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• Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis pelos movimentos 

populacionais; 

• Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de interações e conflitos de 

caráter econômico e cultural; 

• Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais expressos em diferentes 

linguagens; 

• Analisar o processo histórico de formação das instituições políticas brasileiras; 

• Compreender a questão da terra no Brasil, identificando as diversas formas de propriedade ao 

longo da história, bem como a organização fundiária e os movimentos sociais a ela ligados; 

• Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à extinção do trabalho 

escravo, com ênfase para os quilombos; 

• Relacionar a Lei de Terras, de 1850, ao processo de substituição da mão de obra escrava pela dos 

imigrantes europeus; 

• Identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das 

leis em sua estruturação e organização; 

• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da história; 

• Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando suas principais 

características econômicas, políticas e sociais; 

• Analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos relacionados à formação 

histórica da sociedade brasileira; 

• Analisar historicamente as principais características e dinâmicas dos fluxos populacionais 

ocorridos no Brasil; 

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

de natureza variada; 

• Identificar as características fundamentais de fontes históricas de natureza variada; 

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

• Identificar, a partir de mapas, os principais movimentos históricos de ocupação territorial; 

• Reconhecer a importância do Imperialismo como componente essencial do processo de construção 

das desigualdades socioeconômicas entre o conjunto das potências capitalistas e o mundo dos países 

pobres; 
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• Analisar as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias 

regiões do planeta; 

• Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas decorrências nos 

conflitos armados; 

• Estabelecer relações entre a expansão imperialista durante o século XIX e a necessidade de novos 

mercados consumidores para as potências industrializadas comercializarem sua produção industrial; 

• Estabelecer relações entre o combate ao tráfico de escravos e os interesses das potências europeias 

na manutenção da mão de obra africana naquele continente; 

• Estabelecer relações entre os avanços tecnológicos da indústria bélica às perdas humanas ocorridas 

na Primeira Guerra Mundial; 

• Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as 

nações; 

• Relacionar as condições de vida dos trabalhadores aos movimentos sociais por eles desenvolvidos; 

• Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo, reconhecendo 

propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais; 

• Reconhecer que as relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte da construção 

das instituições políticas, sociais e econômicas; 

• Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as conquistas sociais e a 

preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história; 

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

fatos e processos histórico-sociais; 

• Reconhecer a importância de valorizar e respeitar as diferenças de variadas naturezas, que 

caracterizam os indivíduos e os grupos sociais; 

• Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender as relações de 

caráter histórico-cultural a partir da compreensão dos elementos culturais que constituem as 

identidades; 

• Identificar e caracterizar os principais movimentos de contestação ao Império e sua influência na 

proclamação da República no Brasil; 

• Reconhecer as principais características dos regimes Monárquico e Republicano no Brasil; 

• Reconhecer as principais características dos vários períodos da República no Brasil; 

• Reconhecer o papel da propaganda de massa nas sociedades históricas; 
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• Valorizar e respeitar as diferenças de variadas naturezas que caracterizam os indivíduos e os 

grupos sociais; 

• Reconhecer o respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural como fundamento da vida 

social; 

• Reconhecer a liberdade de práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos sociais como 

um direito básico da cidadania; 

• Reconhecer a importância dos documentos visuais para a construção do conhecimento histórico; 

• Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais expressos em diferentes 

linguagens; 

• Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são 

resultado das lutas coletivas; 

• Reconhecer os principais movimentos nacionalistas na África e na Ásia envolvidos nas lutas pela 

independência; 

• Identificar os principais valores de defesa ao direito de autodeterminação dos povos; 

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

da Ásia; 

• Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de poder entre as 

nações; 

• Reconhecer, a partir de textos de natureza diversa, as principais características do período da 

Guerra Fria; 

• Estabelecer relações entre a Guerra Fria e os golpes militares na América Latina; 

• Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as conquistas sociais e a 

preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história; 

• Analisar o processo histórico de formação das instituições políticas brasileiras; 

• Identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da República; 

• Identificar as principais características dos governos populistas no Brasil; 

• Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964, considerando 

especialmente a supressão das liberdades e a repressão à oposição; 

• Identificar os principais movimentos de resistência aos governos militares, até a deflagração da 

campanha das “Diretas Já”; 
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• Estabelecer relações entre a supressão da censura à imprensa e o processo de redemocratização do 

Brasil; 

• Reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas políticos e 

econômicos ao longo da história; 

• Reconhecer que o processo histórico não decorre apenas da ação dos chamados grandes 

personagens; 

• Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as conquistas sociais e a 

preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história; 

• Reconhecer a importância dos mapas para o estudo da história; 

• Identificar a influência da cultura norte-americana nos hábitos culturais da sociedade brasileira 

atual; 

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

de natureza variada; 

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

globalização; 

• Identificar as principais tecnologias que caracterizam a vida cotidiana na sociedade 

Contemporânea; 

Conteúdos a serem desenvolvidos em História 

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

 As linguagens das fontes históricas: Documentos escritos, mapas, imagens, entrevistas; 

 A vida na Pré-história e a escrita; 

 Os suportes e os instrumentos da escrita; 

 Civilizações do Oriente Próximo: O Egito Antigo e a Mesopotâmia; 

 África, o “berço da humanidade”; 

 Heranças culturais da China e trocas culturais em diferentes épocas; 

 A vida na Grécia Antiga: Sociedade, vida cotidiana, mitos, religião, cidades-estado, pólis, 

democracia e cidadania; 

 A vida na Roma Antiga:Vida urbana e sociedade, cotidiano, república, escravismo, militarismo e 

direito; 

 O fim do Império Romano :As migrações bárbaras e o cristianismo; 
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 As civilizações do Islã (sociedade e cultura): A expansão islâmica e sua presença na Península 

Ibérica; 

 Império Bizantino e o Oriente no imaginário medieval; 

 O Feudalismo: Relações sociais, econômicas, políticas e religiosas; 

 As Cruzadas e os contatos entre as sociedades europeias e orientais; 

 Renascimento Comercial e Urbano; 

 Renascimento Cultural e Científico; 

 Formação das Monarquias Nacionais Europeias Modernas (Portugal, Espanha, Inglaterra e 

França); 

 Os fundamentos teóricos do Absolutismo e as práticas das Monarquias Absolutistas; 

 Reforma e Contrarreforma; 

 Expansão marítima nos séculos XV e XVI; 

 As sociedades maia, asteca e inca; 

 Conquista espanhola na América; 

 Sociedades indígenas no território brasileiro; 

 O encontro dos portugueses com os povos indígenas; 

 Tráfico negreiro e escravismo africano no Brasil; 

 Ocupação holandesa no Brasil; 

 Mineração e vida urbana; 

 Crise do Sistema Colonial; 

 O Iluminismo; 

 A colonização inglesa e a independência dos Estados Unidos da América (EUA); 

 A colonização espanhola e a independência da América espanhola; 

 A Revolução Industrial inglesa; 

 Revolução Francesa e expansão napoleônica; 

 A família real no Brasil; 

 A independência do Brasil; 

 Primeiro Reinado no Brasil; 

 Período Regencial no Brasil; 
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 Movimentos sociais e políticos na Europa no século XIX : As ideias socialistas, comunistas e 

anarquistas nas associações de trabalhadores; 

 O liberalismo e o nacionalismo; 

 A expansão territorial dos EUA no século XIX; 

 Segundo Reinado no Brasil : Política interna; 

 Economia cafeeira; 

 Escravidão e abolicionismo :Formas de resistência (os quilombos), o fim do tráfico e da 

escravidão; 

 Industrialização, urbanização e imigração : As transformações econômicas, políticas e sociais no 

Brasil; 

 Proclamação da República; 

 Imperialismo e Neocolonialismo no século XIX; 

 Primeira Guerra Mundial (1914-1918); 

 Revolução Russa e stalinismo; 

 A República no Brasil; 

 Nazifascismo; 

 Crise de 1929; 

 Segunda Guerra Mundial; 

 O Período Vargas; 

 Os nacionalismos na África e na Ásia e as lutas pela independência; 

 Guerra Fria :Contextualização e consequências para o Brasil; 

 Populismo e ditadura militar no Brasil; 

 Redemocratização no Brasil; 

 Os Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial :Movimentos sociais e culturais 

nas décadas de 1950, 1960 e 1970; 

 Fim da Guerra Fria e Nova Ordem Mundial. 

GEOGRAFIA 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Geografia 

Assim como os demais componentes curriculares da educação básica, cabe ao ensino de Geografia 

desenvolver linguagens e princípios que permitam ao aluno ler e compreender o espaço geográfico 
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contemporâneo como uma totalidade articulada, e não apenas memorizar fatos e conceitos 

desarticulados. 

Também deve priorizar a compreensão do espaço geográfico como manifestação territorial da 

atividade social, em todas as suas dimensões e contradições, sejam elas econômicas, políticas ou 

culturais. 

O ensino de Geografia na educação básica deve priorizar o estudo do território, da paisagem e do 

lugar em suas diferentes escalas, rompendo com uma visão estática, na qual a natureza segue o seu 

curso imutável e irreal enquanto a humanidade é vista como uma entidade a ser estudada à parte, como 

se não interagisse com o meio. 

Dessa forma, a aprendizagem da Geografia na educação básica, entendida como um processo de 

construção da espacialidade deve considerar os seguintes objetivos: 

• Desenvolver o domínio da espacialidade e do deslocar-se com autonomia. 

• Reconhecer princípios e leis que regem os tempos da natureza e o tempo social do espaço 

geográfico. 

• Diferenciar e estabelecer relações entre os eventos geográficos em diferentes escalas. 

• Elaborar, ler e interpretar mapas e cartas. 

• Distinguir os diferentes aspectos que caracterizam a paisagem. 

• Estabelecer múltiplas interações entre os conceitos de paisagem, lugar e território. 

• Reconhecer-se, de forma crítica, como elemento pertencente ao espaço geográfico e capaz de 

transformá-lo. 

• Utilizar os conhecimentos geográficos para agir de forma ética e solidária, promovendo a 

consciência ambiental e o respeito à igualdade e à diversidade entre todos os povos, todas as culturas e 

todos os indivíduos. 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Geografia 

• Construir e aplicar o conceito de paisagem; 

• Descrever elementos constitutivos de uma paisagem; 

• Relacionar informações que permitam identificar os diferentes elementos constitutivos da 

paisagem; 

• Elaborar hipóteses para explicar as mudanças ocorridas na paisagem com base na observação de 

imagens; 

• Descrever elementos constitutivos de mudanças e permanências em uma dada paisagem; 
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• Identificar e descrever, nas paisagens, os elementos mais duráveis e os mais suscetíveis a 

mudanças na temporalidade humana; 

• Interpretar e produzir textos simples acerca das transformações observáveis no tempo e no espaço; 

• Identificar, a partir de iconografias, diferentes formas de desigualdade social impressas na 

Paisagem; 

• Comparar e diferenciar mapas e imagens de satélites; 

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

• Reconhecer o significado da seletividade na representação cartográfica e a distinção entre mapas e 

imagens de satélites; 

• Identificar os pontos cardeais e colaterais e aplicar técnicas de orientação relativa; 

• Aplicar o sistema de coordenadas geográficas para determinar a posição absoluta dos lugares; 

• Reconhecer a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica; 

• Inferir título mais adequado para uma representação cartográfica; 

• Reconhecer o significado da legenda para a representação dos fenômenos geográficos; 

• Reconhecer a diferença entre mapas de base e mapas temáticos; 

• Reconhecer técnicas de representação utilizadas na cartografia temática; 

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

• Identificar e caracterizar diferentes formas de relevo terrestre; 

• Conceituar rocha e relacionar os tipos de rochas à presença de minérios na face da Terra; 

• Identificar e caracterizar as distintas esferas da Terra (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera); 

• Descrever a importância da força dos ventos na transformação do relevo na escala do lugar; 

• Descrever a ação da água no modelado do relevo terrestre; 

• Analisar os impactos produzidos pela ação humana no modelado do relevo; 

• Descrever o movimento de rotação da Terra e identificar sua consequência na sucessão de dias e 

noites; 

• Descrever o movimento de translação da Terra e identificar seus efeitos na sucessão das estações 

do ano; 

• Identificar nas diversas manifestações das estações do ano suas consequências no clima que se 

manifesta na escala do lugar; 

• Descrever as consequências das estações do ano no conjunto das atividades humanas que se 

desenvolvem na escala do lugar; 
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• Identificar os elementos formadores do clima e os fatores que nele interferem; 

• Identificar e descrever a dinâmica climática e seus ritmos, segundo os tempos da natureza e a 

temporalidade social; 

• Reconhecer e aplicar o conceito de cadeia produtiva; 

• Analisar as etapas constituintes de diferentes cadeias produtivas; 

• Caracterizar formas espaciais criadas pelas sociedades, no processo de formação e organização do 

espaço geográfico, que contemplem a dinâmica entre a cidade e o campo; 

• Identificar, por meio de textos ou imagens, elementos constituintes e representativos da paisagem 

rural e urbana; 

• Identificar alterações provocadas no mundo do trabalho, a partir do advento de novas tecnologias; 

• Identificar características e dinâmicas dos fluxos de produção industrial e agropecuária, 

relacionando-os com a constituição do espaço geográfico contemporâneo; 

• Descrever e identificar características específicas do setor de serviços e sua influência no mundo 

contemporâneo; 

• Avaliar, por meio de diferentes imagens ou textos jornalísticos, formas de propagação de hábitos 

de consumo que induzam a sistemas produtivos predatórios; 

• Identificar, em mapas de divisão política, as principais demarcações do território brasileiro em 

relação à América do Sul; 

• Identificar, em mapas de divisão política, as demarcações dos Estados brasileiros; 

• Interpretar mapas históricos para entender a dinâmica da formação do território e do 

estabelecimento de fronteiras; 

• Diferenciar e aplicar os conceitos de limite e fronteira, posicionando-se diante de situações reais; 

• Identificar, a partir da leitura de textos e mapas, o processo de formação territorial e o 

estabelecimento das fronteiras nacionais; 

• Ler e interpretar cartas medievais e portulanas; 

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

território brasileiro e os deslocamentos e as modificações de fronteiras; 

• Identificar, em registros histórico-geográficos, as diferentes formas de organização político-

administrativa do Brasil; 

• Identificar, em mapas de divisão regional, as demarcações das grandes regiões brasileiras; 

• Elaborar e interpretar mapas temáticos de indicadores sociais das unidades federadas; 
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• Ler, extrair e organizar tabelas com indicadores socioeconômicos dos Estados brasileiros; 

• Identificar, em registros histórico-geográficos, representações cartográficas, textos e documentos, 

as diferentes formas de regionalização do Brasil; 

• Reconhecer atividades econômicas na organização e na regionalização do espaço geográfico; 

• Identificar as características e dinâmicas geográficas dos fluxos de produção industrial em 

associação com a organização e a regionalização do espaço brasileiro; 

• Identificar características e dinâmicas geográficas da produção agropecuária na organização e 

regionalização do espaço brasileiro; 

• Agrupar os Estados brasileiros a partir da comparação de seus indicadores socioeconômicos; 

• Confeccionar, em uma base cartográfica, mapas temáticos e elaborar propostas de divisão regional, 

levando em consideração dados e informações disponíveis; 

• Classificar os Estados brasileiros segundo as condições apresentadas em indicadores 

socioeconômicos; 

• Reconhecer, em representações cartográficas e em gráficos, as diferenças e desigualdades dos 

Estados brasileiros segundo indicadores socioeconômicos; 

• Reconhecer e aplicar os conceitos de bioma, domínio morfoclimático, ecossistema e recursos 

naturais; 

• Reconhecer as generalidades e singularidades que caracterizam os biomas brasileiros, 

considerando os impactos oriundos das diferentes formas de intervenção humana e levando em 

consideração o diacronismo dos eventos; 

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

• Analisar as relações entre sociedade e natureza na produção do espaço geográfico; 

• Identificar os processos de formação das instituições sociais e políticas que regulamentam o 

patrimônio ambiental brasileiro; 

• Identificar e caracterizar a diversidade morfoclimática do território brasileiro, compreendendo sua 

importância na distribuição dos recursos naturais; 

• Identificar geograficamente características e dinâmicas dos fluxos populacionais, relacionando-os 

com a constituição do espaço; 

• Interpretar, por meio de diferentes linguagens, o processo de ocupação territorial e a formação da 

sociedade brasileira; 

• Descrever e aplicar o conceito de densidade demográfica; 
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• Descrever e aplicar o conceito de fluxos populacionais (processos migratórios) em associação com 

a produção do espaço contemporâneo e do Brasil; 

• Identificar, por meio de mapa, a distribuição da população brasileira segundo as diferentes regiões; 

• Associar o processo de concentração demográfica ao processo de urbanização; 

• Identificar e discutir as transformações que ocorreram nas formas de uso e apropriação do espaço 

agrário e industrial ao longo da história brasileira; 

• Ler e interpretar representações cartográficas históricas do mundo conhecido; 

• Visualizar, por meio de mapas, fenômenos geográficos resultantes da ação humana nas diversas 

escalas; 

• Visualizar, interpretar e comparar formas de representação cartográfica de fenômenos quantitativos 

e ordenados na escala global; 

• Identificar situações representativas do processo de globalização; 

• Interpretar situações acerca das manifestações sociais da globalização a partir de textos, gráficos 

ou mapas; 

• Comparar dados sobre produção, circulação e consumo relativos a diferentes lugares; 

• Identificar no espaço geográfico a trama dos objetos que propiciam a circulação de fluxos 

econômicos e de informações; 

• Aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos dos 

espaços globalizados; 

• Confrontar argumentos e ideias de diferentes autores em textos que discutem as diferentes 

manifestações da globalização; 

• Selecionar e ordenar argumentos embasados em fundamentações geográficas representativas da 

relação espaço-tempo; 

• Identificar e descrever elementos (econômicos e culturais) do processo de globalização como um 

fenômeno de ampliação da escala geográfica das relações humanas; 

• Identificar as novas condições geográficas vinculadas ao desenvolvimento da tecnologia de 

transportes e comunicação, essenciais no processo de globalização; 

• Construir e aplicar conceitos de fontes de energia e de matriz energética; 

• Comparar dados para a produção de informações geográficas relevantes acerca das diferentes 

fontes de energia; 
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• Identificar e analisar informações textuais e visuais relativas à produção mundial de energia e à sua 

distribuição geográfica; 

• Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas relativos ao uso das fontes de energia; 

• Identificar e descrever, por meio de mapas, desequilíbrios na produção e no uso das diversas 

formas de energia no mundo; 

• Analisar relações conflituosas no mundo em razão de interesses contraditórios entre produtores e 

usuários das formas de energia e recursos naturais em geral; 

• Analisar dados em diversas fontes que digam respeito às consequências ambientais da atividade 

energética global e no Brasil; 

• Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas relativos ao uso, forma e consequência 

ambiental da atividade energética global; 

• Comparar dados para a produção de informações geográficas relevantes acerca das diferentes 

fontes de energia; 

• Extrair informações de diferentes fontes para exemplificar e explicar formas de utilização e 

consequências do uso indiscriminado das distintas fontes de energia; 

• Selecionar e ordenar argumentos embasados em fundamentações geográficas com vistas a 

identificar áreas do planeta suscetíveis a danos ambientais decorrentes da extração e do uso de fontes 

energéticas; 

• Elaborar e interpretar mapas temáticos e gráficos relativos às questões energéticas; 

• Identificar a presença de recursos naturais na organização do espaço geográfico relacionada a 

transformações naturais e à intervenção humana; 

• Aplicar conceitos de recursos naturais segundo as diversas esferas da natureza (litosfera, 

hidrosfera, atmosfera, biosfera); 

• Identificar, por meio de gráficos ou mapas, a distribuição e a apropriação desigual dos recursos 

naturais; 

• Identificar e analisar criticamente as implicações socioambientais resultantes das formas 

predatórias de utilização dos recursos naturais; 

• Identificar áreas do planeta suscetíveis a danos ambientais decorrentes da ação antrópica; 

• Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a sociedade, em sua relação 

com condições socioambientais, sabendo qualificar diferentes formas de uso resultantes da intervenção 

humana; 
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• Comparar documentos e ações propostas por diferentes instituições sociais e políticas para o 

enfrentamento de problemas de caráter ambiental; 

• Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema referentes à poluição 

atmosférica, identificando fonte, transporte e destino dos poluentes e reconhecendo suas transformações 

e efeitos ambientais, notadamente aqueles responsáveis pelo aumento do efeito estufa; 

• Identificar, com critérios geográficos, áreas do planeta suscetíveis aos danos ambientais 

decorrentes da extração e do uso de fontes energéticas; 

• Identificar elementos histórico-geográficos representativos da herança pré-colombiana; 

• Comparar a formação territorial de países latino-americanos levando em consideração a influência 

pré-colombiana e colonial; 

• Comparar a formação territorial e social do Peru e do México levando em consideração a 

influência cultural pré-colombiana e colonial; 

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

americanas; 

• Diferenciar as correntes de povoamento que caracterizam a formação territorial da Argentina e do 

Brasil; 

• Analisar histórica e geograficamente os processos de formação política e econômica de Cuba e do 

Haiti estabelecendo relações destes com a situação atual dos dois países; 

• Aplicar conceitos de espaço geográfico, lugar, região, fazendo uso da linguagem científica de 

forma adequada ao nível de estudo; 

• Identificar e caracterizar fatos, situações, fenômenos e lugares representativos do processo de 

globalização, nas dimensões econômica, cultural e espacial; 

• Identificar, no funcionamento da sociedade capitalista, elementos que estimulam e aceleram o 

processo de globalização; 

• Apresentar possíveis soluções para situações-problema representativas de conflito resultante da 

ação de forças hegemônicas globais; 

• Confrontar argumentos e ideias de diversos autores em textos que discutem as diferentes 

manifestações da globalização; 

• Reconhecer, localizar, descrever e comparar fatos, problemas, fenômenos, situações, lugares que 

expressem as diversidades e desigualdades regionais na escala global, como meio para compreender as 

disparidades que as envolvem; 
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• Explicar e compreender causas e efeitos que permitam reconhecer a globalização como produto do 

funcionamento do regime capitalista, assim como analisar as condições para sua reprodução; 

• Interpretar fatos, dados, situações, problemas ou fenômenos apresentados em forma de textos, 

gráficos ou mapas, para compreender as diferentes formas de expressão e manifestação social na escala 

global; 

• Identificar, em textos e situações-problema, os fundamentos da cidadania e da democracia; 

• Identificar situações nas quais os direitos básicos dos cidadãos não são usufruídos por todos os 

segmentos da sociedade; 

• Relacionar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente e do passado, aos valores 

éticos e morais na vida cotidiana; 

• Reconhecer o significado histórico e geográfico da ONU; 

• Analisar propostas apresentadas pela ONU com vistas à melhoria da qualidade de vida da 

população mundial; 

• Identificar os elementos essenciais da organização econômica das sociedades contemporâneas; 

• Identificar e descrever a base espacial de redes geográficas que constroem o espaço econômico 

mundial; 

• Identificar os fundamentos políticos e técnicos de organizações econômicas multilaterais nas 

sociedades contemporâneas; 

• Descrever e compreender o papel da OMC como reguladora das relações comerciais na escala 

mundial; 

• Analisar criticamente as regras que regulam os fluxos internacionais de mercadorias; 

• Analisar as formas de organização política e econômica das sociedades contemporâneas, para 

elaborar propostas de intervenção solidária na realidade; 

• Aplicar e reconhecer, em textos, os fundamentos defendidos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; 

• Reconhecer e aplicar conceitos demográficos para análise dos processos populacionais; 

• Agrupar diferentes realidades em classes com critérios comuns, como meio de organizar 

informações e buscar coerência em relação a dados demográficos; 

• Distinguir demografia de geografia das populações; 

• Reconhecer a geografia das populações como uma discussão da espacialidade básica, na superfície 

terrestre, das populações humanas do planeta; 
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• Interpretar e elaborar representações cartográficas relativas à geografia das populações; 

• Relacionar processos econômicos considerados essenciais na dinâmica populacional; 

• Analisar o malthusianismo tendo como referência dados do crescimento populacional e da 

produção de alimentos; 

• Identificar elementos culturais como fatores relevantes na dinâmica demográfica; 

• Relacionar o desenvolvimento social com a forma de organização demográfica das populações; 

• Comparar realidades nacionais diversas que se expressam na escala mundial, com o intuito de 

identificar e comparar o perfil populacional de cada região; 

• Associar padrões populacionais distintos (estrutura etária, em especial) com as condições de 

desenvolvimento econômico e social dos países; 

• Comparar países de perfil populacional distinto, identificar padrões e analisar a transição 

demográfica de um padrão para o outro; 

• Definir e interpretar os processos migratórios internacionais; 

• Relacionar dimensões sociais resultantes da distribuição populacional no espaço geográfico; 

• Identificar características histórico-geográficas que diferenciem o mundo árabe do mundo 

islâmico; 

• Relacionar situações da vida cotidiana a preconceitos étnicos, culturais, religiosos e de qualquer 

outra natureza; 

• Reconhecer e aplicar o conceito de cidade e urbanização; 

• Identificar as características das redes urbanas; 

• Identificar as características dos processos responsáveis pela hierarquia urbana; 

• Identificar e distinguir configurações espaciais representativas das redes geográficas e das cidades 

globais; 

• Analisar as implicações sociais decorrentes das atividades turísticas com relação à participação 

econômica e preservação ambiental em diferentes partes do mundo; 

• Analisar criticamente implicações sociais e econômicas resultantes da ampliação das redes de 

narcotráfico no mundo; 

• Estabelecer relações entre as diferentes redes de atividades ilegais com estruturas econômicas e de 

poder. 

Conteúdos a serem desenvolvidos em Geografia 

Paisagem 
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O tempo da natureza: Os objetos naturais 

O tempo histórico:  Os objetos sociais 

A leitura de paisagens 

Escalas da Geografia 

As paisagens captadas pelos satélites: Extensão e desigualdades 

Memória e paisagens 

As paisagens da Terra 

O mundo e suas representações 

Exemplos de representações: Arte e fotografia 

Introdução à história da cartografia 

A linguagem dos mapas 

Orientação relativa: A rosa dos ventos 

Coordenadas geográficas 

Os atributos dos mapas 

Mapas de base e mapas temáticos 

Representação cartográfica: Qualitativa e quantitativa 

Os ciclos da natureza e a sociedade 

A história da Terra e os recursos minerais 

A água e os assentamentos humanos 

Natureza e sociedade na modelagem do relevo 

O clima, o tempo e a vida humana 

As atividades econômicas e o espaço geográfico 

Os setores da economia e as cadeias produtivas 

A agropecuária e os circuitos do agronegócio 

A sociedade de consumo 

O território brasileiro 

A formação territorial do Brasil 

Limites e fronteiras 

A federação brasileira: Organização política e administrativa 

A regionalização do território brasileiro 

Critérios de divisão regional 
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As regiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os complexos regionais e a 

região concentrada 

Domínios naturais do Brasil 

Biomas e domínios morfoclimáticos do Brasil 

O patrimônio ambiental e a sua conservação 

Políticas ambientais no Brasil 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

Brasil: população e economia 

A população e os fluxos migratórios 

A revolução da informação e a rede de cidades 

O espaço industrial:Concentração e descentralização 

O espaço agrário e a questão da terra 

Representação cartográfica 

Visão de mundo e suas tecnologias 

Globalização em três tempos 

O meio técnico e o encurtamento das distâncias 

O meio técnico-científico-informacional e a globalização 

O processo de globalização e as desigualdades internacionais 

Produção e consumo de energia 

As fontes e as formas de energia 

Matrizes energéticas: Da lenha ao átomo 

Perspectivas energéticas 

A matriz energética brasileira e mundial 

 

A crise ambiental 

A apropriação desigual dos recursos naturais 

Poluição ambiental e efeito estufa 

Do Clube de Roma ao desenvolvimento sustentável 

Alterações climáticas e desenvolvimento 

Consumo sustentável 
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Geografia comparada da América 

Peru e México:A herança pré-colombiana 

Brasil e Argentina:As correntes de povoamento 

Colômbia e Venezuela:Entre os Andes e o Caribe 

Haiti e Cuba: As revoluções 

 

A produção do espaço geográfico global 

Globalização e regionalização 

As doutrinas do poderio dos Estados Unidos da América 

Os blocos econômicos supranacionais 

 

A nova “desordem” mundial 

A Organização das Nações Unidas (ONU) 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) 

O Fórum Social Mundial: Um outro mundo é possível? 

 

Geografia das populações 

Demografia e fragmentação 

Estrutura e padrões populacionais 

As migrações internacionais 

Populações e cultura: Mundo árabe e mundo islâmicos 

 

Redes urbanas e sociais 

Cidades: Espaços relacionais e espaços de conexão 

As cidades e a irradiação do consumo 

Turismo e consumo do lugar 

As redes da ilegalidade 

 

 CIÊNCIAS 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Ciências 
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No ensino de Ciências do Ensino Fundamental, os tópicos disciplinares necessitam ser organizados 

em torno de problemas concretos, próximos aos estudantes, e que sejam relevantes para sua vida pessoal 

e comunitária. Além disso, é necessário selecionar um número limitado de conceitos articulados entre 

si; enfocar a aquisição de procedimentos e atitudes que lhes permitam interpretar os fenômenos de 

forma mais criteriosa do que o senso comum cotidiano; provocar contínuas reflexões sobre as 

concepções envolvidas na interpretação dos fenômenos; e criar um ambiente de respeito e de 

valorização das experiências pessoais para a aprendizagem, o que facilita a motivação, o 

aprofundamento, a autonomia e a melhoria da autoestima. 

Assim, nessa etapa da educação escolar, é ainda maior a importância do contexto para a 

aprendizagem, para que o conteúdo tenha mais sentido para o estudante. Contextualizar os conteúdos de 

Ciências significa lançar mão do conhecimento científico para compreender os fenômenos reais e 

conhecer o mundo, o ambiente, o próprio corpo e a dinâmica da natureza. 

Quando o objetivo principal da educação é formar para a vida, os conteúdos de Ciências a serem 

estudados no Ensino Fundamental devem tratar do mundo do aluno, deste mundo contemporâneo, em 

rápida transformação, em que o avanço da ciência e da tecnologia promove conforto e benefício, mas ao 

mesmo tempo mudanças na natureza, com desequilíbrios e destruições muitas vezes irreversíveis. É 

esse mundo real e atual que deve ser compreendido na escola, por meio do instrumental científico; e é 

nele que o aluno deve participar e atuar. Nessa perspectiva, o aprendizado das Ciências no Ensino 

Fundamental deve desenvolver temas que preparem o aluno para compreender o papel do ser humano 

na transformação do meio ambiente; posicionar-se perante a problemática da falta de água potável em 

futuro próximo ou do uso consciente dos meios de transporte; compreender a necessidade crescente de 

energia e as consequências ambientais disso; refletir sobre a existência do ser humano, da Terra, do 

Universo e também sobre o próprio  significado de vida. 

O Currículo de Ciências está estruturado em torno de quatro eixos temáticos: Vida e ambiente, 

Ciência e tecnologia, Ser humano e saúde e Terra e Universo, que se repetem ao longo das quatro séries. 

Por sua vez, cada um desses eixos temáticos estrutura-se em subtemas, de acordo com a série, ao longo 

do ciclo. 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Ciências 

 Construir e aplicar o conceito de que os seres vivos estão relacionados aos ambientes em que são 

encontrados; 
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• Identificar, em ambientes (ou em textos descritivos de ambientes), elementos essenciais à 

manutenção da vida dos organismos que neles se desenvolvem; 

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

ambiente; 

• Descrever, com base na observação de figuras e ilustrações, animais e vegetais típicos dos 

principais ecossistemas brasileiros: Floresta Amazônica Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, 

Campos Sulinos (Pampas); 

• Associar figuras ou ilustrações de animais e vegetais representativos da biodiversidade brasileira 

aos seus respectivos ecossistemas; 

• Reconhecer a presença, em cadeias e teias alimentares, de produtores, consumidores e 

decompositores; 

 Reconhecer e descrever variações na população de determinadas espécies de um ambiente, sob o 

impacto da extinção de determinadas populações e/ou introdução de novas espécies; 

• Reconhecer causas e consequências de desequilíbrios em cadeias e teias alimentares, com base em 

situações descritas em textos ou ilustrações; 

• Identificar as formas de obtenção de energia e o fluxo de energia nos ambientes; 

• Reconhecer as transformações do estado físico da água, associando-as às respectivas mudanças de 

temperatura; 

• Construir e aplicar o conceito de ciclo hidrológico, de maneira a interpretar os diversos caminhos 

da água no ambiente; 

• Reconhecer e valorizar ações que promovam o uso racional da água; 

 Identificar características dos materiais, utilizando-as para classificá-los de acordo com suas 

propriedades específicas; 

• Reconhecer usos de diferentes materiais no cotidiano e no sistema produtivo, com base em textos e 

ilustrações; 

• Identificar e caracterizar os múltiplos usos da água, reconhecendo as propriedades que permitem 

que ela seja usada dessa ou daquela maneira; 

• Reconhecer aspectos relevantes no uso e na preservação da água, como a manutenção da vida e a 

produção de alimentos; 

• Identificar e caracterizar os métodos de obtenção para os materiais mais comumente utilizados em 

nosso cotidiano (metais, plásticos etc.); 
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• Identificar e caracterizar as modificações sofridas pelos materiais mais comumente utilizados em 

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

lâminas etc.)  

 Distinguir recursos renováveis de não renováveis; 

• Reconhecer medidas que concorram para o uso racional de recursos materiais; 

• Identificar as principais substâncias envolvidas na fotossíntese, reconhecendo o papel desse 

processo na sobrevivência dos vegetais e dos animais; 

• Identificar e caracterizar as principais consequências ambientais do desmatamento; 

• Propor estratégias para resolver o problema do desmatamento associado à produção de papel com 

emprego de madeira; 

• Indicar e caracterizar processos de separação de corantes e óleos a partir de substâncias produzidas 

por vegetais; 

• Indicar e caracterizar o uso da madeira como matéria-prima para a obtenção de papel, de carvão 

vegetal e para a indústria de móveis; 

• Identificar e caracterizar as consequências do uso indiscriminado da madeira; 

• Elaborar argumentos consistentes para debater e enfrentar situações-problema relativas ao uso do 

álcool como combustível; 

• Identificar vantagens e desvantagens do processo de produção em escala do álcool Combustível; 

 Ler e interpretar textos científicos ou notícias sobre poluição do ar ou do solo; 

• Reconhecer e/ou representar, por meio de diferentes linguagens, características de locais ou de 

ambientes poluídos; 

• Identificar e caracterizar os principais poluentes químicos do ar, das águas e do solo, destacando 

seus efeitos sobre a saúde individual e coletiva; 

• Identificar características da agricultura convencional e da orgânica, ressaltando as vantagens e 

desvantagens de cada uma dessas modalidades em relação à preservação ambiental, à saúde humana e 

ao atendimento à demanda por alimentos; 

• Identificar e caracterizar os elementos que entram na composição do solo, reconhecendo os tipos 

mais adequados ao cultivo de vegetais; 

• Identificar as doenças humanas transmitidas por água contaminada e as formas de preveni-las; 

• Reconhecer a importância do saneamento público (tratamento da água e do esgoto) e sua relação 

com a prevenção e promoção da saúde; 
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• Identificar e caracterizar as principais fases no tratamento da água, com base em textos, esquemas 

ou situações experimentais; 

• Reconhecer medidas que possam reduzir o consumo individual e coletivo de água; 

• Identificar e caracterizar os principais métodos de coleta e de destinação do lixo; 

• Identificar e argumentar sobre as vantagens e desvantagens dos principais métodos de coleta e de 

destinação de lixo, tendo como parâmetro a preservação ambiental e a saúde coletiva; 

• Identificar as condições que facilitam (ou dificultam) o processo da reciclagem do lixo, bem como 

as vantagens ambientais do reaproveitamento dos materiais nele presentes; 

 Ler e interpretar imagens e modelos representativos do planeta Terra, fazendo estimativas de 

suas dimensões; 

• Reconhecer a diversidade histórico-cultural das representações da Terra elaboradas em diferentes 

épocas e por diferentes culturas; 

• Pesquisar e comparar representações do planeta Terra em diferentes épocas, culturas e civilizações; 

• Identificar representações da Terra em fotos, planisférios e imagens televisivas; 

• Reconhecer e identificar as principais características físicas, a composição e a estrutura interna da 

Terra; 

• Representar em escala, por meio de desenhos e esquemas, as diferentes camadas da Terra; 

• Reconhecer, em textos ou ilustrações, os modelos científicos que explicam a ocorrência de 

fenômenos naturais, como terremotos, vulcões e tsunamis; 

• Associar diferentes intensidades de iluminação solar ao movimento de rotação da Terra; 

• Observar sombras de objetos variados, como edifícios, árvores, postes e pessoas, e associar suas 

formas e seus tamanhos às posições do Sol ao longo do dia; 

• Relacionar o ciclo dia/noite e posições observadas do Sol com o movimento de rotação da Terra; 

• Calcular e realizar medidas de tempo do cotidiano e de pequenos e grandes intervalos de tempo; 

• Localizar historicamente e comparar diferentes medidores de tempo, como relógios de sol, de 

água, de areia, mecânicos e elétricos; 

• Organizar e registrar informações sobre a duração do dia em diferentes épocas do ano e sobre os 

horários de nascimento e ocaso do Sol; 

• Realizar observações e formular hipóteses sobre o movimento aparente do Sol para explicar o ciclo 

dia/noite, registrando-as por meio de desenhos, esquemas ou textos; 
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• Compreender e explicar por que os polos terrestres são mais frios do que as regiões equatoriais, 

com base em ilustrações e modelos explicativos do movimento aparente do Sol; 

• Identificar, em um mapa-múndi, horários em localidades que ficam em diferentes fusos, 

reconhecendo o impacto desse sistema sobre a vida humanaLer e interpretar informações relacionadas 

ao céu apresentadas em diferentes linguagens, como música, dicionário, desenhos, textos e cartas 

celestes; 

• Descrever e/ou interpretar relatos de fenômenos ou de acontecimentos que envolvam 

conhecimentos a respeito do céu; 

• Diferenciar fenômenos astronômicos de fenômenos não astronômicos; 

• Identificar os pontos cardeais, com base em bússola caseira ou tomando como referência o 

movimento aparente do Sol; 

• Reconhecer e utilizar as coordenadas para localizar objetos no céu; 

• Observar e identificar algumas constelações no céu e em cartas celestes; 

• Reconhecer e empregar linguagem científica na denominação de astros, como planeta, planeta 

anão, asteróides, satélites, cinturão de asteróides etc. ; 

 Comparar tamanhos e distâncias relativas entre astros pertencentes ao Sistema Solar, com base 

em figuras e ilustrações; 

• Construir um modelo em escala do Sistema Solar, interpretando as relações entre tamanho e 

distância dos astros que o integram; 

• Expressar de forma textual ideias, percepções e impressões a respeito das grandes dimensões do 

Sistema Solar em relação à pequena parcela ocupada pela Terra; 

• Reconhecer a construção do conhecimento científico relativo às observações do céu como um 

processo histórico e cultural, com base na análise de textos e/ou modelos; 

 Ler e interpretar diferentes representações sobre a origem da vida, expressas em textos de 

natureza diversa; 

• Relacionar as informações presentes em textos que tratam da origem dos seres vivos com os 

contextos em que foram produzidos; 

• Confrontar interpretações diversas dadas ao fenômeno do surgimento da vida no planeta, 

comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando 

a validade dos argumentos utilizados; 
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• Reconhecer que os fósseis são evidências da evolução dos seres vivos, com base em textos e/ou 

ilustrações; 

• Reconhecer a organização celular como uma característica fundamental das formas vivas; 

• Identificar e caracterizar as funções vitais básicas das formas vivas; 

• Representar estruturas celulares básicas por meio da construção de modelos tridimensionais; 

• Utilizar conceitos biológicos na caracterização de seres vivos: unicelular, pluricelular, autótrofo e 

heterótrofo, entre outros; 

• Comparar diferentes critérios que podem ser utilizados na classificação biológica; 

• Ler e interpretar diferentes informações referentes à extinção das espécies em textos, gráficos e 

ilustrações; 

• Construir, apresentar e reconhecer argumentação plausível para a defesa da preservação da 

biodiversidade; 

• Identificar e explicar as principais causas de destruição dos ecossistemas; 

• Reconhecer a importância da biodiversidade para preservação da vida, destacando de que maneira 

ela pode ser ameaçada por condições climáticas e pela intervenção humana; 

• Identificar e descrever as principais adaptações dos animais, plantas e fungos aos ambientes em 

que vivem, com base em textos e/ou ilustrações.  

. Identificar e descrever a participação de microrganismos na fabricação de determinados alimentos 

(pão, queijo, leite, iogurte etc.), com base na leitura de textos; 

• Identificar e descrever a participação de microrganismos na conservação/deterioração de 

determinados alimentos (carne, leite, iogurte etc.), com base na leitura de textos ou em análise de 

resultados de experimentação; 

• Reconhecer a etiologia e a profilaxia do botulismo a partir da leitura de texto ou ilustração do 

processo de transmissão; 

• Reconhecer procedimentos utilizados em casas ou residências para a conservação de alimentos a 

partir da leitura de textos e/ou ilustrações; 

• Reconhecer procedimentos utilizados pela indústria para a conservação de alimentos a partir da 

leitura de textos e/ou ilustrações; 

• Identificar e descrever as fases principais nos processos de esterilização do leite e as 

transformações químicas para a obtenção de seus derivados; 
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• Associar a fermentação biológica ao processo de obtenção de energia realizado por 

microrganismos, identificando os reagentes e produtos desse processo; 

• Ler e interpretar gráficos sobre a ocorrência e a distribuição de acidentes de derramamento de 

petróleo; 

• Identificar e descrever prejuízos ambientais e para a saúde coletiva causados pelos episódios de 

derramamento de petróleo a partir da leitura de texto e/ou ilustração; 

• Identificar e descrever situações em que microrganismos podem ser utilizados para recuperar 

ambientes contaminados por petróleo ou outros poluentes, com base em textos; 

 Reconhecer a saúde como bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de 

doenças; 

• Ler e interpretar indicadores de saúde apresentados na forma de tabelas e gráficos simples; 

• Reconhecer determinantes e condicionantes de uma vida saudável (alimentação, moradia, 

saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte, lazer etc.), com base em textos e/ou 

ilustrações; 

• Propor ações para melhorar a qualidade de vida de uma determinada população, conhecidos os 

seus indicadores básicos de saúde; 

• Reconhecer argumentos e propostas que expressem a visão de que saúde é um bem pessoal que 

deve ser promovido por meio de diferentes ações (individuais, coletivas e governamentais), com base 

em textos 

Explicar a transmissão e as medidas de prevenção das principais doenças causadas por vírus e 

bactérias; 

• Representar e/ou explicar fenômenos que aparecem nos ciclos de transmissão das verminoses mais 

comuns (esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomíase, filariose e bicho-

geográfico), bem como as medidas para preveni-las; 

• Reconhecer a relação entre os ectoparasitas e os endoparasitas e a saúde humana; 

• Identificar os ciclos de transmissão das principais doenças causadas por protozoários 

(leishmaniose, doença de Chagas e malária); 

• Reconhecer episódios de endemia e/ou epidemia, com base na leitura de textos; 

• Identificar e explicar condições ambientais e climáticas que favorecem (ou dificultam) a 

disseminação de algumas doenças, com base na leitura de textos; 
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 Identificar diferentes necessidades nutricionais segundo idade, sexo e atividades diárias das 

pessoas; 

• Identificar os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais comuns da dieta diária; 

• Identificar e explicar as diferentes funções que os nutrientes têm no organismo; 

• Ler e interpretar rótulos de alimentos, julgando sua adequação a dietas predeterminadas (hiper e 

hipocalóricas, sem colesterol etc.); 

• Identificar e explicar as causas das principais doenças relacionadas à alimentação, bem como as 

suas consequências no desenvolvimento do indivíduo; 

 Identificar, em tabelas, a composição nutricional dos alimentos e a função de cada tipo de 

componente; 

• Identificar e explicar a integração existente entre os sistemas digestório, respiratório, 

cardiovascular e excretor durante o processo de nutrição; 

• Identificar as causas do ganho de peso excessivo, bem como as estratégias que favorecem o 

emagrecimento saudável; 

• Identificar e explicar as funções básicas e as principais doenças do sistema cardiovascular; 

• Identificar hábitos de vida e/ou fatores que afetam a saúde do sistema cardiovascular, como 

hipertensão, sedentarismo, colesterol, diabetes, obesidade, tabagismo e estresse; 

• Identificar e explicar mecanismos de defesa (barreiras mecânicas e sistema imunológico) utilizados 

pelo organismo para se proteger da ação de agentes externos, mantendo a sua integridade; 

• Identificar e explicar formas pelas quais o sangue se relaciona às defesas corporais 

internas do organismo em textos e ilustrações, exemplos de reprodução sexuada e de reprodução 

assexuada; 

• Identificar e explicar as principais diferenças entre as reproduções sexuada e assexuada; 

• Reconhecer a principal diferença entre os tipos de fertilização, identificando as circunstâncias em 

que cada tipo ocorre preferencialmente; 

• Reconhecer e nomear, em ilustrações ou modelos anatômicos, as partes do sistema reprodutor 

feminino e masculino; 

• Identificar e explicar as funções dos órgãos principais do sistema reprodutor masculino e feminino; 

• Reconhecer as principais mudanças corporais que ocorrem em ambos os sexos da espécie humana 

durante a puberdade, com base em textos ou ilustrações; 

 Reconhecer as principais características da adolescência, com base em texto; 
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• Identificar e explicar os efeitos dos principais hormônios sexuais; 

• Identificar os principais fenômenos que ocorrem no ciclo menstrual, correlacionando-os com os 

hormônios neles envolvidos; 

• Identificar e explicar métodos contraceptivos e de proteção contra doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs); 

• Reconhecer vantagens e desvantagens dos diferentes métodos contraceptivos; 

• Identificar e explicar meios de contágio e de prevenção da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(aids) e das DSTs; 

 Identificar regularidades e invariantes na análise experimental de fenômenos físicos, como o 

movimento de um pião ou a rotação da Terra; 

• Identificar e explicar aspectos da vida terrestre influenciados pelas estações do ano; 

• Recorrer a modelos explicativos para explicar o que é um ano; 

 Comparar diversos calendários, explicitando o princípio que orienta a elaboração de cada um 

deles ; 

• Reconhecer e representar o movimento de translação da Terra em torno do Sol, percebendo a 

invariância do seu eixo de rotação; 

• Identificar regularidades e invariantes na análise do movimento orbital da Lua; 

• Utilizar modelos explicativos para explicar as fases da Lua; 

• Interpretar e analisar textos referentes às diferentes interpretações culturais sobre o Sol e a Lua; 

• Relacionar a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de seu movimento à 

existência das estações do ano; associar o clima em diferentes regiões do mundo e do país às diferentes 

latitudes; 

• Ler e interpretar textos que utilizam dados referentes às estrelas e galáxias; 

• Reconhecer a natureza cíclica de movimentos da Terra, do Sol e da Lua, associando-os a 

fenômenos naturais, ao calendário e a influências na vida humana; 

• Relacionar períodos de translação dos planetas a suas distâncias em relação ao Sol e à duração dos 

seus anos; 

• Explicar o significado do horário de verão e seu impacto sobre a economia de energia e sobre a 

saúde humana; 

• Identificar as diferentes fases da Lua e os horários em que ela aparece e desaparece no céu; 
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• Relacionar as diferentes fases da Lua com as diferentes posições da Terra e da Lua em relação ao 

Sol; 

• Identificar a posição do Sol pela análise da iluminação da Lua; 

• Reconhecer e representar, em desenhos e esquemas, as diferentes fases da Lua; 

• Explicar e representar em esquemas os eclipses da Lua e do Sol; 

   Identificar diferentes formas de utilização de energia elétrica no cotidiano, na cidade e no país; 

• Classificar as tecnologias que utilizam eletricidade em função de seus usos; 

• Identificar símbolos e outras representações características de aparelhos elétricos, como potência e 

tensão, em suas chapinhas de fabricação; 

• Analisar qualitativamente dados referentes à potência elétrica de aparelhos, utilizando 

corretamente a nomenclatura e a unidade de potência; 

• Identificar e representar circuitos elétricos simples em instalações domésticas e em diferentes 

aparelhos; 

• Identificar e explicar as funções dos circuitos elétricos em instalações domésticas e em diferentes 

aparelhos; 

• Desenvolver modelos explicativos para componentes de um circuito elétrico simples; 

• Identificar variáveis relevantes para a interpretação e a análise de experimentos sobre eletricidade; 

• Identificar e diferenciar materiais condutores de materiais isolantes de eletricidade; 

 Identificar e explicar os riscos relativos aos usos da eletricidade, bem como os 

procedimentos para evitá-los; 

• Identificar e explicar o percurso da eletricidade desde as usinas geradoras até as residências, a 

partir de esquemas ou textos; 

• Ler e interpretar textos, folhetos e manuais simples de equipamentos e circuitos elétricos; 

• Ler e interpretar informações contidas em uma conta de energia elétrica residencial e desenvolver 

conceitos para o uso racional dessa energia; 

• Reconhecer aspectos favoráveis e desfavoráveis das diferentes formas de geração de eletricidade; 

• Comparar origens, usos, vantagens e desvantagens de recursos energéticos como petróleo, carvão, 

gás natural e biomassa, com base em textos; 

• Analisar problemas decorrentes do uso de petróleo e de outros combustíveis fósseis, propondo 

formas de reduzi-los; 
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• Reconhecer vantagens do uso de fontes renováveis de energia no mundo atual, com base em 

textos; 

• Ler e interpretar tabelas simples de fontes e consumo de energia na cidade ou no país; 

• Comparar capacidade, velocidade, potência e consumo energético de diferentes meios de 

transporte e identificar os mais adequados às condições de operação; 

• Identificar e propor soluções para problemas ambientais provocados em decorrência dos meios de 

transporte; 

• Medir volumes de sólidos e determinar as densidades de substâncias e misturas; 

• Identificar comportamentos diferenciados de materiais resultantes da interação entre forças 

mecânicas e a luz; 

• Reconhecer a natureza corpuscular da matéria, propondo explicações para o comportamento dos 

materiais, com base em modelos interpretativos simples; 

• Associar os resultados de interações entre os materiais ao comportamento das partículas que os 

constituem; 

• Comparar substâncias químicas e misturas de substâncias químicas a partir de medidas de 

densidade expressas em tabela de dados; 

• Determinar densidades de misturas e substâncias químicas sólidas; 

• Identificar evidências diretas e indiretas da ocorrência de transformações químicas em textos e 

ilustrações; 

• Descrever transformações químicas que ocorrem no cotidiano; 

• Identificar evidências da existência de proporção entre quantidades de substâncias utilizadas em 

transformações químicas; 

 Relacionar observações feitas experimentalmente com a descrição das transformações químicas 

realizadas em indústrias e que ocorrem no cotidiano; 

• Diferenciar substâncias simples e compostas por meio de transformações químicas; 

• Propor modelos explicativos para diferenciar substâncias simples e compostas; 

• Representar substâncias químicas por meio de símbolos dos elementos que as constituem; 

• Comparar condutibilidades elétricas de diferentes materiais; 

• Reconhecer limitações do modelo de partículas para interpretar diferenças de condutibilidade 

elétrica; 

• Interpretar texto sobre experimento histórico; 
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. Reconhecer que os sistemas nervoso e endócrino atuam integradamente na coordenação das 

diversas partes do corpo, a partir de textos ou de esquemas; 

• Distinguir ação nervosa de ação hormonal; 

• Identificar e explicar a diferença entre atos voluntários e reflexos; 

• Classificar exemplos de atos comuns do cotidiano em voluntários e reflexos; 

• Associar os principais hormônios às glândulas que os produzem, identificando suas funções nos 

órgãos sobre os quais atuam e no organismo em geral; 

• Identificar e explicar as principais doenças metabólicas associadas ao excesso ou à falta dos 

principais hormônios que atuam no organismo humano; 

. Reconhecer o papel dos hormônios da hipófise na regulação das demais glândulas 

• Identificar e explicar as principais ocorrências hormonais da puberdade e o seu impacto no 

organismo humano; 

• Reconhecer que estímulos externos, como abuso de drogas, automedicação e uso inadequado de 

hormônios, entre outros, afetam o delicado equilíbrio entre o estado de saúde e o estado de doença; 

• Identificar os principais efeitos das drogas no organismo humano; 

• Diferenciar drogas lícitas de ilícitas, bem como as estimulantes das depressoras; 

• Identificar e explicar os efeitos e os riscos do uso de anabolizantes;  

. Identificar e explicar os mecanismos básicos pelos quais os cheiros são percebidos e os gostos são 

sentidos, com base em textos e procedimentos experimentais; 

• Identificar e explicar as contribuições das diferentes estruturas da língua na percepção dos 

diferentes sabores; 

• Identificar e explicar os mecanismos básicos pelos quais as sensações táteis são percebidas; 

• Identificar as diferentes estruturas responsáveis pelo tato; 

• Estabelecer relações entre o sistema nervoso, a recepção de estímulos pelos órgãos dos sentidos, os 

impulsos nervosos e as reações, com base em textos ou esquemas; 

• Identificar e explicar os processos de reflexão e absorção da luz na superfície do organismo 

humano e a ação da melanina na proteção das células da pele; 

• Reconhecer o princípio de funcionamento dos filtros solares e a validade de argumentos que 

defendem o seu uso; 

• Reconhecer procedimentos que concorrem para reduzir o risco de incidência de câncer de pele; 
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• Compreender a propagação retilínea da luz no funcionamento de um espelho e de uma câmara 

escura e fazer analogia entre a câmara e o olho humano; 

. Identificar e explicar os mecanismos básicos de funcionamento do olho humano, fazendo uma 

analogia entre suas partes e as de uma máquina fotográfica; 

• Identificar e explicar os principais defeitos da visão, bem como os efeitos das lentes na correção 

desses defeitos; 

• Explicar o funcionamento básico de instrumentos e aparelhos que ampliam a visão humana, como 

luneta, periscópio, telescópio e microscópio; 

• Explicar o funcionamento básico do sistema auditivo, destacando os possíveis problemas que 

podem causar a surdez; 

• Identificar as partes principais da orelha humana, relacionando-as com o papel que exercem no 

processo de propagação dos sons; 

• Reconhecer zonas de ruído que podem provocar problemas auditivos, com base em textos 

• Propor alternativas para minimizar o nível de ruído em zonas urbanas, melhorando a qualidade de 

vida das populações;  

• Identificar e reconhecer o impacto do envelhecimento sobre o funcionamento dos órgãos dos 

sentidos; 

. Identificar os usos que são feitos das radiações no cotidiano; 

• Classificar as tecnologias que utilizam radiação em função de seus usos; 

• Reconhecer e saber utilizar corretamente a nomenclatura e a unidade de frequência das radiações; 

• Ler e interpretar informações sobre ondas apresentadas em diferentes linguagens e representações; 

• Diferenciar as radiações de acordo com suas Frequências; 

• Fazer uso de escalas apropriadas para a representação do espectro eletromagnético; 

• Descrever e representar qualitativamente fenômenos de transmissão de informações por meio das 

ondas eletromagnéticas; 

• Relacionar fenômenos de blindagem das ondas, observados experimentalmente, a fenômenos 

semelhantes identificados no dia a dia; 

• Interpretar mudanças entre os diferentes modelos explicativos para a luz e a visão, com base em 

leitura de textos; 

• Reconhecer e explicar os fenômenos de formação de cores a partir das cores primárias; 

• Identificar e explicar as diferenças entre as misturas de cor-luz e cor-pigmento; 
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• Interpretar imagens simples de radiografia; 

• Descrever e identificar procedimentos relativos ao exame de radiografia utilizando conhecimentos 

físicos; 

• Identificar no espectro eletromagnético a faixa de frequência correspondente à luz visível, 

relacionando-a com as demais faixas de Frequência; 

• Reconhecer os diferentes usos que são feitos das radiações eletromagnéticas de alta frequência, a 

partir de textos; 

• Identificar os efeitos das radiações eletromagnéticas sobre a saúde humana e o ambiente; 

• Reconhecer que, se por um lado, a tecnologia melhora a qualidade de vida, por outro, ela pode 

trazer efeitos que precisam ser ponderados e avaliados; 

• Identificar e explicar a diferença entre processos de irradiação e contaminação radioativa. 

Conteúdos a serem desenvolvidos em Ciências 

Vida e ambiente 

Meio ambiente / Ambiente natural 

• Os seres vivos e os fatores não vivos do ambiente 

• Tipos de ambiente e de especificidade, como caracterização, localização geográfica, 

biodiversidade, proteção e conservação dos ecossistemas brasileiros 

• O ar, a água, o solo e a interdependência dos seres vivos 

• O ciclo hidrológico do planeta 

• A formação dos solos e a produção de alimentos 

• O fluxo de energia nos ambientes e ecossistemas – transformação da energia luminosa do Sol em 

alimento 

• Relações alimentares – produtores, consumidores e decompositores.  

Ciência e tecnologia 

Materiais no cotidiano e no sistema produtivo / Fontes, obtenção e uso de materiais 

• Visão geral de propriedades dos materiais, como cor, dureza, brilho, temperaturas de fusão e de 

ebulição, permeabilidade e suas relações com o uso dos materiais no cotidiano e no sistema produtivo 

• Reconhecimento de fontes, obtenção e propriedades da água e seu uso residencial,agropecuário, 

industrial, comercial e público 

• Minerais, rochas e solo – características gerais e importância para a obtenção de materiais como 

metais, cerâmicas, vidro, cimento e cal 
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Materiais obtidos de vegetais 

• A fotossíntese e seus produtos 

• A tecnologia da madeira – produtos de sua transformação, como carvão vegetal, fibras e papel 

• Consequências ambientais do desmatamento indiscriminado; importância da reciclagem do papel 

• Tecnologia da cana – açúcar e álcool 

Ser humano e saúde 

Qualidade de vida 

• A saúde individual, coletiva e ambiental 

Poluição do ar e do solo: fontes e efeitos sobre a saúde 

• O que é poluição 

• Os automóveis e a poluição do ar 

• A agricultura intensiva e a transformação da paisagem original 

• Agricultura convencional × agricultura orgânica 

• Defensivos agrícolas e a poluição do solo 

A poluição da água e a importância do saneamento básico 

• Tratamento da água e do esgoto 

• O uso consciente da água 

• Caracterização e prevenção de doenças transmitidas por água contaminada 

A produção de resíduos e o destino dos materiais no ambiente 

• A coleta e os destinos do lixo: coleta seletiva, lixões, aterros, incineração, reciclagem e 

reaproveitamento de materiais 

• O consumo consciente e a importância dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) 

Terra e Universo 

Planeta Terra 

• Características e estrutura 

Dimensão e estrutura do planeta Terra 

• Representações da Terra – lendas, mitos e crenças religiosas 

• Representações de nosso planeta – fotos, planisférios e imagens 

• Estimativas do tamanho 

• Modelo da estrutura interna e medidas que o sustentam 

• Modelos de fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis 
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• Modelos de placas tectônicas 

Rotação da Terra 

• A rotação e as diferentes intensidades de iluminação solar 

• Ciclo dia/noite e sombra como medida do tempo 

• Medidas de tempo do cotidiano e em pequenos e grandes intervalos 

• Evolução nas medidas do tempo – relógios de água e de areia, mecânicos e eletrônicos 

• Ciclo dia/noite e atividade humana e animal 

• Fusos horários e saúde 

Terra e Universo – Olhando para o céu 

Elementos astronômicos visíveis 

• O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas e as galáxias 

• Localização de estrelas e constelações 

• Cultura e constelações 

• Movimentos dos astros relativos à Terra – de leste a oeste e a identificação da direção norte/sul 

Elementos do Sistema Solar 

• O Sol e os planetas no espaço 

• Forma, tamanho, temperatura, rotação, translação, massa e atmosfera dos integrantes do Sistema 

Solar 

• Distâncias e tamanhos na dimensão do Sistema Solar e representação em escala 

Vida e ambiente – Os seres vivos 

Origem e evolução dos seres vivos 

• Origem da vida – teorias, representações e cultura 

• Evolução – transformações dos seres vivos ao longo do tempo 

• Fósseis – registros do passado 

Características básicas dos seres vivos 

• Organização celular 

• Subsistência – obtenção de matéria e energia e transferência de energia entre seres vivos 

• Reprodução 

• Classificação – agrupar para compreender a enorme variedade de espécies 

• Os reinos dos seres vivos 

• Causas e consequências da extinção de espécies 
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Diversidade da vida animal 

• A distinção entre esqueleto interno e esqueleto externo 

• Animais com e sem coluna vertebral 

• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de vertebrados 

• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de invertebrados 

• Diversidade das plantas e dos fungos 

• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de plantas 

• As funções dos órgãos vegetais 

• A reprodução dos vegetais – plantas com ou sem flores 

• O papel das folhas na produção de alimentos – fotossíntese 

• Características gerais dos fungos 

Ciência e tecnologia – A tecnologia e os seres vivos 

Produtos obtidos de seres vivos 

• O uso de seres vivos e de processos biológicos para a produção de alimentos 

• Os seres vivos mais simples e sua relação com a conservação dos alimentos 

Ciência, tecnologia e subsistência 

• Recuperação de ambientes aquáticos, aéreos e terrestres degradados 

Ser humano e saúde – Saúde: um direito da cidadania 

O que é saúde 

• Saúde como bem-estar físico, mental e social e seus condicionantes, como alimentação,moradia e 

lazer 

• Saúde individual e coletiva – a responsabilidade de cada um 

Parasitas humanos e os agravos à saúde 

• Vírus – características, transmissão e prevenção de doenças da região 

• Bactérias – características, transmissão e prevenção de doenças da região 

• Principais doenças causadas por protozoários (amebíase, leishmaniose, doença de Chagas e 

malária) 

• Epidemias e pandemias 

• Verminoses (esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomíase (amarelão), 

filariose (elefantíase) e bicho-geográfico) e medidas preventivas para as mais comuns na região 

Ser humano e saúde – Manutenção do organismo 
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Os nutrientes e suas funções no organismo 

• Nutrientes e suas funções 

• Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada 

• Conteúdo calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares 

Estrutura, funcionamento e inter-relações dos sistemas 

• Os sistemas de nutrição: digerir, respirar, circular e excretar 

• Digestão – processamento dos alimentos e absorção dos nutrientes 

• Respiração – movimentos respiratórios e trocas gasosas; distúrbios do sistema respiratório 

• Circulação sistêmica e circulação pulmonar – o sangue e suas funções; distúrbios do sistema 

cardiovascular 

• Excreção – a estrutura do sistema urinário; a produção da urina 

A manutenção da integridade do organismo 

• Sistemas de defesa do organismo – sistema imunológico 

• Antígenos e anticorpos – vacinas e soros 

Vida e ambiente – Manutenção das espécies 

Tipos de reprodução 

• Estratégias reprodutivas – corte e acasalamento 

• Reprodução sexuada e assexuada 

• Fertilização externa e interna 

• Desenvolvimento de ovíparos e vivíparos 

Sexualidade, reprodução humana e saúde reprodutiva 

• Puberdade – mudanças físicas, emocionais e hormonais no amadurecimento sexual de adolescentes 

• Anatomia interna e externa do sistema reprodutor e humano 

• Ciclo menstrual 

• Doenças sexualmente transmissíveis – prevenção e tratamento 

• Métodos anticoncepcionais e gravidez na adolescência 

Terra e Universo – Nosso planeta e sua vizinhança cósmica 

As estações do ano 

• Translação da Terra em torno do Sol 

• Translação da Terra e as estações do ano 

• Estações do ano e as variações climáticas 
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• O ano como medida de tempo 

• Calendários em diversas culturas 

• Horário de verão, saúde e preservação de energia 

O sistema Sol, Terra e Lua 

• A Lua e o Sol vistos em diferentes culturas 

• Movimentos da Lua relativos à Terra – fases da Lua 

• Modelo descritivo dos movimentos do sistema Sol, Terra e Lua 

• Eclipses solar e lunar 

Nossa vizinhança cósmica 

• O Sol como estrela e as estrelas como sóis 

• O conceito de galáxia 

• O movimento do Sol na galáxia e o movimento galático 

• O grupo local e outros aglomerados galáticos 

Ciência e tecnologia – Energia no cotidiano e no sistema produtivo 

Fontes, obtenção, usos e propriedades da energia 

• Usos cotidianos da eletricidade no país e no mundo 

• Estimativas de consumo elétrico doméstico e sua relação com os tipos de aparelhos 

• Circuito elétrico residencial e equipamentos simples 

• Risco e segurança no uso da eletricidade – choques e alta tensão 

• Fontes de energia elétrica e transformações de energia no processo de obtenção 

• Impactos ambientais na produção de eletricidade e sustentabilidade 

Materiais como fonte de energia 

• Petróleo, carvão, gás natural e biomassa como recursos energéticos 

• Transformações na produção de energia 

• Diferentes energias usadas em transportes – a história dos transportes 

Ciência e tecnologia – Constituição, interações e transformações dos materiais 

Visão macroscópica e fenomenológica dos materiais 

• Propriedades dos materiais em sua interação com luz, calor, eletricidade e tensões mecânicas 

• Distinção entre substâncias químicas e misturas no cotidiano e no sistema produtivo 

• Reconhecimento de transformações químicas por meio de diferenças de propriedades entre 

reagentes e produtos 
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Visão interpretativa e microscópica dos materiais 

• Substâncias simples, compostas e seus constituintes – os elementos químicos 

• Representação de elementos, substâncias e transformações químicas – linguagem química 

Ser humano e saúde – Coordenação das funções orgânicas 

Sistema nervoso 

• As relações entre o encéfalo, a medula espinhal e o sistema nervoso periférico 

• Atos voluntários e atos reflexos 

• A sinapse nervosa 

Sistema endócrino 

• Sistema endócrino e controle de funções do corpo 

• Glândulas exócrinas e endócrinas 

• Principais hormônios e suas funções 

• Hormônios sexuais e puberdade 

As drogas e a preservação do organismo 

• O perigo do fumo e do álcool, drogas permitidas por lei 

• Como agem as drogas psicoativas 

Vida e ambiente – Relações com o ambiente 

Os órgãos dos sentidos 

• Olfato e paladar 

• O sentido do tato 

• O olho – aparelho que decodifica imagens; a propagação da luz; defeitos da visão e lentes de 

correção 

• Ampliação da visão – luneta, periscópio, telescópio e microscópio 

• O ouvido, a propagação do som e o ultrassom 

• Os cinco sentidos e a terceira idade 

Tecnologia e sociedade 

Usos tecnológicos das radiações 

Características das radiações 

• Radiação – propagação de energia, espectro de radiações e usos cotidianos 

• Luz, radiação visível, luz e cor, cor-pigmento 

• Cores e temperatura 
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Aplicações das radiações 

• Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação 

• Radiações e seus usos em medicina, agricultura, indústria e artes (radiografia, gamagrafia e 

tomografia) 

• Efeitos biológicos das radiações. 

MATEMÁTICA 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Matemática 

Em decorrência dos pressupostos anteriormente citados, organizamos os conteúdos disciplinares de 

Matemática, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, em três grandes blocos temáticos:  

Números,  Geometria  e Relações.  

Os Números envolvem as noções de contagem, medida e representação simbólica, tanto de 

grandezas efetivamente existentes quanto de outras imaginadas a partir das primeiras, incluindo-se a 

representação  

algébrica das operações fundamentais sobre elas. Duas ideias fundamentais na constituição da noção 

de número são as de equivalência e de ordem.  

A Geometria diz respeito diretamente à percepção de formas e de relações entre elementos de 

figuras planas e espaciais; à construção e à representação de formas geométricas, existentes ou 

imaginadas, e à elaboração de concepções de espaço que sirvam de suporte para a compreensão do 

mundo físico que nos cerca. 

As Relações, consideradas como um bloco temático, incluem a noção de medida, com a fecundidade 

e a riqueza da Ideia de aproximação; as relações métricas em geral; e as relações de interdependência, 

como as de proporcionalidade ou as associadas à Ideia de função. 

Naturalmente, os conteúdos dos três blocos interpenetram-se permanentemente, sendo praticamente 

impossível abordar um deles sem a participação quase automática dos dois outros, e é importante 

mencionar a positividade de tal fato. De fato, os Números são construídos a partir das relações de 

equivalência e de ordem; na Geometria, um lugar de especial destaque é ocupado pelas relações 

métricas; e praticamente todas as Relações que imaginarmos incluirão números ou formas geométricas.  

A caracterização dos três grandes blocos de conteúdos, no entanto, não apresenta grandes 

dificuldades no que se refere ao acolhimento dos temas curriculares usualmente tratados na escola 

básica. E,justamente por causa da existência de tantas temáticas comuns a mais de uma delas, pode 

desempenhar papel importante na construção de uma articulação entre os diversos conteúdos, 
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favorecendo uma aproximação entre variados assuntos e sua apresentação de modo a favorecer uma 

espécie de “interdisciplinaridade interna” da própria Matemática. 

Cada um dos três blocos de conteúdos está presente, então, direta ou indiretamente, na lista dos 

temas a serem ensinados em todas as séries/anos e, com pequenas e matizadas diferenças, tanto no 

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. E, em todos os assuntos estudados, a meta maior, como 

já foi dito, é a de propiciar uma representação dos dados disponíveis e um tratamento adequado das 

informações reunidas, considerando o mapeamento do que é relevante para a construção do 

conhecimento. 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Matemática 

 Compreender as principais características do sistema decimal: significado da base e do valor 

posicional; 

• Conhecer as características e propriedades dos números naturais: significado dos números primos, 

de múltiplos e de divisores; 

• Saber realizar operações com números naturais de modo significativo (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação); 

• Compreender o significado das frações na representação de medidas não inteiras e da equivalência 

de frações; 

• Saber realizar as operações de adição e subtração de frações de modo significativo; 

. Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades não inteiras, bem como a 

Ideia de valor posicional; 

• Saber realizar e compreender o significado das operações de adição e subtração de números 

decimais; 

• Saber transformar frações em números decimais e vice-versa;; 

• Saber realizar medidas usando padrões e unidades não convencionais; conhecer diversos sistemas 

de medidas; 

• Conhecer as principais características do sistema métrico decimal: unidades de medida 

(comprimento, massa, capacidade) e transformações de unidades; 

 Saber identificar e classificar formas planas e espaciais em contextos concretos e por meio de 

suas representações em desenhos e em malhas;  

• Saber planificar figuras espaciais e identificar figuras espaciais a partir de suas planificações; 
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• Compreender a noção de área e perímetro de uma figura, sabendo calculá-los por meio de recursos 

de contagem e de decomposição de figuras; 

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

bem como utilizá-la em construções geométricas elementares; 

    Compreender informações transmitidas em tabelas e gráficos; 

• Saber construir gráficos elementares (barras, linhas, pontos) utilizando escala adequada; 

• Saber calcular, interpretar e utilizar informações relacionadas às medidas de tendência central 

(média, mediana, moda); 

• Saber utilizar diagramas de árvore para resolver problemas simples de contagem; 

• Compreender a Ideia do princípio multiplicativo de contagem; 

   Compreender o funcionamento de sistemas decimais e não decimais de numeração e realizar 

cálculos simples com potências; 

• Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um número, sabendo 

realizar de modo significativo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com decimais; 

• Saber realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, compreendendo 

o significado das operações realizadas; 

• Compreender o significado dos números negativos em situações concretas, bem como das 

operações como negativos; 

• Saber realizar de modo significativo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de 

números negativos; 

. Compreender a Ideia de medida de um ângulo (em grau), sabendo operar com medidas de ângulos 

e usar instrumentos geométricos para construir e medir ângulos; 

• Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos objetos do dia 

a dia; 

• Saber calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo e estender tal cálculo para 

polígonos de n lados; 

• Saber aplicar os conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos de um triângulo e de um 

polígono em situações práticas; 

• Saber identificar elementos de poliedros e classificar os poliedros segundo diversos pontos de 

vista; 

• Saber planificar e representar (em vistas) figuras espaciais; 
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 Saber reconhecer situações que envolvem proporcionalidade em diferentes contextos, 

compreendendo a Ideia de grandezas direta e inversamente proporcionais; 

• Saber resolver problemas variados, envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais; 

• Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em diversos contextos (proporcionalidade, escala, 

velocidade, porcentagem etc.), bem como na construção de gráficos de setores; 

• Conhecer o significado do número p como uma razão constante da Geometria, sabendo utilizá-lo 

para realizar cálculos simples envolvendo o comprimento da circunferência ou de suas partes; 

• Saber resolver problemas simples envolvendo a Ideia de probabilidade (porcentagem que 

representa possibilidades de ocorrência); 

 Compreender o uso de letras para representar valores desconhecidos, em particular, no uso de 

fórmulas; 

• Saber fazer a transposição entre a linguagem corrente e a linguagem algébrica; 

• Compreender o conceito de equação a partir da Ideia de equivalência, sabendo caracterizar cada 

equação como uma pergunta; 

• Saber traduzir problemas expressos na linguagem corrente em equações; 

• Conhecer alguns procedimentos para a resolução de uma equação: equivalência e operação 

inversa; 

 Compreender a Ideia de número racional em sua relação com as frações e as razões; 

• Conhecer as condições que fazem com que uma razão entre inteiros possa se expressar por meio de 

dízimas periódicas; saber calcular a geratriz de uma dízima; 

• Compreender a utilidade do uso da linguagem das potências para representar números muito 

grandes e muito pequenos; 

• Conhecer as propriedades das potências e saber realizar de modo significativo as operações com 

potências (expoentes inteiros); 

 Realizar operações simples com monômios e polinômios; 

• Relacionar as linguagens algébrica e geométrica, sabendo traduzir uma delas na outra, 

particularmente no caso dos produtos notáveis; 

• Saber atribuir significado à fatoração algébrica e como utilizá-la na resolução de equações e em 

outros contextos; 
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• Compreender o significado de expressões envolvendo números naturais por meio de sua 

representação simbólica e de seu significado geométrico (2n é um número par, 2n + 1 é um número 

ímpar, a soma dos n primeiros números naturais é  n x (n + 1) / 2 etc.); 

 Compreender situações-problema que envolvem proporcionalidade, sabendo representá-las por 

meio de equações ou inequações; 

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

• Saber explorar problemas simples de matemática discreta, buscando soluções inteiras de equações 

lineares com duas incógnitas; 

• Saber resolver sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas pelos métodos da adição e da 

substituição, sabendo escolher de forma criteriosa o caminho mais adequado em cada situação; 

• Compreender e usar o plano cartesiano para a representação de pares ordenados, bem como para a 

representação das soluções de um sistema de equações lineares; 

 Reconhecer e aplicar o teorema de Tales como uma forma de ocorrência da Ideia de 

proporcionalidade, na solução de problemas em diferentes contextos; 

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

diferentes contextos; 

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

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

volumes 

 Compreender a necessidade das sucessivas ampliações dos conjuntos numéricos, culminando 

com os números irracionais; 

• Saber representar os números reais na reta numerada; 

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

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

número irracional; 

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

reais; 

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

grandes ou muitos pequenos; 

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

• Compreender a noção de função como relação de interdependência entre grandezas; 
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• Saber expressar e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas por meio de funções de 1º grau; 

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

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

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

os gráficos das funções y = x e y = x2 

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

ângulos e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes; 

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

triângulos; 

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

teorema de Pitágoras, na resolução de problemas em diferentes contextos; 

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

saber utilizá-las para resolver problemas em diferentes contextos; 

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

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

da circunferência; 

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

• Saber resolver problemas envolvendo processos de contagem – princípio multiplicativo; 

• Saber resolver problemas que envolvam ideias simples sobre probabilidade. 

 Conteúdos a serem desenvolvidos em Matemática 

Números 

Números naturais 

• Múltiplos e divisores 

• Números primos 

• Operações básicas (+, –, . , ÷) 

• Introdução às potências 

Frações 

• Representação 

• Comparação e ordenação 

• Operações 
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Sistemas de numeração 

• Sistemas de numeração na Antiguidade 

• O sistema posicional decimal 

Números negativos 

• Representação 

• Operações 

Números racionais 

• Representação fracionária e decimal 

• Operações com decimais e frações (complementos) 

Álgebra 

• Uso de letras para representar um valor desconhecido 

• Conceito de equação 

• Resolução de equações 

• Equações e problemas 

Números racionais 

• Transformação de decimais finitos em fração 

• Dízimas periódicas e fração geratriz 

Potenciação 

• Propriedades para expoentes inteiros 

• Problemas de contagem 

Números reais 

• Conjuntos numéricos 

• Números irracionais 

• Potenciação e radiciação em R 

• Notação científica 

Números/Relações 

Números decimais 

• Representação 

• Transformação em fração decimal 

• Operações 

Sistemas de medida 
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• Medidas de comprimento, massa e capacidade 

• Sistema métrico decimal: múltiplos e submúltiplos da unidade 

Estatística 

• Leitura e construção de gráficos e tabelas 

• Média aritmética 

• Problemas de contagem 

Expressões algébricas 

• Equivalências e transformações 

• Produtos notáveis 

• Fatoração algébrica 

Equações 

• Resolução de equações de 1-o grau 

• Sistemas de equações e resolução de problemas 

• Inequações de 1º grau 

Gráficos 

• Coordenadas: localização de pontos no plano cartesiano 

Álgebra 

• Equações de 2-o grau: resolução e problemas 

Funções 

• Noções básicas sobre função 

• A Ideia de variação 

• Construção de tabelas e gráficos para representar funções de 1o- e de 2o- graus 

Geometria/Relações 

Formas geométricas 

• Formas planas 

• Formas espaciais 

Perímetro e área 

• Unidades de medida 

• Perímetro de uma figura plana 

• Cálculo de área por composição e decomposição 

• Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas 
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Proporcionalidade na Geometria 

• O conceito de semelhança 

• Semelhança de triângulos 

• Razões trigonométricas 

Geometria 

Geometria 

• Ângulos 

• Polígonos 

• Circunferência 

• Simetrias 

• Construções geométricas 

• Poliedros 

Geometria 

• Teorema de Tales 

• Teorema de Pitágoras 

• Área de polígonos 

• Volume do prisma 

Relações 

Proporcionalidade 

• Variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais 

• Conceito de razão 

• Porcentagem 

• Razões constantes na Geometria: p 

• Construção de gráficos de setores 

• Problemas envolvendo probabilidade 

Geometria/Números 

Corpos redondos 

• O número p; a circunferência, o círculo e suas partes; área do círculo 

• Volume e área do cilindro 

Probabilidade 

• Problemas de contagem e introdução à probabilidade 
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Leitura e Produção de Textos 

O presente Currículo Oficial propõe para a disciplina de Leitura e Produção de Textos um trabalho 

com obras literárias diversificadas  que   pretende ampliar as possibilidades de conhecimento do extenso 

repertório da cultura ficcional, a partir de experiências enriquecedoras e humanizantes para o aluno 

buscando ao longo do  ciclo II do Ensino Fundamental: 

 Formar um leitor literário capaz de apreciar textos de diferentes gêneros como: literatura popular 

de tradição oral, romances, contos, crônicas, poemas, textos dramáticos letras de música etc.; 

 Discutir e produzir textos sobre assuntos controversos; debate, artigo de opinião, carta ao leitor; 

 Documentar e memorizar ações humanas: relato, crônica social, ensaio, biografia; 

 Transmitir e construir saberes: texto expositivo, exposição oral, seminário, tomada de notas, 

resenha; 

 Transformar informação oral e escrita em conhecimento; 

 Exprimir-se oralmente e por escrito de forma confiante, autônoma e criativa. 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Leitura e Produção de Textos 

 Compreender e fazer uso de informações contidas no texto; 

 Operar sobre o conteúdo representacional dos textos identificando aspectos relevantes; 

 Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 

de avaliação dos textos; 

 Conhecer, valorizar e respeitar as diferentes variedades do Português; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos 

sociais, contextuais e linguísticos. 

 Ler e classificar diferentes tipos de textos; 

 Explorar recursos de argumentação; 

 Ler com autonomia; 

 Ampliar o conjunto de conhecimentos discursivos e semânticos; 

 Utilizar e valorizar o repertório;  

 Constituir um conjunto ele conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem; 

 Ser capaz de verificar as regularidades das diferentes variedades do Português. 
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Conteúdos a serem desenvolvidos em Leitura e Produção de Textos 

Narrar: Cultura literária ficcional  

 Fábula 

 Conto maravilhoso 

 Lenda 

 Narrativa de aventura 

 Narrativa de ficção científica 

 Narrativa de enigma 

 Narrativa mítica 

 Memórias 

 Biografia romanceada 

 Romance 

 Novela Paródia 

 Piada 

 Conto 

 Crônica narrativa 

 Letras de música e poemas com orientação narrativa. 

Relatar :  Documentação e memorização de ações humanas 

 Sugestão para trabalho com os seguintes gêneros orais e escritos. 

 Relato autobiográfico 

 Registro de experiência vivida 

 Notícia informativa 

 Testemunho 

 Diário íntimo 

 Autobiografia 

 Crônica esportiva 

 Crônica mundana 

 Relato histórico 

 Biografia 

 Carta pessoal 

 Curriculum vitae 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

 Relatos de viagem. 

Prescrever ações: Instruções e prescrições: 

 Anúncio publicitário 

 Receita culinária 

 Receita médica 

 Bula 

 Elaboração oral de pedidos: estratégias de cortesia 

 Instruções de jogos 

 Manual de instruções 

 Regulamento 

 Textos jurídicos. 

Argumentar/expor: Discussão de problemas sociais controversos: 

 Resenha 

 Debate regrado 

 Artigo de opinião 

 Letras de música e poemas com orientação argumentativa 

 Charge 

 Discurso de defesa 

 Requerimento 

 Carta do leitor 

 Carta de reclamação 

 Carta argumentativa (gênero de vestibular) 

 Crônica argumentativa 

 Editorial 

 Interpelação de recurso 

 Verbete de enciclopédia 

 Notícia expositiva 

 Entrevista 

 Artigo de divulgação científica 

 Seminário 

 Tomada de notas 
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 Texto explicativo 

 Relatório de experiência científica 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Princípios geradores e concepção da disciplina de Ensino Religioso 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais a disciplina de Ensino Religioso, valorizando 

o pluralismo e a diversidade cultural presentes na sociedade brasileira, facilita a compreensão das 

formas que exprimem o Transcendente na superação da finitude humana e que determinam o processo 

histórico da humanidade. Nesse sentido, O Ensino Religioso ganha sua importância à medida que  

proporciona aos alunos uma visão histórica e social muito mais ampla sobre o tema, capacitando-as à 

reflexão , à discussão e ao debate. O Ensino Religioso tende a ser uma ponte na condução dos 

estudantes no caminho do bem, aos valores humanistas construídos com bases solidas do amor, da 

fraternidade, da bondade, da honestidade, da humildade e, principalmente, do respeito àqueles cujas 

opiniões se divergem. 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Ensino Religioso 

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio 

às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;  

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;  

 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, 

como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e do sentimento de 

pertinência ao País;  

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais;  

 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

 Compreender que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e sentir que delas se exigem 

respeitos; 
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 Atuação compreensiva nas situações cotidianas; 

 Conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua trajetória histórica; 

 Valorização da contribuição das diversas religiões; 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para 

agir com perseverança na busca de conhecimentos e no exercício da cidadania. 

 

Conteúdos a serem desenvolvidos em Ensino Religioso 

 Religião e diversidade 

 História e religiosidade 

 Funções e valores culturais religiosos 

 Diversidade religiosa como parte da cultura 

 Tradição Religiosa e Ética 

 Textos Sagrados 

 Cristianismo 

 Diversidade Cristã - A Reforma 

 Pluralismo e Diversidade 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 A conquista dos objetivos propostos para o Ensino Fundamental depende de uma prática 

educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo. Essa prática 

pressupõe que os alunos sejam sujeitos de sua aprendizagem e que construam significados para o que 

aprendem. 

 Atendendo aos princípios do Currículo e tendo como referência o desenvolvimento das 

competências leitora, escritora e a resolução de problemas, o professor deve ser o mediador, o 

facilitador para que, através de atividades significativas promova ao aluno as múltiplas e complexas 

interações com o conhecimento, considerando também a importância da interação dos alunos entre si, 

que outro aspecto essencial ao processo. 

 O entorno da Escola, os diferentes espaços físicos escolar, materiais e recursos tecnológicos 

disponíveis na Unidade Escolar tais como a Biblioteca escolar e seu acervo, Sala  de Informática e 

Acessa Escola , Laboratório, Retroprojetor, TV, Vídeo , Rádio , Data Show , Câmera fotográfica e 
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Filmadora digital entre outros, são excelentes recursos a disposição para serem utilizados pelo professor 

como apoio na criação e complementação  de situações significativas de aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO 

 Os critérios e avaliação representam as aprendizagens essenciais ao final do ciclo e 

possíveis à maioria dos alunos submetidos às condições de aprendizagem propostas. Os critérios 

não expressam todos os conteúdos que foram trabalhados no ciclo, mas apenas aqueles que são 

fundamentais para que se possa considerar que o aluno desenvolveu as capacidades previstas de 

modo a estar apto aos prosseguimentos dos estudos.  

 Os critérios de avaliação propostos pela unidade escolar é resultado de discussão e análise da 

equipe e propõe o desenvolvimento global do aluno nas disciplinas do Currículo Básico e das Oficinas 

Curriculares, considerando seu ritmo e avanço durante o processo sem perder de vista a busca da 

qualidade de ensino. 

 

PLANOS DE CURSOS DAS OFICINAS CURRICULARES 

 

“Educar é a nobre arte de construir conhecimento e saber. A escola é o espaço para edificação desse 

sonho”. 

Sobre essas premissas vemos brotar  a Escola de Tempo Integral, dando vida ao ideal da crença na 

melhoria da educação como base para a mudança social, a exemplo do que ocorrem em outros países 

desenvolvidos da América Latina, Ásia e Europa. 

Esse compromisso, sempre presente no Governo do nosso Estado e nesta Secretaria por meio dos 

diversos programas que implantamos, se realiza de forma compartilhada com nossos educadores, seus 

alunos e famílias da comunidade escolar. Desta maneira, cria oportunidades para o exercício do 

pertencimento, essencial, na visão humanista, para uma vida plenamente cidadã. 

Por essas razões, a Escola de Tempo Integral está assentada, na sua concepção filosófica, sobre um 

tripé que a fundamenta. O século XXI representa a Era da Informação e do Conhecimento. Para 

conduzir as novas gerações rumo a essa magnífica aventura, é necessário que desenvolvamos juntos aos 

alunos, projetos consistentes e que abordem três diferentes categorias de habilidades cognitiva, social e 

emocional. 
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Por fim, a Escola de Tempo Integral, cuja magnitude será para todos nós tão desafiante na sua 

concretização quão estimulante pelos resultados que proporcionará , representa um marco na evolução 

da história da educação paulista. 

 

OBJETIVOS GERAIS DAS OFICINAS  CURRICULARES DA ESCOLA DE TEMPO 

INTEGRAL 

Essas matrizes são complementadas com espaços destinados ao desenvolvimento de oficinas, 

especialmente instituídas para a vivência de atividades de natureza prática, inovadora, integradas às 

temáticas, conhecimentos e saberes já interiorizados ou não pelos alunos. Serão oficinas articuladas aos 

planos de ensino dos diferentes professores, cujas prioridades estarão asseguradas na proposta 

pedagógica elaborada pela equipe escolar, em que o cumprimento da função social da escola é a 

alavanca de um processo que visa à formação de pessoas aptas a exercerem sua plena cidadania. Serão 

oficinas que se viabilizarão em tempos complementares dos objetivos a seguir: 

Educar e cuidar da construção da imagem positiva do aluno; 

Atender às diferentes necessidades de aprendizagem; 

Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de compromisso e 

responsabilidades necessárias ao desempenho do protagonismo juvenil e à participação social; 

Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de autorespeito, respeito mútuo, 

solidariedade, justiça e diálogo. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DAS OFICINAS  CURRICULARES  

 

HORA DA LEITURA 

É importante ressaltar que a Hora da Leitura, irá ampliar e intensificar as ações já desenvolvidas nas 

aulas de Língua Portuguesa. Assim, sua finalidade é: 

 Desenvolver atitudes e procedimentos que os leitores assíduos adquirem a partir da prática; 

 Propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com diferentes gêneros textuais, 

especialmente no que se refere ao ler para apreciar/fruir e para conhecer; 

 Possibilitar aos alunos do ensino fundamental momentos para saborear e compartilhar as ideias 

de autores de literatura universal, em especial de literatura brasileira; 

 Utilizar diferentes procedimentos didáticos que seduzam os alunos para a leitura; 
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 Otimizar a utilização de acervo existente na escola. 

 

EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS 

São objetivos desta Oficina: 

 Rever e/ou aprofundar conceitos e procedimentos matemático já estudado, por meio de 

metodologia e inovadoras como a resolução de problemas (incluindo problematizações de jogos), 

historia da Matemática, uso de matériais concretos, novas tecnologias e projetos; 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo 

á sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que 

estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 

resolver problemas. 

 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

São objetivos desta Oficina: 

 Compreender o funcionamento e desenvolver competências para o uso de: 

 Equipamentos, tais como computador (CPU, monitor, teclado, mouse), caixas de som, fones de 

ouvido, estabilizador, maquina fotográfica digital, câmera de vídeo, projetor multimídia, televisor, 

aparelho reprodutor de videocassete, aparelho reprodutor e/ou gravador de CD/DVD, aparelho de som, 

microfone, etc.. e os suprimentos que possibilitam seu uso (fitas de vídeo, acessórios, cabos de energia, 

disquetes, CDs entre outros); 

  Softwares diversos, como sistemas operacional, editor de texto, planilha eletrônica, editor de 

apresentação multimídia, browser, correio eletrônico, softwares educacional, dicionários eletrônicos, 

enciclopédias eletrônicas, etc; 

 Redes, principalmente a World Wide Wed (www) da qual fazem parte: ambientes virtuais, sites 

de informação e pesquisa, fóruns, chats, comunicadores, recursos de voz sobre IP, blogs, etc; 

 Desenvolver hábitos e competências para o uso de códigos e linguagem relacionados a esses 

equipamentos, linguagem videográfica, linguagem fotográfica, netiqueta, etc; 

 Desenvolver uma visão critica sobre a aplicação de cada um dessas tecnologias relacionadas, de 

forma a usá-las com economia e propriedade, segundo a finalidade e/ou público-alvo de sua ação; 

 Desenvolver hábitos e métodos básicos de investigação cientifica, com o uso de referencia e 

instrumentos variados; 
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 Desenvolver hábitos e métodos para obtenção e a utilização de informações; 

 Desenvolver visão critica para a verificação da confiabilidade das fontes examinadas; 

 Desenvolver uma postura consciente sobre o uso de referências e o respeito ao direito autoral; 

 Desenvolver habilidades e competências de comunicação escrita e oral; 

 Desenvolver uma visão abrangente e critica sobre a influência das mídias em nossa sociedade, 

formando o receptor consciente; 

 Desenvolver as capacidades de analisar, estabelecer relações, sintetizar e avaliar; 

 Desenvolver hábitos e competências para o trabalho em grupo. 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

São objetivos desta Oficina: 

 Propiciar aos alunos a criação de formas artísticas, representação de ideias, emoções e sensações 

por meio de poéticas nas diferentes linguagens da arte e como representação de pensamentos e 

sentimentos; 

 Possibilitar ao aluno reconhecer-se como produto nas linguagens artísticas. Teatro, Dança, Artes 

Visuais ou Música. Mobilizando-o a ampliar seus conhecimentos em cada uma das linguagens artísticas 

ao longo das quatro séries dos ciclos I e II; 

  Propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com a leitura e produção de textos nas 

linguagens não verbais, matéria-prima do universo da arte; 

 Possibilitar aos alunos: manipular, organizar, compor, significar, decodificar, interpretar, 

produzir e conhecer imagens visuais, sonoras e gestuais/corporais; 

 Ampliar e aprofundar o repertório artístico e estético dos alunos em cada uma das linguagens ao 

longo das quatro séries dos ciclos I e II. 

 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E MOTORAS 

A participação dos alunos nas oficinas curriculares de Atividades Esportivas e Motoras. Deverá 

contribuir para que, ao final do ensino fundamental, eles sejam capazes de: 

 Participar de atividades motoras variadas, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando os próprios limites e os dos demais membros da sociedade; 

 Potencializar sua estrutura motora, variadas, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando os próprios limites e os dos demais membros da sociedade; 
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 Potencializar sua estrutura motora para a aquisição de habilidades motoras e o desenvolvimento 

de capacidades físicas e neuromotoras, para agir no meio ambiente; 

 Agir conscientemente na relação dialética existente entre o movimento humano e o meio 

ambiente, causa e efeito; 

 Utilizar o movimento humano para interação com outras pessoas e comunicação social; 

 Solucionar problemas e ordem motora em diferentes contextos; 

 Ampliar o próprio repertório motor; 

 Criar o hábito da prática da atividade física regular na vida cotidiana; 

 Reconhecer as possibilidades de ação motora com qualidade, nas situações de lazer, trabalho e 

outras atividades cotidianas; 

 Reverter o quadro de sedentarismo e das doenças dele decorrentes ao longo da vida; 

 Elaborar projetos de qualidade de vida que contemplem a prática regular de atividade física, para 

si próprio e para os membros de sua convivência. 

 

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO E PESQUISA 

 

São objetivos desta Oficina: 

 

 Criar um espaço próprio para apoiar e fundamentar os trabalhos de pesquisa que serão feitos em 

propostas oficina curricular ou pelos demais componentes curriculares, incluindo-se aí os projetos 

interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares; 

 Ampliar o repertório cultural e cientifico dos alunos, possibilitando o estabelecimento de 

vínculos com o mundo da pesquisa; 

 Propiciar vivências na apropriação de conceitos nas diferentes áreas do conhecimento, 

favorecendo a construção da autonomia dos alunos para a busca de novas informações; 

 Possibilitar aos alunos o desenvolvimento das habilidades para saber investigar, analisar e se 

posicionar criticamente sobre o objeto de estudo ou pesquisa. 

 

A INTEGRAÇÃO ENTRE OFICINAS CURRICULARES E CURRÍCULO BÁSICO 
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  Conforme previsto na LDB surge a Escola de Tempo Integral. Amparada legalmente, a proposta 

da ETI é de uma escola que faça a integração entre o currículo básico e por eixo temáticos das oficinas 

curriculares. 

 Propõe-se um trabalho visando à complementação e a contribuição de ambos ao desenvolvimento e 

execução dos projetos interdisciplinares. Sem perder o foco de trabalho das oficinas que é o 

desenvolvimento de atividades de natureza prática, inovadora que prioriza o fazer sem descartar o 

pensar/refletir. 

 Concluindo, assim, um trabalho interligado visando o sucesso dos objetivos propostos. 

 

SÍNTESE GERAL DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  O primeiro item a ser repensado é sobre a metodologia dos educadores utilizada com os alunos. 

Esta deve ser diferenciada, diversificada, de caráter lúdico e desafiador, problematizando e estimulando 

a resolução de situações problemas com exercício da análise, da reflexão, da leitura e da interpretação. 

Assim, partir do que o aluno já sabe, priorizando e atendendo a todas as situações significativas de 

aprendizagem, com situações concretas, próximas e relevantes. 

 Umas das maiores preocupações hoje é a seleção de temas e assuntos a serem trabalhados. Assim, 

deve-se preocupara com as perspectivas multidisciplinares e vinculadas e contextos reais, visando à 

troca de experiências, levando em consideração os assuntos e temas relacionados ao universo de 

interesse dos alunos do Ensino Fundamental, então priorizar o desenvolvimento de suas competências e 

habilidades. 

  Portanto, para que a escola consiga desenvolver bem a sua função em oferecer um ensino com 

qualidade é imprescindível que os professores, fundamentais no desenrolar do processo, preparem e 

organizem atividades que despertem o senso crítico, preparando os educando para o mundo, 

aproximando a escola do mundo real e contextualizado. 

 

  A AVALIAÇÃO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

  Segundo as Diretrizes para as Escolas de Tempo Integral e integrada à proposta pedagógica da 

Escola , a avaliação deve ser vista como  informação para reformulação pedagógica, para continuidade 

do trabalho, para mudanças em direções mais adequadas; adequadas; avaliação continuada, bem feita, 

com o olhar atento para novas informações que podem ser descobertas acerca do aluno; e, a partir daí, 

maximizar o que o aluno é capaz de fazer, obter toda a informação possível para ajudar o aluno. 
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 Como um processo, é preciso pensar na avaliação como cotidiana: ela é essencial para um bom 

trabalho pedagógico, para os avanços continuarem. É um balizador para aquilo que o aluno que lhe 

desperta interesse, para aquilo que ele ainda deve aprender. É também balizador para o professor que 

acompanhará o aluno na sua heterogeneidade, fazendo-o avançar nos aspectos da cultura tão importante 

hoje. Balizador também será para o diretor que acompanhará seu professores, que os estimulará 

auxiliando-os encontrar meios para a melhoria das HTPCs e do espaço escolar. 

  É essa a concepção de avaliação que se faz presente na escola de tempo integral, visto que ela 

possibilita entender o aluno num amplo contexto de aprendizagem escolar, dada a variedade de 

vivências que lhe serão proporcionadas. Assim, avaliar o aluno em seu processo de escolarização de 

tempo integral significa pensá-lo globalmente, ou seja, em seu universo cultural, esportivo e social. 

 É um processo que compreende o aluno como pessoa global, composta de muitas dimensões 

interdependentes e que se relacionam de forma dinâmica. É um processo que compreende como um ser 

humano e como um cidadão em desenvolvimento, que o vê de modo plural e diversificado, com 

diversificado, com diversas possibilidades de aprendizagem, em que todos são capazes de aprender com 

condições e situações favoráveis. Tendo como parâmetros avaliativos portfólios, fichas de 

acompanhamento e observação dos alunos, autoavaliação dos alunos, avaliação em grupo, registro do 

professor e observação do professor. 

  Na proposta curricular as Escolas de Tempo Integral, que inclui os componentes do currículo 

básico e as oficinas curriculares que deverão favorecer a vivência de atividades dinâmicas, 

contextualizadas, significativas no campo da arte, da leitura, da matemática, do esporte e do convívio 

social, a avaliação do desempenho escolar terá maiores possibilidades de abranger o aluno em todas 

suas potencialidades, suas diversidades, sua preferências, suas habilidades o aluno por inteiro. 

Portanto, a avaliação deverá considerar o aluno como um todo  articulando Currículo Básico e 

Oficinas Curriculares prevalecendo seu desempenho global. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DO ENSINO MÉDIO – REGULAR  

 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

          O novo ensino médio, nos termos 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 no mundo 

do trabalho. 

          As transformações de caráter econômico, social ou cultural que levaram à modificação dessa 

escola, no Brasil e no mundo, não tornaram o conhecimento humano menos disciplinar em qualquer das 

três áreas em que o novo ensino médio foi organizado. 

          Num mundo como o atual, de tão rápidas 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 solidária; 

• ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e 

• especialmente, adquirir 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; 

• tomar gosto pelo conhecimento, aprender a aprender. ( Proposta Curricular ).  

 

 Concepção do ensino na área de Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

 A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias compreende um conjunto de disciplinas: 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (LEM), Arte e Educação Física, no Ensino 

Fundamental e no Médio. Para a área, segundo  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais (PCN 2006), a 

linguagem é a capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de 
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representação, que são compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências da 

vida em sociedade. 

 A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. 

 Mais do que objetos de conhecimento, as linguagens são meios para o conhecimento. O  homem  

conhece  o mundo  através  de  suas linguagens, de seus símbolos. À medida que  ele  se  torna mais  

competente nas diferentes linguagens, torna-se mais capaz de conhecer a si mesmo, assim como a sua 

cultura e o mundo em que vive. 

 Nesta perspectiva,  trabalha-se, em primeiro  lugar,  com  a  construção  do  conhecimento:  

conhecimento  lingüístico,  musical, corporal;  conhecimento  gestual;  conhecimento das imagens, do 

espaço e das formas.  

 Assim, propõe-se uma mudança profunda na maneira  como  as  disciplinas  da  área  devem ser 

examinadas e ensinadas.  

 Com tal mudança, a experiência escolar transforma-se em uma vivência que permite ao aluno 

compreender as diferentes linguagens e usá-las como meios de organização da realidade, nelas 

constituindo significados, em um processo  centrado  nas  dimensões  comunicativas da  expressão,  da  

informação  e  da  argumentação. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de   Língua  Portuguesa 

 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares, as propostas de ensino de língua nos segmentos 

Fundamental II e Médio convergem em seus objetivos. Ambas têm a pretensão de cuidar para que os 

estudantes sejam capazes de simbolizar as experiências (suas e dos outros) a partir da palavra (oral e 

escrita), refletindo sobre elas mediante o estudo da língua, instrumento que lhe permite organizar a 

realidade na qual se insere, construindo significados, nomeando conhecimentos e experiências, 

produzindo sentidos, tornando-se sujeito. 

 No entanto, há em cada um dos segmentos as especificidades próprias que auxiliam o trabalho 

do professor na escolha dos conteúdos e objetivos a serem desenvolvidos nas aulas de língua. Os 

critérios para articular os conteúdos e as competências do estudo da língua no Ensino Médio devem 

ampliar, necessariamente, os estudos desenvolvidos no Ensino Fundamental II, observando uma 

progressão que possa diversificar, ao longo da escolaridade, abordagens, contextos, situações etc. 
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A LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA NO ENSINO MÉDIO  

 No Ensino Médio, os conteúdos disciplinares foram organizados em quatro grandes campos de 

estudo que se entrecruzam e se orientam a partir de importantes questionamentos sociais. Cada um 

desses eixos sugere uma questão que será respondida no decorrer do bimestre. Essa questão central 

estabelece a abordagem dos diferentes conteúdos em cada campo de estudo da disciplina. Por isso 

mesmo, um mesmo conteúdo pode surgir em mais de um bimestre, de acordo com os limites 

estabelecidos pelo eixo organizador. 

 Esses eixos centram-se no indivíduo que se constitui na linguagem verbal como ser humano, em 

sua subjetividade, portanto único em relação aos outros, e ser social, ou seja, parte constitutiva de um 

todo histórico, social e culturalmente construído.   Os campos de conteúdos tratam o fenômeno 

lingüístico nas dimensões discursiva, semântica e gramatical. Dessa forma, procura-se desenvolver o 

olhar dialético entre o intrinsecamente lingüístico e as dimensões subjetivas e sociais. 

Eixos norteadores da disciplina: 

 Linguagem e Sociedade  

 Neste campo, o objetivo central é a análise, principalmente externa, da língua e da literatura, em sua 

dimensão social, como instituições. 

 Leitura e expressão escrita 

Neste campo, o objetivo principal é o estudo das características dos gêneros textuais,  

desde o lugar do receptor e/ou produtor na materialidade escrita da linguagem verbal.    

Os gêneros textuais são concebidos como acontecimentos sociais em que interagem características 

específicas do gênero com elementos sociais e subjetivos. 

 Funcionamento da Língua 

Neste campo, o objetivo principal é a análise interna da língua e da literatura como realidades 

(intersemióticas). 

 Produção e compreensão oral 

Neste campo, o objetivo principal é o estudo de aspectos relacionados à produção e escuta do texto 

oral. 

 

COMPETENCIA E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM LINGUA 

PORTUGUESA. 

 Relacionar o uso da norma-padrão às diferentes esferas de atividade social.   
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 Identificar ideias-chave em um texto, concatenando-as na elaboração de uma síntese. 

 Elaborar projetos escritos para executar atividades.   

 Elaborar sínteses de textos verbos-visuais, compreendendo a linguagem como realização 

cotidiana em circulação social por meio de gêneros textuais de diferentes tipologias. 

 Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária.   

 Reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica, como 

manifestação do pensamento, da cultura e identidade de um indivíduo, de um povo e de uma 

comunidade. 

 Elaborar estratégias de leitura e de produção de textos diversos (verbais e não verbais), 

respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerência 

textuais. 

 Relacionar linguagem verbal literária com linguagem não verbal.   

 Construir sentido pela comparação entre textos a partir de diferentes relações intertextuais.  

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes 

morfológicas estudadas no bimestre: verbo, adjetivo, substantivo. 

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

sociais. 

 Reconhecer características básicas do texto dramático teatral. 

 Localizar informações visando a resolver problemas, no campo das instituições lingüística e 

literária, em dicionários, enciclopédias, gramáticas, internet etc. 

 Avaliar a própria expressão oral ou a alheia durante ou após situações de interação, fazendo, 

quando possível, os ajustes necessários. 

 Analisar textos que transcrevem a fala ou que fazem interagir linguagens verbal e  não verbal, 

tais como as relações entre legenda e fotografa, etc. 

 Distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o 

momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. 

 Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto 

literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes 

situações. 

 Estabelecer relações entre as informações do texto lido com outras de conhecimento prévio.  
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 Identificar em textos o uso de tempos verbais no eixo do presente ou do pretérito para 

reconhecer eventos anteriores e posteriores a esses tempos. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso do verbo.                                         

 Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto: estabelecer o tema; pesquisar ideias e 

dados; planejar a estrutura; formular projeto de texto. 

 Construir um conceito de Literatura a partir de sua dimensão semiótica, compreendendo-o como 

sistema intersemiótico. 

 Analisar, em um texto, os mecanismos linguísticos utilizados na sua construção.   

 Reconhecer diferentes elementos internos e externos que estruturam uma entrevista, 

apropriando-se deles no processo de construção do sentido. 

 Reconhecer marcas da alteridade do coenunciador presentes no texto.  

 Identificar e explicar as diferenças entre comédia e tragédia. 

 Reconhecer, em contos, entrevistas e poemas, marcas Linguísticas que singularizam os  

diferentes gêneros. 

 Identificar os efeitos de sentido resultantes do uso de determinados recursos expressivos, em 

contos, entrevistas e poemas. 

 Reconhecer características básicas do poema lírico . 

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

de argumentos. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes  

morfológicas e discursivas: verbo e conectores. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes 

morfológicas: verbo, artigos e numerais. 

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

de argumentos. 

 Identificar e analisar mecanismos de ruptura no texto narrativo tradicional.  

 Reconhecer as principais diferenças e semelhanças entre gêneros literários narrativos. 

 Reconhecer e analisar a expressão literária popular, estabelecendo diálogos intertextuais com a 

produção literária erudita. 
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 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes  

morfológicas: verbo, pronomes, artigos e numerais. 

 Construir sentido pela comparação entre textos a partir de diferentes relações  intertextuais. 

 Distinguir as diferenças entre leitura de distração e leitura literária, atentando para o valor  

estético do texto ficcional. 

 Sintetizar opiniões. 

 Distinguir enunciados objetivos e enunciados subjetivos.   

 Reconhecer, em textos, os procedimentos de convencimento utilizados pelo enunciador.  

 Reconhecer o impacto social das diferentes tecnologias de comunicação e informação.   

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

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos, em um texto, produzidos tanto pelo uso de 

períodos simples ou compostos como pelo uso das conjunções. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pela coordenação e subordinação  e 

períodos na construção de textos argumentativos. 

 Distinguir notícia de artigo de opinião.  

 Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários – opiniões, temas, assuntos, recursos 

linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na sociedade. 

 Reconhecer as características que definem o gênero literário romance.  

 Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões em textos literários do século XIX, considerando o 

contexto que as envolve. 

 Contextualizar histórica e socialmente o texto literário produzido no século XIX.  

 Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo (personagens, marcadores de 

tempo e de localização, sequência lógica dos fatos) na construção do sentido do romance e do conto do 

século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração do sentido. 

 Formular opinião sobre determinado fato artístico, científico ou social, defendendo-a por meio 

de argumentação lógica. 

 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou refutá- la. 

 Inferir tese, tema ou assunto principal nos gêneros textuais: artigo de opinião, romance, conto 

fantástico e poema. 
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 Reconhecer recursos prosódicos e expressivos frequentes em texto poético (rima, ritmo, 

assonância, aliteração), estabelecendo relações entre eles e o tema do poema. 

 Reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção dos direitos e 

valores humanos atualizáveis na contemporaneidade. 

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

 Identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um  texto. 

 Confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, 

posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. 

 Diferenciar ideias centrais e secundárias de um texto. 

 Relacionar diferentes produções textuais aos valores próprios da sexualidade e  

contemporaneidade. 

 Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua  portuguesa nos 

processos de continuidade e ruptura. 

 Organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando a atingir a proposta enunciativa. 

 Inferir tese, tema ou assunto principal nos diferentes gêneros: reportagem,  correspondência, 

poema, ensaio e/ou perfil biográfico. 

 Concatenar ideias na estruturação de um texto argumentativo.  

 Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária em textos do século XIX.  

 Analisar e revisar o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da intenção 

comunicativa e do leitor a que se destina. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso dos elementos de linguagem 

(preposição e conectivos) em textos variados. 

 Usar adequadamente os conectores na construção coesiva de um texto. 

 Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua  portuguesa nos 

processos de continuidade e ruptura. 

 Relacionar a dimensão persuasiva da linguagem às diferentes vivências sociais visando a  

polemizar preconceitos e incoerências. 

 Concatenar adequadamente as diferentes frases de um texto visando à construção da  

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

de produção. 

 Relacionar o gênero textual conto à construção de expectativas de leitura.  

 Reconhecer processos linguísticos para romper com a tradição literária anterior ao século XX, na 

Literatura. 

 Analisar o uso da linguagem na produção de entrevistas em interface com a construção  da 

identidade social. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de orações coordenadas  e 

subordinadas em textos variados. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de conectores em  entrevistas.  

 Relacionar as culturas produzidas, em língua portuguesa, em Portugal, na África e no Brasil. 

 Construir um conceito de modernidade que explique fenômenos culturais e literários 

contemporâneos, relacionando, a partir desse conceito, as diferentes produções culturais 

contemporâneas. 

 Relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras  do 

passado, procurando aproximações de tema e sentido. 

 Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso do vocativo em textos e frases 

Resolver problemas de oralidade na produção do texto escrito visando a adequar o texto à 

intencionalidade comunicativa. 

 Adequar o registro escrito e oral a situações formais de uso da linguagem. 

 Identificar e analisar características próprias da linguagem literária da modernidade.  

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

 Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo (personagens, marcadores de 

tempo e de localização, sequência lógica dos fatos) visando a resolver questões de acesso ao Ensino 

Superior. 

 Usar adequadamente a norma-padrão formal da língua portuguesa na elaboração de  respostas e 

textos dissertativos que atendam às solicitações de exames de acesso ao Ensino  

 Superior e/ou seleções e entrevistas de emprego. 

 Contextualizar histórica e socialmente o texto literário. 

 Projetar dissertações escolares. 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

 Relacionar contexto sociocultural a uma determinada obra literária produzida na segunda  

metade do século XX. 

 Analisar o paralelismo, particularmente como ele se manifesta na construção dos períodos do 

texto nos processos de coordenação e subordinação. 

 Identificar, no texto, marcas de uso de variação lingüística. 

 Comparar as características de diferentes gêneros sobre a apresentação de um  mesmo tema 

 Considerar indícios de valores presentes na contemporaneidade manifestos na  urdidura textual. 

 Analisar as intenções enunciativas dos textos literários na escolha dos temas, das  estruturas e 

dos estilos, como procedimentos argumentativos. 

 Elaborar a revisão de texto produzido seguindo procedimentos aprendidos na série. 

 Relacionar, como realidade cultural lusófona, as produções, em língua portuguesa, na  África e 

no Brasil. 

 Identificar o papel de categorias da enunciação – pessoa, tempo e espaço – na construção de 

sentidos para o texto. 

 Usar conhecimentos de terceiros (citação) na produção de projeto de texto próprio, mantendo 

autoria. 

 Relacionar, em produção textual, informações veiculadas pela mídia impressa sobre a esfera de 

atividades “trabalho e emprego” na produção de um texto dissertativo. 

 Analisar criticamente as relações entre poesia da modernidade e a construção do mundo atual.  

 Identificar o valor discursivo e expressivo da estilização, da paródia e da reformulação na  

construção do sentido de um texto. 

 Relacionar criticamente, na produção de um texto de acesso ao Ensino Superior, informações 

das diferentes áreas do saber: Filosofa, Economia, Sociologia, Literatura, Arte, entre outras. 

 Posicionar-se criticamente diante da realidade fazendo interagir conceitos, valores ideológicos e 

elementos linguísticos. 

 Analisar as intenções enunciativas dos textos literários na escolha dos temas, das estruturas e dos 

estilos, como procedimentos argumentativos. 

 Localizar informações relevantes do texto para solucionar determinado problema apresentado. 

 Identificar os elementos pertinentes a um projeto de vida mantendo, por meio da atividade 

linguística, o sentido de interdependência com o mundo. 
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 Mobilizar informações, conceitos e procedimentos na produção escrita de um projeto de vida. 

 Identificar e avaliar as características próprias da apresentação de um discurso de orador  

 Relacionar conhecimentos do uso da norma-padrão da língua portuguesa à construção  de um 

discurso de orador. 

 Avaliar as habilidades do outro seguindo critérios específicos preestabelecidos. 

 Relacionar criticamente, na produção de um texto, informações das diferentes áreas do saber: 

Filosofia, Economia, Sociologia, Literatura, Arte, entre outras. 

 

 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDAS EM LINGUA PORTUGUESA. 

 

Esferas de atividades sociais da linguagem  

 As diferentes mídias; 

 A língua e a constituição psicossocial do indivíduo; 

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

 A literatura na sociedade atual; 

 Lusofonia e história da língua portuguesa; 

Leitura e expressão escrita 

Estratégias de pré-leitura 

 Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de  

diferentes indícios. 

Estruturação da atividade escrita 

 Projeto de texto   

 Construção do texto  

 Revisão  

Textos prescritivos (foco: escrita). 

 Projeto de atividade midiática (reportagem fotográfica, propaganda, documentário em vídeo 

entre outros). 

 Texto lírico (foco: leitura) 

 Poema: diferenças entre verso e prosa  

 Texto narrativo (foco: leitura) 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

 Conto tradicional 

 Texto argumentativo (foco: escrita). 

 Opiniões pessoais  

Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 

 Tomada de notas  

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

 Legenda 

Relato (foco: leitura e escrita) 

Notícia   

 Informação, exposição de ideias e mídia impressa. 

 Intencionalidade comunicativa. 

 Estratégias de pós-leitura. 

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

leitura. 

Funcionamento da língua 

 Análise estilística: verbo, adjetivo e substantivo. 

 Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero. 

 Construção da textualidade. 

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

 Lexicografa: dicionário, glossário, enciclopédia. 

 Visão crítica do estudo da gramática. 

Compreensão e discussão oral 

 A oralidade nos textos escritos. 

 Discussão de pontos de vista: Literatura e Arte. 

 Expressão oral e tomada de turno. 

 Esferas de atividades sociais da linguagem. 

 A exposição artística e o uso da palavra. 

 Comunicação e relações sociais.  

 Discurso e valores pessoais e sociais. 

 Literatura e Arte como instituições sociais. 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

 Variedade linguística: preconceito lingüístico. 

Texto prescritivo (foco: escrita). 

 Projeto de atividade extracurricular   

Texto narrativo (foco: leitura) 

 Crônica  

Texto teatral (foco: leitura). 

Diferenças entre texto teatral e texto espetacular. 

 Fábula  

Texto lírico (foco: leitura). 

 Poema  

Texto expositivo (foco: leitura e escrita). 

 Folheto  

 Resumo  

O texto literário e a mídia impressa 

Intencionalidade comunicativa 

Estratégias de pós-leitura 

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

leitura. 

Funcionamento da língua 

 Intertextualidade: interdiscursiva, inter genérica e referencial, temática . 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia. 

 O conceito de gênero textual. 

 Polissemia. 

Compreensão e discussão oral 

 Discussão de pontos de vista em textos literários. 

 Expressão de opiniões pessoais. 

 Situação comunicativa: contexto e interlocutores. 

Esferas de atividades sociais da linguagem  

 A literatura como sistema intersemiótico. 

 O eu e o outro: a construção do diálogo e do conhecimento. 

Texto prescritivo (foco: escrita) 
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 Projeto de texto.   

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Estrutura tipológica.   

Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 

 Folder.  

 Entrevista.  

Texto lírico (foco: leitura) 

 O poema e o contexto histórico. 

Texto narrativo (foco: leitura) 

 O conto.   

 Comédia e tragédia (semelhanças e diferenças). 

As entrevistas e a mídia impressa 

Relações entre literatura e outras expressões da Arte 

Intencionalidade comunicativa 

Funcionamento da língua 

 Construção linguística da superfície textual: coesão. 

 Intersemioticidade. 

 Relações entre os estudos de literatura e linguagem. 

Esferas de atividades sociais da linguagem  

 A construção do caráter dos enunciadores.  

 A palavra: profissões e campo de trabalho. 

 O texto literário e o tempo. 

Texto narrativo (foco: leitura) 

 Prosa literária: comparação entre diferentes gêneros de ficção.  

 Cordel . 

 Epopéia. 

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Ethos e produção escrita. 

 A opinião crítica e a mídia impressa. 

Esferas de atividades sociais da linguagem  
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 A linguagem e a crítica de valores sociais. 

 A palavra e o tempo: texto e contexto social. 

 Como fazer para gostar de ler literatura? 

 O estatuto do escritor na sociedade. 

 Os sistemas de arte e de entretenimento. 

 O século XIX e a poesia. 

Leitura e expressão escrita 

 Estratégias de pré-leitura. 

 Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de 

diferentes indícios. 

Estruturação da atividade escrita 

 Projeto de texto. 

 Construção do texto.  

 Revisão.  

Texto narrativo (foco: leitura) 

 Textos em prosa: romance.  

 Comédia.  

Textos prescritivos (foco: escrita) 

 Projeto de texto. 

Texto lírico (foco: leitura) 

 Poema: visão temática. 

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Artigo de opinião. 

 Anúncio publicitário.  

 Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa. 

 Intencionalidade comunicativa. 

Funcionamento da língua 

 Análise estilística: conectivos. 

 Aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade. 

 Construção lingüística da superfície textual: uso de conectores . 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

 Coordenação e subordinação. 

 Formação do gênero. 

 Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática. 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia.  

 Períodos simples e composto. 

 Valor expressivo do período simples. 

Compreensão e discussão oral 

 Discussão de pontos de vista em textos criativos (publicitário). 

Esferas de atividades sociais da linguagem. 

 Literatura e seu estatuto. 

 O escritor no contexto social-político-econômico do século XIX. 

 O indivíduo e os pontos de vista e valores sociais. 

 Romantismo e Ultrarromantismo. 

 Valores e atitudes culturais no texto literário. 

Texto prescritivo (foco: escrita). 

 Projeto de texto. 

Texto narrativo (foco: leitura e escrita) 

 Romance.  

 Conto fantástico.  

Texto lírico (foco: leitura). 

 Poema: a denúncia social.  

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Artigo de opinião. 

 Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa. 

 Intencionalidade comunicativa. 

Funcionamento da língua 

 Análise estilística: advérbio e metonímia. 

 Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero.  

 Coesão e coerência com vistas à construção da textualidade.  

Identificação das palavras e ideias-chave em um texto. 
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Interação entre elementos literários e linguísticos 

Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial, temática 

 Processos interpretativos inferenciais: metáfora. 

 Compreensão e discussão oral. 

 Concatenação de ideias. 

 Discussão de pontos de vista em textos opinativos. 

 Expressão de opiniões pessoais. 

Esferas de atividades sociais da linguagem 

 Ética, sexualidade e linguagem. 

 Literatura e seu estatuto. 

 O escritor no contexto social-político-econômico do século XIX.  

 As propostas pós-românticas e a literatura realista e naturalista. 

 Texto prescritivo (foco: escrita). 

 Projeto de texto.   

Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 

 Reportagem.  

 Correspondência.   

Texto narrativo (foco: leitura) 

 O símbolo e a moral.   

Texto lírico (foco: leitura) 

 O símbolo e a moral.   

 Poema: a ruptura e o diálogo com a tradição . 

Relato (foco: escrita) 

 Ensaio ou perfil biográfico. 

 Esferas de atividades sociais da linguagem 

 Literatura e realidade social. 

 Comunicação, sociedade e poder. 

 Ruptura e diálogo entre linguagem e tradição. 

Texto literário (foco: leitura) 

 Conto: a ruptura com a tradição.   
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 Poema: subjetividade e objetividade.  

Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 

 Entrevista.   

 Relato (foco: leitura e escrita). 

 Reportagem. 

Texto informativo (foco: leitura e escrita) 

 Folder ou prospecto.  

Esferas de atividades sociais da linguagem 

 A literatura e a construção da modernidade e do moderno. 

 Linguagem e o desenvolvimento do olhar crítico. 

Texto narrativo (foco: leitura e escrita) 

 A narrativa moderna. 

 Cartum ou HQ.   

Texto lírico (foco: leitura) 

 A lírica moderna. 

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Resenha crítica. 

Funcionamento da língua 

 A Língua Portuguesa e os exames de acesso ao Ensino Superior. 

 Aspectos formais do uso da língua: ortografa e concordância. 

 Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero: uso do numeral. 

 Categorias da narrativa: personagem, espaço e enredo. 

 Construção da textualidade. 

 Identificação das palavras e ideias-chave em um texto. 

 Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática . 

 Linguagem e adequação vocabular. 

 Valor expressivo do vocativo. 

 O problema do eco em textos escritos. 

 Resolução de problemas de oralidade na produção do texto escrito. 

Compreensão e discussão oral 
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 A oralidade nos textos escritos. 

 Discussão de pontos de vista em textos literários. 

 A importância da tomada de turno. 

Esferas de atividades sociais da linguagem 

 A crítica de valores sociais no texto literário. 

 Adequação lingüística e ambiente de trabalho. 

 A literatura e a construção da modernidade e do Modernismo. 

 A língua portuguesa e o mundo do trabalho . 

Texto narrativo (foco: leitura) 

 Romance de tese. 

Texto lírico (foco: leitura) 

 Poesia e crítica social.   

Texto argumentativo (foco: escrita) 

 Dissertação escolar.  

 Mundo do trabalho e mídia impressa. 

Funcionamento da língua 

 Adequação lingüística e trabalho. 

 Análise estilística: nível sintático. 

 Conhecimentos linguísticos e de gênero textual. 

 Construção da textualidade. 

 Construção lingüística da superfície textual: paralelismos, coordenação e subordinação. 

 Estrutura sintática e construção da tese. 

 Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática. 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia. 

Compreensão e discussão oral. 

 Expressão de opiniões pessoais. 

 Identificação de estruturas e funções.  

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de Língua Estrangeira Moderna (LEM ) 
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 No contexto da educação regular, a disciplina Língua Estrangeira Moderna (LEM) contribui 

decisivamente para a formação mais ampla do indivíduo, visto que possibilita o contato do educando 

com outros modos de sentir, viver e expressar-se. Assim, é fundamental que o ensino da língua 

estrangeira contribua para a construção de sua competência discursiva, o que é possível se optamos por 

uma perspectiva pluricêntrica que considere a diversidade lingüística dos diferentes povos falantes do 

idioma objeto de estudo, assim como os conhecimentos e experiências do educando em língua materna. 

Vale lembrar que cada indivíduo, ao longo de sua vida, torna-se membro de diferentes comunidades 

discursivas, ou seja, estabelece relações mediadas pela linguagem, com diferentes grupos sociais.  

 São essas experiências, em língua materna e em línguas estrangeiras, que definem a sua 

identidade lingüística e cultural. Promover no ambiente educacional uma reflexão sobre essas 

experiências pode constituir-se num fecundo instrumento para a sua formação humana e cidadã. 

A orientação atual pressupõe uma alteração significativa no conceito de conteúdo em LEM. Não se 

trata mais de privilegiar a gramática ou as funções comunicativas, mas de promover o conhecimento e o 

reconhecimento de si e do outro, traduzido em diferentes formas de interpretação do mundo, 

concretizadas nas atividades de produção oral e escrita, desenvolvidas em cada uma das etapas da 

escolarização. 

 No Ensino Médio, os alunos, mais maduros afetiva, cognitiva e metacognitivamente, devem ter a 

oportunidade de utilizar e aprofundar, em situações que propiciem o exercício da reflexão crítica, 

conhecimentos construídos anteriormente. Além disso, nessa etapa da escolarização, os alunos e 

encontram em uma fase de tomada de decisão em relação a seu futuro profissional, seja mediante o 

ingresso no mundo do trabalho durante ou logo após o Ensino Médio ou mediante o ingresso em um 

curso universitário que determinará sua formação profissional. Assim, tanto as escolhas metodológicas 

quanto a escolha de conteúdos a serem abordados nesse segmento devem dar visibilidade ao diálogo 

entre o conhecimento escolar, sua formação como cidadão e suas relações com o mundo do trabalho, 

ampliando sua afinidade com os saberes para além das antigas perspectivas reducionistas que se 

limitavam apenas à preparação do educando para o mercado de trabalho ou para o ensino superior. 

 

 

Eixos Norteadores 

 Orientação de ênfase estruturalista; 
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 Orientação de ênfase comunicativa; 

 Orientação de ênfase no letramento. 

 

COMPETENCIAS E HABILIDADES A SEREM DSENVOLVIDAS EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA MODERNA. 

 Contribuir para a formação mais ampla do indivíduo, visto que possibilita o contato do educando 

com outros modos de sentir, viver e expressar-se. 

 Considerar a diversidade lingüística dos diferentes povos falantes do idioma, assim como os 

conhecimentos e experiências do educando em língua materna. 

  Compreender a importância do Inglês como instrumento de comunicação universal. 

  Sentir o aprendizado da LEM como processo vivo dinâmico e enriquecedor. 

  Conhecer as estruturas gramaticais da LEM de modo gradativo. 

 Organizar e inferir significado do texto 

  Localizar informações explícitas no texto 

  Reconhecer o significado das abreviações. 

  Reconhecer o uso da voz passiva. 

  Reconhecer o uso dos pronomes relativos ( who , that , wich, where) 

  Produzir manchetes para notícias de um jornal da escola. 

  Relacionar o tema / assunto com experiências pessoais. 

  Definir antônimos e sinônimos. 

 Reconhecer os tempos verbais futuro e presente. 

  Produzir horóscopos, cruzadinhas, e informes de lazer e cultura. 

 Localizar informações explícitas: o que , quando, onde, por que. 

 Reconhecer os tempos verbais: passado, passado contínuo, e presente no texto. 

 Montar um jornal com textos produzidos durante o ano. 

  Inferir ponto de vista e intenções do autor. 

  Usar diferentes tempos verbais. 

  Usar conjunções de contraste, adição, conclusão,e concessão e os marcadores seqüenciais.  

  Reconhecer mensagens implícitas ( linguagem verbal e não verbal). 

  Inferir informações  e ponto de vista do autor. 
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  Reconhecer o tema. 

  Usar os graus dos adjetivos. 

  Usar o imperativo. 

 Reconhecer o tema. 

  Reconhecer estereótipos sociais e preconceitos. 

  Construir opinião. 

 Usar os verbos modais: should , must , might. 

 Usar as orações condicionais: tipo 1 e tipo 2 

 Identificar e descrever personagens. 

  Usar diferentes tempos verbais. 

  Usar discurso direto e indireto. 

  Construir opiniões 

  Localizar e inferir informações 

  Localizar informações específicas no texto 

  Reconhecer Ideia principal 

  Reconhecer o significado das abreviações. 

  Usar verbos que indiquem diferentes habilidades. 

  Localizar informações e pontos de vista 

  Relacionar tema com experiências pessoais 

  Usar os tempos verbais: futuro will e going to 

  Usar os verbos modais: may, might. 

  Usar os marcadores textuais: either ... or   , neither , nor ... 

  Retomar as orações condicionais do tipo 1 

  Retomar o presente perfeito 

 Usar maiúsculas e pontuação. 

  Editar currículos. 

CONTEÚDOS serem trabalhados na Língua Inglesa 

Anglofonia 

 Mapeamento dos países que usam a língua inglesa como língua materna. 

 A influência internacional dos usos da língua inglesa como língua estrangeira. 
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 Reconhecimento das variantes linguísticas da língua inglesa. 

 Conectivos:  •  consequently, when, before. 

 Expressões com preposições (verbo + preposição, adjetivo + preposição).  

 Textos para leitura e escrita em língua inglesa. 

 Páginas da internet, depoimentos, emails 

 Produção. 

 Página da internet com programa de intercâmbio para alunos estrangeiros que desejam estudar 

no Brasil. 

O jornal 

 Reconhecimento da estrutura geral de um jornal (seções e seus objetivos). 

 A primeira página de um jornal e suas manchetes. 

 Opinião do leitor (localização de informações explícitas e reconhecimento do tema). 

 Abreviações em classificados. 

 Voz passiva, presente e passado. 

 Pronomes relativos (who, that, which, where). 

 Textos para leitura e escrita em língua inglesa. 

 Opinião do leitor, primeira página, classificados, notas de correção. 

 Produção. 

 Manchetes para notícias de um jornal de classe ou da escola. 

Informação no mundo globalizado 

Caderno de entretenimento. 

 Sinonímia, antonímia e definições em palavras cruzadas. 

 Tempos verbais (futuro e presente). 

 Pronomes interrogativos (o quê, quando, onde, como). 

 Textos para leitura e escrita. 

 Horóscopos, cruzadinhas e informes de lazer e cultura. 

 Produção. 

 Caderno de entretenimento para um jornal de classe ou de escola (horóscopos,cruzadinhas e 

informes de lazer e cultura). 

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

 Localização de informações em leads: o quê, quem, quando, onde, por quê 

 Notícias (reconhecimento do tema). 

 Voz passiva, passado, passado contínuo e presente 

 Textos para leitura e escrita  

 Notícias e leads 

Produção 

 Leads para notícias e montagem de jornal com os textos produzidos durante o ano. 

Intertextualidade e cinema 

Filmes e programas de TV  

 Profissionais do cinema e da televisão. 

 Etapas na produção de um filme. 

 Formação de palavras por sufixação e prefixação  

 O uso de diferentes tempos verbais. 

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

Textos para leitura e escrita 

 Sinopses e resenhas críticas 

Produção 

 Resenha crítica de filme. 

Propaganda e consumo 

 Relações entre cultura e consumo   

 Mensagens implícitas em anúncios ou propagandas (linguagens verbal e não verbal) 

 Identificação de propagandas de produtos implícitas em filmes. 

 Inferência de informações, ponto de vista e intenções do autor. 

 O uso dos graus dos adjetivos nas propagandas. 

 O uso do imperativo. 

Textos para leitura e escrita 

 Propagandas publicitárias, roteiros e entrevistas 

 Produção 

 Roteiro de anúncio publicitário e/ou propaganda 
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Cinema e preconceito 

 Estereótipos sociais e preconceitos   

 Construção de opinião•  

 Verbos modais para dar conselhos:  should, must, might 

 Orações condicionais: tipo 1 e tipo 2  

Textos para leitura e escrita 

 Entrevistas, seção de revistas para jovens (“Pergunte ao especialista”), legendas de filmes 

Produção 

 Carta para seção de revista juvenil (“Pergunte ao especialista”)  

Cinema e literatura 

 Cinema, literatura e identidade cultural. 

 O enredo no texto literário e sua adaptação para o cinema. 

 Organização do texto narrativo   

 Identificação e descrição de personagens  

 O uso de diferentes tempos verbais  

 Discursos direto e indireto   

 O uso de linking words (palavras de ligação) 

Textos para leitura e escrita 

 Paródias e contos literários•  

 Produção 

 Roteiro e dramatização de esquete com base em um filme ou livro  

O mundo do trabalho 

Trabalho voluntário 

 Características do trabalho voluntário  

 Trabalho voluntário × emprego 

 Habilidades e oportunidades de aprendizagem no trabalho voluntário  

 Construção de opinião  

 O uso dos tempos verbais: presente e presente perfeito   

Textos para leitura e escrita 

 Relatos de experiência, páginas de internet, boletins informativos 
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Produção 

 Depoimento de experiência de trabalho voluntário (testimonial)  

Primeiro emprego 

 As características e a organização de um anúncio  

 Identificação das diferentes habilidades solicitadas de um candidato em um anúncio de emprego 

 A importância da qualificação profissional  

 O uso e o significado das abreviações 

 Verbos que indicam diferentes habilidades  

Textos para leitura e escrita 

 Anúncios de empregos e textos informativos  

Produção 

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

Profissões do século XXI 

 Descrição de diferentes profissões e campos de atuação profissional   

 A escolha de uma carreira: experiências pessoais e perspectivas •  

 O uso dos tempos verbais: futuro ( will, going to) 

 O uso dos verbos modais:  may, might 

 O uso dos marcadores textuais que indicam opções:  either ... or, neither ... nor 

 Orações condicionais (tipo 1), passado simples e presente perfeito (retomada)  

Textos para leitura e escrita 

 Depoimentos e livretos de apresentação de cursos universitários  

Produção 

 Depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro 

Construção do curriculum vitae 

 Tipos de currículo  

 Características e organização de um currículo  

 Etapas no processo de colocação profissional (do anúncio à entrevista)  

 Edição de currículo (informações pessoais, formação, habilidades e objetivos)  

 O uso e significado das abreviações  

Textos para leitura e escrita 
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 Currículo e boletins informativos  

Produção 

 Currículo contendo informações pessoais, formação, habilidades e objetivos     

ARTE 

Princípios Geradores e  Concepção da  Disciplina de   Arte 

 

 Essa linguagem de potência estranha que ousa e se aventura a falar de acontecimentos e 

percepções da vida pela voz de fazedores de práticas artísticas, sejam ou não artistas. 

 Há nesse modo de comentar o mundo e as coisas da vida, uma elaboração, uma construção que é 

somente configurada pela ação de um gesto criador que pode nascer de um convite, de uma proposta, de 

um projeto, quer este seja uma provocação de outro ou encontre seu embrião nas perguntas que o 

próprio fazedor de práticas artísticas se faz e lança de volta ao mundo. 

 De qualquer um dos modos, há a imersão num processo de criação específico que é exigido 

pela operação poética e que envolve um percurso de contínua experimentação e de pesquisa enquanto 

procura da materialidade e procedimentos que ofereçam a forma-conteúdo à obra de arte. 

 O que está em foco é o “conhecimento Arte” 

Metodologicamente, de acordo com os PCNs Arte e as Propostas Curriculares da SE/Cenp o Ensino 

de Arte, visto como área de conhecimento e linguagem deverá se dar de forma a articular três eixos 

metodológicos, a saber: 

 Criação/produção em Arte – o fazer; 

 Fruição estética – apreciação significativa; 

 Reflexão: a Arte como produto da história.         

 Entre as competências gerais em Arte no Ensino Médio espera-se que os alunos aprendam, 

“de modo sensível-cognitivo” a “realizar produções artísticas e compreendê-las; apreciar produtos de 

arte e compreendê-los; analisar manifestações artísticas, conhecendo-as e compreendendo-as em sua 

diversidade histórico-cultural”. 

COMPETENCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ARTE 

 Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana. 

 Identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais. 

 Operar com imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação 

em Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança. 
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 Operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos visando à intervenção e à 

mediação cultural na escola e na cidade. 

 Construir critérios para analisar a intervenção em Arte.  

 Articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação nas 

linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança, gerando projetos de intervenção na 

escola. 

 Analisar o lugar-espaço-escola como modo de fazer uma leitura-sondagem detonadora de 

questões propositoras para a intervenção. 

 Utilizar conhecimentos sobre a intervenção em artes visuais, música, teatro ou dança para  

elaborar e realizar na escola projetos individuais ou colaborativos visando à mediação cultural na 

escola. 

 Ampliar a compreensão sobre a intervenção em Arte.  

 Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma-

conteúdo na linguagem das artes visuais, da música, do teatro ou da dança. 

 Analisar os processos já realizados no 1º e no 2º  bimestres como um modo de leitura-sondagem  

 para a continuidade dos projetos de intervenção, individuais ou colaborativos. 

 Elaborar, realizar e documentar intervenções na escola.  

 Identificar conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano letivo. 

 Investigar o encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural, como experiência 

estética a ser compartilhada. 

 Identificar espaços e formas de integração entre arte e público.  

 Analisar a mediação cultural, como abertura de possíveis canais de interação comunicativa e de 

diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro ou a dança. 

 Esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a apresentação 

do fazer artístico da comunidade escolar e/ou do seu entorno. 

 Produzir poéticas pessoais, coletivas e/ou colaborativas por meio de percursos de 

experimentação. 

 Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, inventando seu  modo de 

fazer. 

 Investigar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e forma-conteúdo.  
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 Inventar e elaborar a escrita de pré-projetos individuais ou colaborativos como condutores de 

espaço para a realização do fazer artístico da comunidade escolar e/ou do seu entorno, no segundo 

semestre. 

 Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma-

conteúdo nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança. 

 Operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de poéticas pessoais ou processos 

colaborativos. 

 Pesquisar festivais e salões como formas de mostrar a produção artística.  

 Analisar processos já realizados nos bimestres anteriores para dar continuidade aos projetos 

individuais ou colaborativos. 

 Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético.  

 Reconhecer conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e experimentados em  Arte 

durante o ano letivo.  

 

CONTEÚDOS  

Arte, cidade e patrimônio cultural 

 Heranças culturais; patrimônio cultural imaterial e material; estética do cotidiano; tradição 

e ruptura; ligação arte e vida; arte contemporânea 

 Preservação e restauro; políticas culturais; educação patrimonial   

 Arte pública; intervenções urbanas; grafite; pichação; monumentos históricos   

 Paisagem sonora; músicos da rua; videoclipe; música contemporânea   

 Escola de samba; tambor de crioula; jongo; roda de samba; frevo; forró; dança 

contemporânea; dança popular 

 Artes circenses; circo tradicional; famílias circenses; circo contemporâneo; escolas de 

circo; palhaço clown e a tradição cômica; folia de reis; palhaços de hospital 

In[ter]venção em arte: projetos poéticos na escola 

 Intervenção em Arte  

 Modos de intervenção artística e seus processos de criação em artes visuais, música, 

teatroe dança 

 Ações de intervenção e mediação cultural por meio de projetos poéticos individuais ou 

colaborativos 
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In[ter]venção na escola: arte e ação 

 Suportes, ferramentas e procedimentos técnicos e inventivos  

 O corpo como suporte físico na dança e no teatro 

 O corpo do teatro; o corpo do ator/atriz em expressão cênica  

 Matéria sonora e significação; o som da palavra; música coral; o som dos textos e das bandas na 

escola; parâmetros sonoros, timbre 

 Corpo espetacular; intervenção em espaços não convencionais; texto/escritura/temas de 

intervenção cênica 

 Visualidade da forma-conteúdo em conexão com a materialidade e os processos de criação 

In[ter]venção: instantâneos poéticos na escola 

 A intervenção e seu registro como documentação  

 Modos de documentação em Arte 

 Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 

O encontro entre a arte e o público 

 Espaços expositivos, modos de expor, salões de arte, bienais e feiras de arte  

 Festivais de teatro, espaços promotores de leitura dramática, mostra universitária  

 Festivais de dança, mostra universitária, espaços alternativos de dança  

 Festivais de música, espaços para concerto, espaços alternativos de música: coretos, as ruas 

Poéticas pessoais e processos colaborativos em arte 

 A potencialidade e a singularidade poética nas linguagens artísticas  

 As linguagens das linguagens da Arte  

 A operação poética de levantamento de hipóteses, escolha e testes de elementos da gramática das 

linguagens artísticas 

 O revelar das temáticas  

 Projetos de poética pessoal ou colaborativa 

Tempo de fazer, gestando o mostrar 

 A construção de jingles 

 O desenho de animação  

 A improvisação teatral  

 A dança e suas modalidades  
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 O festival e o salão como modo de mostrar a produção 

O mostrar anunciado: a produção poética na escola 

 Amostra poética: festival, salão  

 Modos de divulgação em Arte: cartaz, folder, programa  

 Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados em Arte durante o ano   

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Princípios Geradores e  Concepção da  Disciplina de   Educação Física 

 

  O Currículo, afirma-se que a Educação Física trata da cultura relacionada aos aspectos 

corporais, que se expressa de diversas formas, dentre as quais os jogos, a ginástica, as danças e 

atividades rítmicas, as lutas e os esportes. Essa variabilidade dos fenômenos humanos ligados ao corpo 

e ao movimentar-se é ainda mais importante quando se pensa na pluralidade dos modos de viver 

contemporâneos. Enquanto a Educação Física pautou-se unicamente pelo referencial das ciências 

naturais, ela pôde afirmar categorias absolutas em relação às manifestações corporais humanas, sob o 

argumento de que corpos biologicamente semelhantes demandam intervenções também semelhantes ou 

padronizadas. 

 No ensino da Educação Física escolar, pode-se partir do variado repertório de conhecimentos 

que os alunos já possuem sobre diferentes manifestações corporais e de movimento e buscar ampliá-lo, 

aprofundá-lo e qualifcá-lo criticamente. Desse modo, espera-se levar o aluno, ao longo de sua 

escolarização e após, a melhores oportunidades de participação e usufruto do jogo, do esporte, da 

ginástica, da luta e das atividades rítmicas, assim como a possibilidades concretas de intervenção e 

transformação desse patrimônio humano relacionado à dimensão corporal e ao movimentar-se – que 

tem sido denominado “cultura de movimento”. 

 No Ensino Médio, deve ser ressaltada a possibilidade do Se-Movimentar no âmbito da cultura de 

movimento juvenil ser cotejada com outras dimensões do mundo contemporâneo, gerando conteúdos 

mais próximos da vida cotidiana dos alunos. Assim, a Educação Física pode tornar-se mais relevante 

para eles, não só durante o tempo/espaço da escolarização, como, e principalmente, auxiliando-os a 

compreender o mundo de forma mais crítica, possibilitando-lhes intervir nesse mundo e em suas 

próprias vidas com mais recursos e de forma mais autônoma. Desse modo, a Educação Física não deve 
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objetivar que os jovens pratiquem esporte com mais habilidade ou tornem-se   atletas ou exímios 

executores de movimentos de ginástica. O nível de habilidade em uma modalidade esportiva pode 

melhorar ao longo dos anos como consequência da prática dentro e fora da escola. 

 Podemos, então, defnir como objetivos  gerais da Educação Física no Ensino Médio: a 

compreensão do jogo, do esporte, da ginástica, da luta e da atividade rítmica como fenômenos 

socioculturais, em sintonia com os temas do nosso tempo e das vidas dos alunos, ampliando os 

conhecimentos no âmbito da cultura de movimento; e a ampliação das possibilidades de Se-Movimentar 

e dos signifcados/sentidos das experiências de Se-Movimentar no jogo, no esporte, na ginástica, na luta 

e na atividade rítmica, rumo à construção de uma autonomia crítica e autocrítica. 

Cinco grandes eixos de conteúdo: 

 Jogo; 

 Esporte; 

 Ginástica; 

 Luta; 

 atividade rítmica; 

Esses grandes eixos se cruza com os seguintes eixos temáticos atuais e relevantes na sociedade: 

 Corpo, saúde e beleza: as doenças relacionadas ao sedentarismo (hipertensão, diabetes, 

obesidade etc.) e, de outro lado, o insistente chamamento para determinados padrões de beleza corporal, 

em associação com produtos e práticas alimentares e de exercício físico, colocam os jovens na “linha de 

frente” dos cuidados com o corpo e a saúde. 

 Contemporaneidade: o mundo e a época em que vivemos caracterizam-se por grandes 

transformações, das quais o aumento do fuxo de informações é uma das mais impactantes, o que 

infuencia os conceitos e as relações que as pessoas mantêm com seus corpos e com as outras pessoas, 

gerando, por vezes, reações preconceituosas em relação a diferenças de sexo, etnia, características 

físicas, entre outras. 

 Mídias: televisão, rádio, jornais, revistas e  sites infuenciam o modo como os alunos percebem, 

valorizam e constroem suas experiências de Se-Movimentar no jogo, no esporte, na ginástica, na luta e 

na atividade rítmica, muitas vezes atendendo a modelos que apenas dão suporte a interesses 

mercadológicos e que precisam ser submetidos à análise crítica. 

 Lazer e trabalho: os conteúdos da Educação Física devem ser incorporados pelos alunos como 

possibilidades de lazer em seu tempo escolar e posterior a ele, de modo autônomo e crítico. Além disso, 
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a Educação Física deve propiciar a compreensão da importância do controle sobre o próprio esforço 

físico e o direito ao repouso e ao lazer no mundo do trabalho. 

 

COMPETENCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Analisar, do ponto de vista técnico-tático, um jogo da modalidade trabalhada no bimestre  

transmitido pela televisão ou assistido presencialmente; 

 Vivenciar sistemas de jogo e preceitos táticos inerentes à modalidade trabalhada no bimestre;  

 Identificar sistemas defensivos e ofensivos da modalidade trabalhada no bimestre;  

 Reconhecer a importância e a utilidade dos sistemas de jogo e táticas no desempenho esportivo; 

 Elaborar estratégias táticas para a modalidade trabalhada no bimestre;   

 Identificar padrões e estereótipos de beleza presentes nas mídias;  

 Reconhecer e criticar o impacto dos padrões e estereótipos de beleza corporal sobre si e  seus 

pares; 

 Identificar indicadores que levam à construção de representações culturais sobre o corpo e a 

beleza; 

 Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos sobre padrões e estereótipos de 

beleza; 

 Selecionar indicadores de composição corporal para construir argumentação consistente e  

coerente sobre estereótipos de beleza; 

 Identificar contribuições da alimentação e do exercício no desenvolvimento e no controle da 

obesidade; 

 Estimar valores calóricos relacionados ao consumo de alimentos e ao gasto com  exercícios 

físicos; 

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

 Identificar características do ritmo em vivências do esporte, da luta, da ginástica e da dança; 

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

 Realizar e combinar diferentes movimentos da ginástica rítmica (ou da GA);  

 Identificar padrões e estereótipos de beleza nos diferentes contextos históricos e culturais •  

 Identificar representações da beleza em seu grupo sociocultural ; 
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 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; 

 Reconhecer aspectos táticos em situações-problema típicas da modalidade esportiva  trabalhada 

no bimestre; 

 Identificar e diferenciar atividade física e exercício; 

 Diferenciar saúde individual de saúde coletiva; 

 Identificar a relação entre condições socioeconômicas e acesso a programas e espaços para a 

exercitação física; 

 Identificar as características do exercício aeróbio, em termos de intensidade, frequência e  

duração; 

 Relacionar o exercício aeróbio ao desenvolvimento da capacidade física, da resistência, da  

melhoria do sistema cardiorrespiratório e da diminuição ou controle da gordura corporal; 

 Identificar seu próprio ritmo de caminhada em função da intensidade exigida na  exercitação 

aeróbia; 

 Associar os princípios gerais da ginástica aeróbica ao conceito de exercício aeróbio;  

 Identificar princípios, exercícios e técnicas comuns às várias modalidades de ginástica aeróbica; 

 Reconhecer suas sensações de esforço, motivação, facilidades e dificuldades na prática da 

ginástica aeróbica; 

 Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos para construir argumentação 

consistente e coerente que justifique a preferência por uma modalidade de ginástica; 

 Reconhecer características do esporte na ginástica aeróbica esportiva; 

 Identificar e comparar os princípios e exercícios da ginástica aeróbica esportiva com a  ginástica 

aeróbica tradicional; 

 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; 

 Reconhecer a prática de ginásticas como possibilidade do Se-Movimentar; 
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 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; 

 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 prática  o esporte; 

 Relacionar informações e conhecimentos sobre esporte e diferenças de gênero e de sexo às  

experiências do Se-Movimentar; 

 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; 
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 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 

esteróides 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; 

 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; 

 Identifcar e nomear golpes, técnicas e táticas inerentes à modalidade de luta trabalhada  no 

bimestre; 

 Reconhecer e valorizar o conhecimento das técnicas e táticas da modalidade de luta  trabalhada 

no bimestre como fator importante na apreciação do espetáculo esportivo; 

 Analisar do ponto de vista técnico e tático uma luta da modalidade de luta trabalhada no  

bimestre, assistida presencialmente ou pela televisão; 
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 Simular a realização de algumas técnicas dos golpes e preceitos táticos da modalidade de  luta 

trabalhada no bimestre; 

 Discriminar conceitualmente os princípios do treinamento;  

 Estabelecer a zona-alvo de exercitação a partir da medida da frequência cardíaca;  

 Identificar como os princípios do treinamento se aplicam 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 infuenciam 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; 

 Identifcar 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;  
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 Construir argumentos sobre a importância do lazer;  

 Identificar possibilidades de lazer nas atividades de cultura de movimento;  

 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; 

 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;  

 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;   

CONTEÚDOS a serem trabalhados em Educação Física 

Tema 1 – Esporte 

 Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade coletiva já conhecida dos alunos 

 A importância dos sistemas de jogo e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do 

esporte como espetáculo 

     Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 

 Padrões e estereótipos de beleza corporal 

 Indicadores que levam à construção de representações sobre corpo e beleza 

 Medidas e avaliação da composicão corporal   

 Índice de massa corpórea (IMC)   

 Alimentação, exercício físico e obesidade  

Tema 1 – Atividade rítmica 
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 Ritmo vital e ritmo como organização expressiva do movimento 

 Tempo e acento rítmico 

 O ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança 

Tema 2 – Esporte 

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

 Tema 3 – Corpo, saúde e beleza 

 Corpo e beleza em diferentes períodos históricos 

 Padrões de beleza e suas relações com contextos históricos  

Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 

 Conceitos: atividade física, exercício físico e saúde 

Tema 1 – Ginástica  

 Práticas contemporâneas: ginásticas aeróbica, localizada e/ou outras 

 Princípios orientadores •  

 Técnicas e exercícios •  

Tema 2 – Luta 

 Princípios orientadores, regras e técnicas de uma luta ainda não conhecida dos alunos  

 Tema 1 – Ginástica 

 Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, localizada e/ou outras 

Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 

 Capacidades físicas: conceitos e avaliação 

 Tema 3 – Mídias 

 Significados/sentidos no discurso das mídias sobre a ginástica e o exercício físico 

 O papel das mídias na definição de modelos hegemônicos de beleza corporal 

Tema 1 – Esporte 

 Modalidade individual ainda não conhecida dos alunos 

Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 

 Efeitos do treinamento físico: fisiológicos, morfológicos e psicossociais 

 Repercussões na conservação e promoção da saúde nas várias faixas etárias  

 Exercícios resistidos (musculação) 

 Benefícios e riscos à saúde nas várias faixas etárias •  
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Tema 3 – Contemporaneidade   

 Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

Tema 1 – Esporte 

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

Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 

 Fatores de risco à saúde: sedentarismo, alimentação, dietas e suplementos alimentares, fumo, 

álcool, drogas, doping e anabolizantes, estresse e repouso 

 Doenças hipocinéticas e relação com a atividade física e o exercício físico: obesidade, 

hipertensão e outras 

Tema 3 – Mídias  

 A transformação do esporte em espetáculo televisivo 

Tema 1 – Ginástica 

 Ginástica alternativa: alongamento, relaxamento ou outra 

Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 

 Atividade física/exercício físico e prática esportiva em níveis e condições adequados 

Tema 3 – Contemporaneidade 

 Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

Tema 1 – Luta 

 Modalidade de luta já conhecida dos alunos: capoeira, caratê, judô, tae kwon do, boxe  ou outra 

Tema 2 – Corpo, saúde e beleza 

 Princípios do treinamento físico 

 Individualidade biológica, sobrecarga e reversibilidade   

Tema 3 – Contemporaneidade  

  Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

 Tema 1 – Atividade rítmica 

  Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, street dance e/ou outras 

Tema 2 – Lazer e trabalho 

  Saúde e trabalho 

Tema 3 – Contemporaneidade 

 Esporte e cultura de movimento na contemporaneidade 

Tema 1 – Atividade rítmica 
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 Manifestações e representações da cultura rítmica nacional 

 O samba •  

Tema 2 – Lazer e trabalho 

 O lazer como direito do cidadão e dever do Estado 

 Tema 3 – Contemporaneidade 

 Esporte e cultura de movimento na contemporaneidade 

 A virtualização do corpo na contemporaneidade 

Tema 1 – Esporte, ginástica, luta e atividade rítmica  

 Organização de eventos esportivos e/ou festivais (apresentações) de ginástica, luta e/ou dança 

Tema 2 – Lazer e trabalho 

 Espaços, equipamentos e políticas públicas de lazer 

 O lazer na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos, interesses e estratégias e 

intervenção 

Tema 3 – Corpo, saúde e beleza 

 Estratégias de intervenção para promoção da atividade física e do exercício físico na 

comunidade escolar. 

 

 

A concepção do ensino na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

A expressão “Ciências Humanas e suas Tecnologias” leva-nos a uma reflexão inicial sobre sua 

inserção no campo dos conhecimentos a ser oferecidos, atualmente, no conjunto da educação básica. 

Na primeira metade do século XX, as Ciências Humanas consolidaram-se como conhecimento 

científico, a partir das contribuições da fenomenologia, do estruturalismo e do marxismo. 

Na atualidade, a área de Ciências Humanas compreende conhecimentos produzidos por vários 

campos de pesquisa – História,   Geografia, Filosofa, Sociologia e Psicologia, além de outros, como 

Política, Antropologia  

e Economia – que têm por objetivo o estudo dos seres humanos em suas múltiplas relações, 

fundamentado por meio da articulação entre esses diversos saberes.  

Nesse sentido, a produção científica, acelerada pela sociedade tecnológica, tem colocado em debate 

uma  



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

gama variada de novas questões de natureza ética, cultural e política, que necessitam emergir como 

objeto de análise das disciplinas que compõem as Ciências Humanas. Portanto, o caráter interdisciplinar 

desta área corrobora   a necessidade de se utilizar o seu acervo de conhecimentos para auxiliar os jovens 

estudantes a compreender as questões que os afetam, bem como a tomar decisões neste início de século.  

O  ensino das Ciências Humanas, os PCN afirmam que ele deve favorecer a formação do estudante 

como cidadão, para que assuma formas de participação social, política e atitudes críticas diante da 

realidade atual, aprendendo a discernir os imites e as possibilidades de sua atuação, na permanência ou 

na transformação da realidade histórica na qual se insere. Para tanto, é necessário traduzir os 

conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais em condutas de 

indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões 

da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. Isso exige a compreensão clara da produção e o 

papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes 

grupos e atores sociais, aos princípios  

que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à 

distribuição dos benefícios econômicos. 

 

História 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de  História 

O ensino de história, articulando-se com o das outras disciplinas, busca oferecer aos alunos  

possibilidades de desenvolver competências que os instrumentalizem  a refletir sobre si mesmos, a se 

inserir e a participação ativa e criticamente no mundo social, cultural e do trabalho. Procura-se, 

portanto, contribuir para que a disparidade e as tensões existentes entre os objetivos que visam à 

preparação para o vestibular, à preparação para o trabalho e à formação da cidadania possam ser 

atenuadas. Pretende-se  que o ensino médio atinja uma grau de qualidade em que o aluno dele egresso 

tenha todas as condições para enfrentar a continuidade dos estudos no ensino superior e para se 

posicionar na escola das profissões que melhor se coadunem com suas possibilidades e habilidades. 

Recortes temático-conceituais que abarquem temas e questões que caracterizam, com elevado grau 

de unanimidade, a própria identidade da disciplina e, portanto, podem ser considerados essenciais. Por 

isso, não foram promovidas transformações substanciais nos conteúdos habituais, pois o que está em 

causa são as formas de seu tratamento e a ênfase que se dá a cada um deles, o que se evidencia a partir 
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da valorização de determinados conceitos (trabalho, vida cotidiana, memória, cultura material, por 

exemplo), da integração – cada  

vez mais buscada – com outras disciplinas, do uso de fontes diversas, do reordenamento dos temas 

em séries ou segmentos específicos etc. 

Desse modo, continuam presentes a democracia ateniense, o sistema feudal, a expansão europeia, a 

formação dos Estados nacionais, as revoluções democrático-burguesas, o imperialismo, as guerras 

mundiais, assim como o processo de colonização da América, os engenhos e a escravidão, a mineração, 

as revoltas regenciais, o Império e sua crise, as fases da República, a formação do espaço urbano-

industrial, além dos governos de Vargas, do populismo, dos governos militares; enfim, toda uma 

matéria-prima bastante familiar ao professor de História. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM HISTÓRIA  

 Analisar processos histórico-sociais aplicando conhecimentos de várias áreas do saber.   

 Identificar características e conceitos relacionados às várias temporalidades históricas.    

 Reconhecer a diversidade dos processos históricos e das experiências humanas.  

 Reconhecer a importância de submeter à crítica o conceito de Pré-história, com base na  crítica 

ao viés eurocêntrico e à delimitação pela ausência da escrita. 
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 Reconhecer a importância da escrita para o desenvolvimento histórico da humanidade,  

identificando seus diferentes suportes. 

 Identificar as diferentes linguagens das fontes históricas, para a compreensão de  fenômenos 

histórico-sociais. 

 Reconhecer o papel dos diferentes meios de comunicação na construção do conhecimento 

histórico. 

 Estabelecer relações espaciais e temporais, relativas ao surgimento da humanidade e ao 

povoamento de diferentes espaços geográficos. 

 Analisar os processos de formação das instituições sociais e políticas, a partir de  diferentes 

formas de regulamentação das sociedades ao longo da história. 

 Comparar diferentes explicações para fatos e processos histórico-sociais.   

 Relacionar sociedade e natureza, analisando suas interações na organização das sociedades.  

 Identificar as principais características do processo histórico de constituição da Cidade, 

analisando sua importância e significados ao longo do tempo. 

 Identificar as diversidades geocronológicas das produções culturais.  

 Analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, 

relacionando-os às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. 

 Identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o  papel 

das leis em sua estruturação e organização. 

 Identificar os instrumentos para ordenar os eventos históricos, relacionando-os a fatores  

econômicos, políticos e culturais. 

 Identificar, a partir de mapas, fenômenos e fatos histórico-sociais, considerando suas 

dimensões temporais e espaciais. 

 Confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos 

históricos. 

 Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e as civilizações ao 

longo da história. 

 

 

 Valorizar a diversidade do patrimônio cultural e artístico, identificando suas manifestações e 

representações em diferentes sociedades. 
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 Analisar as práticas e o pensamento democrático grego. 

 Identificar a historicidade das interpretações históricas.  

 Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando suas 

principais características econômicas, políticas e sociais. 

 Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais, relacionando-os às  

transformações do contexto histórico. 

 Reconhecer fenômenos e fatos histórico-sociais a partir da análise comparada de mapas, 

considerando suas dimensões temporais e espaciais. 

 Identificar as principais características do processo histórico de constituição, transformação e 

uso dos espaços urbanos. 

 Comparar diferentes pontos de vista sobre situações de natureza histórico-cultural,  

identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. 

 Identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que 

caracterizaram o processo histórico de ocupação territorial. 

 Identificar fenômenos e fatos histórico-sociais em suas dimensões espaciais e temporais; 

 Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio cultural, reconhecendo suas manifestações e 

inter-relações em diferentes sociedades; 

 Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da memória e  da 

identidade dos variados grupos sociais; 

 Desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades,  a 

partir do estudo das questões de alteridade; 

 Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e  religiosidade 

dos indivíduos e grupos sociais ; 

 Associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos de sua constituição; 
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 Valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando-os em  

suas manifestações e representações em diferentes sociedades; 

 Comparar diferentes pontos de vista sobre situações de natureza histórico-cultural, 

identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos 

utilizados; 

 Correlacionar textos analíticos e interpretativos sobre diferentes processos histórico-sociais;  

 Identificar as principais características dos modelos de representação cartográfica e artística 

do mundo; 

 Identificar as principais características do Renascimento (antropocentrismo, racionalismo,  

naturalismo, individualismo, mecenato e recuperação de valores da Antiguidade clássica greco-

latina); 

 Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender as relações 

de caráter histórico-cultural a partir da compreensão dos elementos culturais que constituem as 

identidades; 

 Analisar os significados históricos das relações de poder entre as nações, confrontando  

formas de interação cultural, social e econômica, em contextos históricos específicos; 

 Identificar as principais características do encontro entre os europeus e as diferentes  

civilizações da Ásia, da África e da América; 

 Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade  

dos indivíduos e grupos sociais; 

 Reconhecer que a liberdade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e  grupos 

sociais representa um direito humano fundamental; 

 Identificar nas manifestações atuais de religião e religiosidade os processos históricos de  sua 

constituição; 

 Relacionar as manifestações do pensamento e da criação artístico-literária aos seus  

contextos históricos específicos; 

 Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seus contextos  

histórico e geográfico; 

 

 

 Comparar diferentes processos de produção e analisar suas implicações histórico-sociais ; 
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 Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização do espaço, 

em diferentes contextos histórico-geográficos; 

 Associar as manifestações do ideário político contemporâneo às influências históricas;  

 Compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente  e do 

passado, de forma a favorecer a atuação consciente e o comportamento ético do indivíduo na 

sociedade; 

 Identificar os significados das relações de poder na sociedade ; 

 Estabelecer relações entre as instituições políticas e a organização econômica das 

sociedades; 

 Estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, 

identificando suas semelhanças e diferenças; 

 Estabelecer relações entre as manifestações do pensamento e da criação artístico-literária  

aos seus contextos históricos específicos; 

 Reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de 

vida das sociedades ao longo da história; 

 Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua 

constituição; 

 Reconhecer a importância de utilizar criticamente as fontes e informações históricas,  

independentemente de sua natureza; 

 Analisar os processos de formação das instituições políticas, econômicas e sociais como 

resultado da atuação dos diferentes grupos e atores sociais ao longo da história; 

 Confrontar proposições e refletir sobre processos de transformação política, econômica e  

social a partir de situações históricas diferenciadas no tempo e no espaço (sociedade estamental, 

burguesia, nobreza, Antigo Regime, Iluminismo, revolução burguesa, Constituição, Assembleia 

Constituinte, sufrágio censitário, sufrágio universal, cidadania, direitos humanos e liberalismo); 

 Relacionar os princípios iluministas à ocorrência da Revolução Francesa;  

 

 Identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi 

produzida; 
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 Identificar as principais influências da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, nas formas características das sociedades contemporâneas; 

 Reconhecer a importância da existência de um documento que estabeleça quais são os 

principais direitos humanos; 

 Ordenar os eventos históricos que caracterizam o processo da Revolução Francesa,  

relacionando-os a fatores econômicos, políticos e sociais; 

 Problematizar conceitos como direito, igualdade e liberdade no contexto da Revolução 

Francesa; 

 Analisar as mudanças ocorridas na França em função do processo revolucionário, com  

destaque para as mudanças ocorridas na lógica social; 

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

que inspiraram a Revolução Francesa (por exemplo, a igualdade jurídica entre as pessoas e a 

proteção do direito à propriedade privada); 

 Reconhecer o conceito de imperialismo com base na caracterização da expansão 

napoleônica;  

  Estabelecer relações entre a Revolução Francesa e o processo de expansão 

napoleônica, analisando as consequências políticas para os povos da Europa; 

 Identificar os principais conceitos e influências do ideário dos movimentos revolucionários  

europeus dos séculos XVII e XVIII para a identificação das posições político-partidárias da 

atualidade; 

 Localizar historicamente as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia em  

diferentes contextos históricos; 

 Identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o  papel 

das leis em sua estruturação e organização; 

 Reconhecer as principais características dos processos de independência das colônias  

europeias na América; 

 

 Reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de Revolução Industria; 

 Identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador 

industrial; 
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 Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais  

são resultado de lutas coletivas; 

 Reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria das condições de vida e  

trabalho ao longo da história; 

 Identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários europeus do 

século XIX e suas influências nas posições político-partidárias da atualidade; 

 Identificar, a partir de análise cartográfica comparada, o processo de formação territorial  das 

sociedades contemporâneas; 

 Analisar historicamente as principais características e dinâmicas dos fluxos populacionais ; 

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

histórico; 

 Identificar, a partir de documentos, índios e negros como excluídos após a independência  

dos Estados Unidos da América; 

 Compreender as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo da  

história; 

 Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais 

são resultado de lutas coletivas; 

 Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à extinção  do 

trabalho escravo, com ênfase para os quilombos; 

 Relacionar a Lei de Terras, de 1850, ao processo de substituição da mão de obra escrava  

pela dos imigrantes europeus; 

 Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando suas  

principais características econômicas, políticas e sociais; 

 Analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos relacionados à  

formação histórica da sociedade brasileira; 

 Analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências  para 

interferir nas várias regiões do planeta (sistemas modernos de colonização, imperialismo, conflitos 

atuais); 

 Relacionar o princípio de respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural, nas  

análises de fatos e processos histórico-sociais; 
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 Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre um determinado aspecto da 

cultura; 

 Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as  

práticas sociais e culturais; 

 Posicionar-se criticamente sobre os processos de transformações políticas, econômicas e  

sociais; 

 Reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que 

respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural; 

 Estabelecer relações entre a mecanização das guerras, a desumanização do inimigo e o papel 

da pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das guerras tecnológicas; 

 Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas 

decorrências nos conflitos armados; 

 Comparar as novas tecnologias e as modificações nas relações da vida social e no mundo  do 

trabalho; 

 Relacionar as implicações socioambientais do uso das tecnologias de produção industrial em 

diferentes contextos sociais; 

 Identificar as principais características dos regimes totalitários; 

 Discutir situações da vida cotidiana relacionadas a preconceitos étnicos, culturais,  religiosos 

e de qualquer outra natureza; 

 Reconhecer o papel da propaganda de massa nas sociedades históricas ; 

 Reconhecer a importância de aplicar os conteúdos aprendidos na escola a intervenções  

solidárias na realidade, com o objetivo de garantir o respeito aos valores humanos; 

 

 

 Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao desenvolvimento, às  

condições de vida e à saúde de populações humanas, por meio de diferentes indicadores; 

 Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais expressos em  

diferentes linguagens; 

 Caracterizar formas de circulação de informação, capitais, mercadorias e serviços no  tempo 

e no espaço; 
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 Analisar os efeitos da globalização da economia e os processos de interdependência entre as 

economias nacionais acentuados por esse processo; 

 Analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às 

práticas dos diferentes agentes e forças sociais; 

 Identificar os processos históricos de formação das instituições sociais e políticas 

regulamentadoras da sociedade brasileira; 

 Investigar criticamente o significado dos diferentes marcos relacionados à formação histórica 

da sociedade brasileira; 

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

 Reconhecer, a partir de textos de natureza diversa, as principais características do período da 

Guerra Fria; 

 Estabelecer relações entre a Guerra Fria e os golpes militares na América Latina;   

 Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as conquistas  

sociais e a preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história; 

 Analisar o processo histórico da formação das instituições políticas brasileiras;  

 Identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da 

República; 

 Reconhecer as principais características dos governos populistas no Brasil;   

 Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964, considerando 

especialmente a supressão das liberdades e a repressão à oposição; 

 Reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas político-

econômicos ao longo da história; 

 

 Reconhecer que o processo histórico não decorre apenas da ação dos chamados grandes 

personagens brasileiros e seu papel na transformação da realidade; 

 Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo,  

reconhecendo propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais; 

 Confrontar proposições e refletir sobre processos de transformação política, econômica e 

social a partir de situações históricas diferenciadas no tempo e no espaço; 

 Identificar propostas para a superação dos desafios sociais, políticos e econômicos 

enfrentados pela sociedade brasileira na construção de sua identidade nacional; 
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 Caracterizar as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia, em diferentes  

momentos históricos; 

 Analisar a questão da terra no Brasil, identificando as diversas formas de propriedade ao 

longo da história, bem como a organização fundiária e os movimentos sociais a ela ligados; 

 Identificar em diferentes documentos históricos os fundamentos da cidadania e da 

democracia em diversos momentos históricos; 

 Estabelecer relações entre consumismo e alienação e entre consumismo e negação da 

solidariedade; 

 Interpretar os significados de diferentes manifestações populares como representação do  

patrimônio regional e cultural; 

 Avaliar propostas para a superação dos desafios sociais, políticos e econômicos enfrentados 

pelas sociedades contemporâneas;  

 Analisar o signifcado histórico das instituições sociais, considerando as relações de poder, a 

partir de situação dada; 

 Discutir situações em que os direitos do cidadão foram conquistados, mas não usufruídos por 

todos os segmentos sociais; 

 Reconhecer a importância do voto para o exercício da cidadania;  

 Compreender os processos de formação e transformação das instituições político-sociais  

como resultado de lutas coletivas; 

 

 

 Identificar as principais características e a intensidade dos movimentos sociais do Brasil no 

século XX; 

 Estabelecer relações entre a conjuntura econômica do Brasil no século XX e os  movimentos 

sociais ocorridos no período; 

 Comparar propostas e ações das instituições sociais e políticas para o enfrentamento de 

problemas de ordem econômico-social; 

 Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações ;  

 Identificar, a partir de documentos de natureza diversa, o processo de globalização da  

economia e seus principais efeitos sobre a sociedade brasileira; 
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 Estabelecer relações entre os processos históricos de formação das instituições nacionais e  a 

organização política e econômica das sociedades contemporâneas.   

 

CONTEÚDOS 

Pré-história 

 A Pré-história sul-americana, brasileira e regional;  

 O Oriente Próximo e o surgimento das primeiras cidades Egito e Mesopotâmia Hebreus, 

fenícios e persas; 

 Civilização grega; 

 A constituição da cidadania clássica e o regime democrático ateniense; 

 Os excluídos do regime democrático; 

 Democracia e escravidão no mundo antigo e no mundo contemporâneo; 

 O Império de Alexandre e a fusão cultural do Oriente com o Ocidente. 

A civilização romana e as migrações bárbaras 

Império Bizantino e o mundo árabe 

Os Francos e o Império de Carlos Magno 

Sociedade Feudal 

 Características sociais, econômicas, políticas e culturais;  

 

 

 Renascimento comercial e urbano e formação das monarquias nacionais Expansão europeia 

nos séculos XV e XVI; 

 Características econômicas, políticas, culturais e religiosas;  

 Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV; 

 A vida na América antes da conquista europeia; 

 As sociedades maia, inca e asteca; 

 Renascimento; 

 Reforma e Contra Reforma; 

 Formação dos Estados Absolutistas Europeus; 

 Encontros entre europeus e as civilizações da África, da Ásia e da América; 
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 Sistemas coloniais europeus; 

 A América Colonial;   

 Revolução Inglesa; 

 Iluminismo; 

 Independência dos Estados Unidos da América; 

 Revolução Francesa e Império Napoleônico; 

 Processos de independência e formação territorial na América Latina; 

 A Revolução Industrial inglesa; 

 A luta por direitos sociais no século XIX; 

 Socialismo, comunismo e anarquismo;  

 Estados Unidos da América no século XIX; 

 Expansão para o oeste e guerra civil; 

 Segundo Reinado no Brasil; 

 Abolição da escravatura e imigração europeia para o Brasil; 

 O imaginário republicano; 

 

 

 

 

 

 Imperialismos, Gobineau e o racismo; 

 Primeira Guerra Mundial; 

 Revolução Russa; 

 Nazismo e racismo; 

 A crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais; 

 A Guerra Civil Espanhola; 

 Segunda Guerra Mundial; 

 O Período Vargas; 

 Olga Benário e Luís Carlos Prestes; 

 O mundo pós-Segunda Guerra e a Guerra Fria; 
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 Movimentos sociais e políticos na América Latina e no Brasil nas décadas de 1950 e 1960; 

 Revolução Cubana;  

 Movimento operário no Brasil; 

 Golpes militares no Brasil e na América Latina; 

 Tortura e direitos humanos; 

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

1970; 

 O papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na luta pela redemocratização brasileira; 

 O Movimento das “Diretas Já”; 

 A questão agrária na Nova República; 

 O neoliberalismo no Brasil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de Geografia 

 

  A Geografia  deve, priorizar a discussão dos desafios impostos pelas transformações do meio 

técnico-científico-informacional – inserido em sala de aula e fora dela –, em especial a partir do 

advento da comunicação online, responsável por influir e modificar o local, o regional e o global 

simultaneamente. 

Sua importância está relacionada com as múltiplas possibilidades de ampliação dos conceitos da 

ciência geográfica, além de orientar a formação de um cidadão no sentido de aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, reconhecendo as contradições  e os conflitos 

existentes no mundo. 
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Eixos Temáticos: 

 Formação territorial brasileira 

 Estrutura e dinâmica de diferentes espaços urbanas e o modo de vida na  cidade, o 

desenvolvimento da geografia Urbana mundial; 

 O futuro dos espaços agrários, a globalização a modernização da agricultura no período 

técnico-científico informacional e a manutenção das estruturas agrárias tradicionais como forma de 

resistência. 

 A organização e distribuição mundial da população, os grandes movimentos migratórios 

atuais e os movimentos socioculturais e étnicos, as novas identidades territoriais. 

 As diferentes fronteiras e a organização da Geografia política do mundo atual, estado e 

organização do território. 

 As questões ambientais, sociais e econômicas resultantes dos processos de apropriação dos 

recursos naturais em diferentes escalas, grandes quadros ambientais do mundo e sua conotação 

geopolítica. 

 Cartografia 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM GEOGRAFIA 

 

 Reconhecer, na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto, formas 

indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas; 

 Interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala, 

métricas e linguagem; 

 Aplicar recursos cartográficos na leitura e na confecção de mapas, como meio de visualização 

sintética da relação entre realidades geográficas distintas; 

 Analisar códigos e símbolos da linguagem cartográfica, utilizando recursos gráficos de 

qualificação, de quantificação e de ordenação, de modo a evitar falsas imagens e erros cartógrafos; 

 Analisar a cartografia e as imagens do sensoriamento remoto como representações que dão 

acesso a interpretações da realidade, mas que não são cópias da realidade; 
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 Relacionar a construção de mapas às suas intencionalidades e discutir a influência da 

cartografia como instrumento de poder;  

 Utilizar variáveis visuais de qualificação, quantificação, ordenação e movimento, de modo a 

evitar erros cartográficos; 

 Identificar as funções dos produtos do sensoriamento remoto como meios para a realização do 

geoprocessamento e da produção cartográfica;  

 Aplicar o conceito de ordem mundial considerando as diferentes formas de poder entre as 

nações; 

 Identificar, definir e classificar as diferentes potências e superpotências e seu papel na ordem 

mundial;  

 Identificar as possibilidades de tratamento cartográfico de fatos, situações, fenômenos e 

lugares representativos do mundo globalizado; 

 Analisar as raízes histórico-geográficas do conceito de geopolítica; 

 Analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel exercido 

pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente; 

 Aplicar os conceitos de fuxos e redes geográficas; 

 Analisar a influência da globalização na acentuação dos fluxos migratórios globais; 

 Analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico produzido pelas 

diversas sociedades em diferentes circunstâncias espaço-temporais; 

 Definir e descrever os órgãos multilaterais e seu papel na ordenação das relações  

conflituosas, como o comércio ; 

 Descrever a organização econômica contemporânea como um fenômeno de escala  mundial, 

responsável por reduzir a escala local a uma mera variável do sistema;  

 Reconhecer a liderança de regiões do planeta (EUA, Europa e Extremo Oriente) nos fluxos 

econômicos globais;  

 Reconhecer e descrever a importância do papel das corporações transnacionais na ordem 

econômica mundial contemporânea e sua estruturação em redes geográficas; 

 Analisar a globalização e os processos de interdependência e de concentração econômica 

vinculados ao domínio de novas tecnologias; 

 Analisar o papel dos organismos multilaterais na regulamentação dos fluxos de comércio 

Mundial; 
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 Identificar, em textos ou iconografas, a relatividade dos conhecimentos científicos,  sua 

evolução linear e as rupturas revolucionárias, que alteraram o curso das ciências, notadamente na 

Geologia e na Geofísica ; 

 Reconhecer os domínios naturais como a reunião das esferas inorgânicas (litosfera, 

hidrosfera, atmosfera) da superfície terrestre;  

 Reconhecer o meio ambiente como a soma da vida nos domínios naturais; 

 Explicar processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre responsáveis por 

sua dinâmica interna, nas escalas pertinentes; 

 Identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo terrestre por meio 

de marcas e constatações geológicas decorrentes de teorias científicas; 

 Interpretar mapas representativos das principais áreas de risco de eventos sísmicos e 

vulcânicos no mundo;  

 Associar padrões de desenvolvimento econômico e social às maneiras de realizar o controle 

preventivo de situações de risco naturais;  

 Classificar as diferentes manifestações do modelado do relevo terrestre considerando as 

forças endógenas e exógenas que atuam no planeta; 

 Identificar as formas de manifestação de fenômenos naturais na superfície terrestre segundo 

diversas escalas geográficas;  

 Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, representados de 

diferentes formas, para tomar decisões com vistas à prevenção de situações de risco naturais; 

 Identificar os domínios naturais associando-os aos principais biomas e às questões relativas à 

biodiversidade; 

 Comparar características geográficas dos diferentes domínios naturais estabelecendo relações 

entre os biomas;  

 Associar situações climáticas do presente e do passado às condições atuais dos domínios 

naturais e do meio ambiente na escala mundial, como elemento que influi na biodiversidade do 

tempo presente; 

 Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da biodiversidade 

para a preservação da vida, relacionando condições do meio e intervenção humana; 

 Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever transformações 

antrópicas responsáveis pelas alterações climáticas globais; 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

 Identificar os pontos principais relacionados à crise ambiental, considerando mudanças  

climáticas, contaminação das águas, desmatamento e perda da biodiversidade; 

 Interpretar mapas de impactos ambientais em diferentes escalas geográficas; 

 Analisar criticamente situações-problema representativas da aceleração do processo de 

humanização do meio natural, resultantes da relação contemporânea das sociedades com a natureza; 

 Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de legislações e 

ações de proteção ao ambiente; 

 Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização do espaço, em 

diferentes contextos histórico-geográficos; 

 Relacionar as implicações socioambientais do uso das tecnologias em diferentes contextos  

 histórico-geográficos; 

 Discutir ações representativas das relações entre sociedade e ambiente; 

 Propor formas de atuação para conservação do ambiente e desenvolvimento sustentável; 

 Analisar situações-problema relativas a perturbações ambientais, em diferentes biomas, 

identificando ações e interesses e reconhecendo suas transformações; 

 Prever efeitos nos ecossistemas resultantes de ações predatórias, identificando interesses e 

propondo formas de intervenção para reduzir e controlar a extinção de diferentes espécies; 

 Localizar agentes e ações responsáveis pela crise ambiental e identificar os principais pontos 

de acordos e tratados internacionais, que procuram reverter o atual estágio da crise ambiental 1º; 

 Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar 

singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil;  

 Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para comparar 

as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil;  

 Comparar as diferentes formas de regionalização do Brasil; 

 Extrair informações implícitas e/ou explícitas em mapas e gráficos acerca da situação 

socioeconômica brasileira;  

 Estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções dos diferentes organismos 

econômicos internacionais;  

 Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar 

singularidades e distinções acerca da participação do Brasil e de outros países no comércio 

internacional;  
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 Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para 

identificar e comparar o papel de cada país no processo de integração econômica da América Latina, 

notadamente no Cone Sul; 

 Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira   

 Reconhecer fatos e/ou situações representativas das etapas do modelo industrial brasileiro  

 Analisar fatores histórico-geográficos responsáveis pela concentração da atividade industrial 

no Sudeste brasileiro; 

 Ler e interpretar mapas da distribuição da atividade industrial no Brasil; 

 Comparar dados e informações, expressos em diferentes linguagens, acerca do atual estágio 

da industrialização brasileira; 

 Interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no processo de 

desterritorialização da produção industrial e agrícola; 

 Identificar a distribuição da atividade agropecuária brasileira pelo território;  

 Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram as várias formas de uso e 

apropriação dos espaços agrário e urbano; 

 Analisar o papel do meio técnico-científco-informacional nas mudanças dos processos de 

hierarquização urbana no Brasil;  

 Analisar a composição da rede urbana brasileira; 

 Analisar o papel de São Paulo como grande metrópole nacional e como cidade global; 

 Relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais à organização do espaço geográfico urbano 

no Brasil; 

 Diferenciar os conceitos de rede urbana e de regiões metropolitanas; 

 Identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo 

ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras; 

 Associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz 

brasileira do presente aos processos históricos de sua formação cultural; 

 Identificar elementos culturais representativos das diferentes matrizes étnicas brasileiras  

 Diferenciar os conceitos de etnia e raça;  

 Analisar criticamente dados e informações disponibilizados pelo IBGE acerca da composição 

étnica brasileira; 
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 Analisar os diferentes períodos de crescimento da população brasileira relacionando-os com 

os processos históricos correspondentes; 

 Reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa de 

natalidade, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade; 

 Analisar a estrutura etária brasileira identificando em diferentes pirâmides etárias os períodos 

de crescimento populacional, assim como os de estabilidade demográfica; 

 Reconhecer e aplicar o conceito de População Economicamente Ativa (PEA) 

 Identificar os diferentes setores da economia;  

 Relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais à organização do espaço geográfico 

brasileiro;  

 Identificar referenciais que possibilitem constatar diferentes formas de exclusão  

socioespacial no Brasil; 

 Analisar a pirâmide etária brasileira comparando-a com a de outros países; 

 Analisar as formas de circulação da informação, da riqueza e dos produtos em diferentes 

momentos da história brasileira; 

 Analisar a situação das famílias brasileiras com relação à distribuição de renda e inserção no 

mercado de trabalho formal; 

 Analisar a situação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro;  

 Analisar dados representativos da participação das mulheres na estrutura demográfica 

brasileira; 

 Ler, interpretar e comparar mapas relativos aos índices de pobreza e exclusão no Brasil;  

 Compreender e interpretar, em textos ou iconografas, formas de atuação geológica da placa 

sul-americana, identificando suas consequências, notadamente as que justificam a configuração do 

modelado do relevo brasileiro; 

 Identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo brasileiro por meio 

de marcas e constatações geológicas decorrentes de distintas eras geológicas;  

 Ler, interpretar e comparar mapas dos diferentes domínios morfoclimáticos e das bacias 

hidrográficas do Brasil;  

 Reconhecer, identificar e caracterizar os distintos biomas brasileiros, considerando  diferentes 

escalas geográficas;  
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 Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de legislações  e 

ações de proteção ao ambiente nacional; 

 Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização do  espaço 

brasileiro, em diferentes contextos histórico-geográficos; 

 Propor formas de atuação para conservação dos diferentes domínios florestados e  defender 

políticas que considerem formas de desenvolvimento sustentável; 

 Analisar situações-problema relativas a perturbações ambientais nos diferentes biomas 

brasileiros, identificando ações e interesses e reconhecendo suas transformações; 

 Prever efeitos nos ecossistemas resultantes de ações predatórias, identificando interesses e 

propondo formas de intervenção para reduzir e controlar a extinção de espécies ameaçadas; 

 Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da biodiversidade 

para preservação da vida, relacionando condições do meio e intervenção humana; 

 Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever transformações  

antrópicas responsáveis pelas alterações climáticas globais 2º; 

 Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as  

intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem; 

 Aplicar e diferenciar os conceitos de ordem mundial, bipolaridade e multipolaridade; 

 Identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem  mundial, 

considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais;  

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

refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial;  

 Analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel exercido 

pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente;  

 Identificar os processos de integração regional na ordem mundial contemporânea, apontando 

o papel dos órgãos multilaterais na integração latino-americana; 

 Analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão “choque de civilizações”  no 

mundo contemporâneo; 

 Analisar os principais elementos de identificação e distinção entre as religiões mundiais   

 Identificar os principais fundamentos histórico-geográficos e a distribuição das principais  

religiões monoteístas e politeístas em escala mundial; 
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 Identificar elementos histórico-geográfcos que expliquem o desencadeamento de inúmeros 

conflitos étnico-culturais no mundo contemporâneo; 

 Ler e interpretar mapas e gráficos relativos à distribuição e à manifestação das principais  

áreas de conflitos étnico-religiosos no mundo;  

 Analisar elementos histórico-geográficos que permitam diagnosticar diferentes  

argumentações socioculturais para explicar o conceito de América Latina;  

 Identificar as principais áreas de tensão da América Latina na atualidade e estabelecer a  

relação entre essas áreas e as consequências do processo de colonização na região; 

 Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em confiitos recentes  na 

América Latina; 

 Extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos;  

 Ler, interpretar e relacionar evidências espaciais em mapas temáticos sobre clima, 

precipitação e vegetação do continente africano, de modo a compreender as características dos 

biomas, identificando as relações de causa e efeito entre os aspectos físicos citados; 

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

dois grandes conjuntos de países: parcialmente industrializados e de economia tradicional;  

 Descrever a expansão do islamismo na África, de modo a identificar a diferenciação espacial 

de aspectos culturais e religiosos fundamentais para o entendimento do agrupamento regional de 

países do continente; 

 Ler e interpretar mapas temáticos sobre o número de adultos e crianças vivendo com HIV 

estimativas de novos casos de contágio por HIV e de mortos por Aids; 

 Elaborar textos descritivos a partir da leitura e interpretação de mapas temáticos e gráficos, 

em particular sobre a variação e os impactos ocasionados pela epidemia de Aids nos índices de 

esperança de vida ao nascer dos países africanos; 

 Ler e interpretar gráfico sobre a esperança de vida ao nascer da África Subsaariana e em 

outras regiões do mundo; 

 Distinguir, por meio de mapas, a espacialidade das rotas transatlânticas do tráfico negreiro 

entre os séculos XVI e XIX, como também as dimensões e destinos, de modo a identificar sua 

influência na evolução demográfica da África no mesmo período; 

 Ler e interpretar, de maneira associada, mapas temáticos sobre a distribuição da riqueza 

mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as assimetrias entre a África a Europa e 
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formular hipóteses sobre as razões que levam governos e autoridades dos países do Norte a evitarem 

o uso da expressão “refugiados econômicos”; 

 Identificar, por meio da caracterização gráfica e cartográfica dos fluxos comerciais e 

econômicos entre a África e outras regiões mundiais, a posição proeminente da Europa, da Ásia e da 

América do Norte nas exportações e nas importações do continente africano; 

 Reconhecer e aplicar os conceitos de recursos e fluxos materiais e imateriais Reconhecer e 

aplicar o conceito de redes geográficas; 

 Extrair informações sobre a distribuição das principais redes de fluxos materiais, indicando 

suas áreas de concentração e de distribuição; 

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

informações, analisando as condições histórico-geográficas para a sua reprodução; 

 Extrair informações relevantes de mapas temáticos e anamorfoses para identificar e localizar 

as denominadas cidades globais e suas áreas de influência; 

 Ler e interpretar textos que distingam o conceito de terrorismo e identifiquem as suas 

principais formas e áreas de atuação; 

 Ler e interpretar mapa sobre a atuação de redes terroristas, identificando áreas de atuação e 

interesses que as envolvem;  

 Ponderar razões histórico-geográficas e socioeconômicas que justifiquem e expliquem a  

ampliação da atuação das redes criminosas em escala global; 

 Destacar fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais e suas  diferentes 

formas de atuação a partir dos usos das tecnologias da informação. 

CONTEÚDOS 

Cartografia e poder 

 Os elementos dos mapas 

 As projeções cartográficas 

 As técnicas de sensoriamento remoto 

Geopolítica do mundo contemporâneo 

 O papel dos Estados Unidos da América e a nova “desordem” mundial 

 Conflitos regionais e os deserdados da nova ordem mundial 

Os sentidos da globalização 

 As mudanças das distâncias geográficas e os processos migratórios 
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 A globalização e as redes geográficas 

A economia global 

 Organismos econômicos internacionais 

 As corporações transnacionais 

 Os fluxos do comércio mundial 

 Fluxos econômicos na escala mundial 

Natureza e riscos ambientais 

Estruturas e formas do planeta Terra 

O relevo terrestre 

 Agentes internos: os movimentos da crosta   

 Agentes externos: clima e intemperismo   

Riscos de catástrofes em um mundo desigual 

 A prevenção de riscos 

Globalização e urgência ambiental 

Os biomas terrestres 

 Clima e cobertura vegetal   

A nova escala dos impactos ambientais 

Os tratados internacionais sobre meio ambiente  

 Território brasileiro 

 A gênese geoeconômica do território brasileiro 

 As fronteiras brasileiras 

 Do “arquipélago” ao “continente” 

 O Brasil no sistema internacional 

 Mercados internacionais e agenda externa brasileira 

 Os circuitos da produção 

 O espaço industrial brasileiro 

 O espaço agropecuário brasileiro 

 Redes e hierarquias urbanas 

 A formação e a evolução da rede urbana brasileira 

 A revolução da informação e as cidades 
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 Dinâmicas demográficas 

 Matrizes culturais do Brasil 

 A transição demográfica 

 Dinâmicas sociais 

 O trabalho e o mercado de trabalho 

 A segregação socioespacial e a exclusão social 

 Recursos naturais e gestão do território 

 A placa tectônica sul-americana e o modelado do relevo brasileiro 

 Os domínios morfoclimáticos e as bacias hidrográficas 

 Gestão pública dos recursos naturais  

 Regionalização do espaço mundial 

 As regiões da Organização das Nações Unidas (ONU) 

 O conflito Norte e Sul 

 Globalização e regionalização econômica 

 Choque de civilizações? 

 Geografia das religiões 

 A questão étnico-cultural 

 América Latina? 

 A África no mundo global 

 O continente africano 

 África: sociedade em transformação 

 África e Europa 

 África e América 

 Geografia das redes mundiais 

 Os fluxos materiais 

 Os fluxos de ideias e informação 

 As cidades globais 

 Uma geografia do crime 

 O terror e a guerra global 

 A globalização do crime 
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FILOSOFIA 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de   Filosofia 

 Para o senso comum, filosofar é tirar os pés do chão e flutuar em devaneios acima das 

nuvens. A imagem do pensador de olhar e mente distantes, que paira sobre os mortais, foi criada com 

a ajuda de alguns filósofos e professores de Filosofia, durante anos especializados em algo como um 

trava-língua do pensamento e alheios às demais manifestações e dimensões da Cultura. Por isso, 

parece interessante perguntar: como o professor de Filosofia vê sua presença no universo escolar? 

 Qual o papel, ou papéis, que ele pode desempenhar? Qual a função do ensino de Filosofia nos 

atuais formatos curriculares, assentados especialmente em expectativas de aprendizagem? 

 O retorno da Filosofia ao Ensino Médio deve ser entendido como o reconhecimento da 

importância da disciplina para ampliar o significado e os objetivos sociais e culturais da educação. 

Para tanto, é imprescindível a presença, nos programas escolares, de disciplinas que – como a 

Filosofia – proponham reflexões que permitam compreender melhor as relações histórico-sociais e, 

ao mesmo tempo, inserir o educando no universo subjetivo das representações simbólicas. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

 O ensino de Filosofia e suas indagações na atualidade. A abordagem filosófica. Os objetivos 

da Filosofia no Ensino Médio. A contribuição das aulas de Filosofia para o desenvolvimento do 

senso crítico. 

 A Filosofia: a atitude filosófica e o seu caráter crítico, reflexivo e sistemático. Temas e áreas 

tradicionais da Filosofia: História da Filosofia, Metafísica, Ética, Filosofia Política, Epistemologia, 

Teoria do Conhecimento, Lógica e Filosofia da Arte ou Estética. 

 Técnica e Ciência. A Ciência e seus métodos. 

 A razão instrumental. O pensamento filosófico e sua relação com as Ciências. 

 O pensamento filosófico e as concepções de política: a política antiga e medieval. O 

liberalismo: antecedentes e desenvolvimento. O socialismo. A democracia: histórico do ideal 

democrático. A cidadania. 

 O racionalismo ético e os princípios da vida moral: Sócrates e Aristóteles. Os epicuristas, 

hedonistas e estóicos. O formalismo kantiano. Os críticos do racionalismo ético. 

 História da Filosofia: os modos de pensar que antecederam a filosofia na Grécia Antiga: o 

mito e a tragédia. As condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga e as 
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características da filosofia nascente. Filosofia Antiga: dos pré-socráticos ao período helenístico. A 

Patrística e a Escolástica. O período moderno (séculos XV a XVIII) e seus temas: antropocentrismo, 

humanismo, a revolução científica, a emergência do indivíduo e do sujeito do conhecimento. Os 

procedimentos da razão. As teorias políticas do período. O período contemporâneo (séculos XIX e 

XX) e seus temas: razão e natureza, razão e moral. 

 As críticas à moral racionalista. As indagações sobre a técnica. A noção de ideologia. A 

inserção das questões políticas, econômicas e sociais. Os questionamentos da Filosofia da Existência. 

Filosofia e religião. Os direitos humanos – ideal e histórico. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM FILOSOFIA 

• Identificar movimentos associados ao processo de conhecimento, compreendendo etapas da 

reflexão filosófica para desenvolver o pensamento autônomo e questionador; 

• Reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o pensamento e a 

expressão em processos reflexivos; 

• Identificar informações em textos filosóficos; 

• Identificar características de argumentação em diferentes gêneros textuais; 

• Reconhecer manifestações históricas e sociais do pensamento filosófico; 

• Relacionar questões atuais a questões da História da Filosofia; 

• Praticar escuta atenta e atitudes de cooperação no trabalho em equipe; 

• Praticar negociações abrindo mão de suas propostas diante de propostas mais adequadas a 

objetivos que beneficiem a todos; 

• Expressar por escrito e oralmente conceitos relativos ao funcionamento do intelecto; 

• Criticar a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta; 

• Identificar e realizar procedimentos de pesquisa, tais como: observação, entrevistas, elaboração 

de roteiros para entrevistas e observações, registros, classificações, interpretações; 

• Refletir sobre a importância do conceito de alteridade para a análise de diferentes culturas; 

• Relacionar práticas de cidadania ao respeito às diferenças; 

• Discutir a condição estética e existencial dos seres humanos; 

• Questionar o conceito de etnocentrismo no contexto da reflexão sobre relações entre diferentes 

culturas; 

• Discutir a relação entre cultura e natureza; 
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• Expressar escrita e oralmente o conceito de Estado; 

• Construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado; 

• Identificar características e ações da organização estatal brasileira nas próprias experiências de 

vida; 

• Identificar e discutir problemas do Estado brasileiro; 

• Analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais do 

anarquismo e do socialismo; 

• Analisar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias filosóficas;  

• Reconhecer a condição de pobreza material como questão social importante; 

• Analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre justiça social; 

• Expressar escrita e oralmente a relevância dos direitos humanos; 

• Identificar diferentes conceitos de democracia e sua relação com a igualdade efetiva entre os 

cidadãos; 

• Reconhecer e planejar práticas de participação política na relação com autoridades locais; 

• Identificar e discutir fenômenos históricos, sociais, culturais e artísticos no exercício de reflexão 

filosófica; 

• Sistematizar informações levantadas em pesquisa e apresentadas pelo professor e pelos colegas; 

• Identificar, selecionar e problematizar informações em textos filosóficos; 

• Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos filosóficos estudados; 

• Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 

diferentes situações, para construir argumentação consistente;  

• Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária; 

• Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas;  

• Relacionar liberdade à solidariedade; 

• Desenvolver habilidades de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia 

intelectual; 

• Relacionar ética e moral; 

• Refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como parte da natureza e da 

sociedade; 

• Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas 

demais pessoas e seres da natureza; 
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• Identificar diferentes concepções de indivíduo; 

• Identificar as subjetividades como resultado de construção social; 

• Identificar processos sociais merecedores de crítica; 

• Expressar, por escrito e oralmente, uma reflexão que inclua compreensão aprofundada dos 

conceitos de indústria cultural e alienação moral; 

• Identificar e criticar práticas de humilhação social; 

• Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos; 

• Analisar a condição dos seres humanos a partir de reflexão filosófica sobre diferenças e 

igualdades entre homens e mulheres; 

• Identificar e questionar práticas de racismo; 

• Expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de preconceitos e 

desigualdades sociais; 

• Reconhecer a relevância da reflexão filosófica para a análise dos temas que emergem dos 

problemas das sociedades contemporâneas; 

• Expressar por escrito e oralmente questionamentos sobre o avanço tecnológico, o pensamento 

tecnicista e as consequências para a vida no planeta; 

• Discutir questões do campo da Bioética, distinguindo o papel da reflexão filosófica para o seu 

enfrentamento; 

• Identificar e problematizar valores sociais e culturais da sociedade contemporânea; 

• Identificar, selecionar e problematizar informações em textos filosóficos; 

• Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos filosóficos estudados no bimestre; 

• Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 

diferentes situações para construir argumentação consistente; 

• Identificar situações de preconceito, particularmente em relação à Filosofia e aos filósofos; 

• Reconhecer a dimensão política do preconceito diante da Filosofia e se posicionar em relação a 

ela 

• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos; 

• Elaborar hipóteses e questões a partir das leituras e debates realizados; 

• Identificar a presença da Filosofia no cotidiano; 

• Estabelecer a distinção entre o “filosofar” espontâneo, próprio do senso comum, e o “filosofar” 

propriamente dito, típico dos filósofos especialistas; 
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• Identificar características da Filosofia como reflexão; 

• Distinguir diferenças e aproximações entre linguagem e língua; 

• Relacionar pensamento, linguagem e língua; 

• Identificar a importância da língua para a produção e preservação de saberes coletivos, bem 

como para representar o real e imaginar diferentes realidades; 

• Identificar marcas dos discursos filosófico, mitológico e religioso; 

• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados; 

• Identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e abordá-las de uma 

perspectiva problematizadora e crítica; 

• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos; 

• Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações 

normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade; 

• Identificar aspectos do pensamento de Platão e operar com os conceitos platônicos trabalhados; 

• Distinguir a perspectiva de Platão (natureza) da concepção de Rousseau (convenção) acerca da 

desigualdade social; 

• Distinguir a argumentação de Rousseau acerca da origem da desigualdade e de como superá-la 

por meio do contrato social; 

• Questionar o papel social do Estado e das leis; 

• Distinguir questões associadas ao tema “liberdade” no contexto da contribuição filosófica; 

• Distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade; 

• Relacionar liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia; 

• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos; 

• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados; 

• Discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos 

sobre o ser livre; 

• Relacionar liberdade à solidariedade na perspectiva de uma sociedade democrática; 

Refletir sobre o tema felicidade no contexto da contribuição filosófica; 

• Distinguir relações mantidas por pessoas de diferentes culturas com a ideia de felicidade; 

• Distinguir abordagens pessoais e sociais a respeito da ideia de felicidade; 

• Ler, compreender e interpretar textos filosóficos; 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

• Desenvolver habilidades de leitura e escrita, bem como de expressão oral na abordagem de 

temas filosóficos; 

• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados; 

• Identificar diferentes conceitos de felicidade, destacando questões associadas a diferentes 

entendimentos contemporâneos sobre “ser feliz”; 

• Relacionar a Ideia de felicidade a uma ética solidária; 

• Abordar a problemática da reprodução da violência por meio de sua banalização; 

• Questionar o lugar do ser humano em meio ao conflito social, à intolerância religiosa, ao 

racismo e à desigualdade social; 

• Reconhecer os problemas da individualização na sociedade contemporânea; 

• Compreender o que significa a desumanização e a “coisificação” do outro e quais os fatores que 

contribuem para esses fenômenos; 

• Resgatar a especificidade da condição humana e dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

dignidade, à pessoa e às condições mínimas de sobrevivência; 

• Estabelecer uma reflexão crítica acerca da importância do sonho e da esperança como 

motivadores da ação transformadora da realidade social; 

CONTEÚDOS FILOSOFIA 

Por que estudar Filosofia? 

As áreas da Filosofia 

A Filosofia e outras formas de conhecimento 

• Mito, Cultura, Religião, Arte, Ciência 

Introdução à Filosofia Política 

Teorias do Estado 

• Socialismo, anarquismo e liberalismo 

Filosofia Política 

• Democracia e cidadania: origens, conceitos e dilemas 

• Desigualdade social e ideológica 

• Democracia e justiça social 

• Os direitos humanos 

• Participação política 1º 

Introdução à ética 
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• O eu racional 

• Autonomia e liberdade 

Introdução à Teoria do Indivíduo 

• John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill 

Tornar-se indivíduo 

• Paul Ricoeur e Michel Foucault 

Condutas massificadas 

Alienação moral 

Filosofia, Política e Ética 

• Humilhação, velhice e racismo 

• Homens e mulheres 

• Filosofia e educação 

Desafios éticos contemporâneos 

• A Ciência e a condição humana 

Introdução à Bioética  

O que é Filosofia 

• Superação de preconceitos em relação à Filosofia e definição e importância para a cidadania 

O homem como ser de natureza e de linguagem 

Características do discurso filosófico 

• Comparação com o discurso religioso 

O homem como ser político 

A desigualdade entre os homens como desafio da política 

Características do discurso filosófico 

• Comparação com o discurso científico 

Três concepções de liberdade 

• Libertarismo, determinismo e dialética 

Características do discurso filosófico 

• Comparação com o discurso da literatura 

Valores contemporâneos que cercam o tema da felicidade e das dimensões pessoais e sociais da 

felicidade. 
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SOCIOLOGIA 

Princípios Geradores e  Concepção da  Disciplina de Sociologia   

 Sociologia é entendida, segundo Karl Mannheim, como técnica social, ou seja, como um 

conjunto de métodos que visam a influenciar o comportamento humano. Além disso, tomamos da 

proposta da Asesp a ideia de que não se pretende “[...] formar sociólogos, mas sim contribuir, pela 

visão sociológica da realidade, para a formação de cidadãos dotados, no mínimo, de discernimento e 

de capacidade de perceber relações novas e não triviais entre os elementos das suas experiências de 

vida. Assim, o alvo do aprendizado não é a  apreensão de conceitos, mas uma relação com a 

realidade social mais nuançada e diferenciada do que a do senso comum”. 

 O ensino de Sociologia tem como objetivo contribuir para o “aprimoramento do educando 

como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico” (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei no 9394/96, Art. 35, 

inciso III), preparando-o para o exercício da cidadania. Sabe-se que essa não é prerrogativa exclusiva 

da Sociologia e que outras disciplinas que compõem o currículo do Ensino Médio exercem esse 

papel. Mas a Sociologia pode, a seu modo, como está exposto nas Orientações Curriculares (p. 105). 

Eixos temáticos 

 Cidadania e participação social 

 Processos de socialização e construção da identidade 

 Cultura e Massa 

 Política e o papel do jovem 

 Violência 

 Direitos e deveres do cidadão 

 Sociedade e diversidade 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM SOCIOLOGIA 

 

• Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade 

• Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral 

• Iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade 

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

• Distinguir o conhecimento de senso comum do conhecimento científico 
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• Distinguir Sociologia de Filosofia e Assistência Social 

• Compreender o papel da Revolução Industrial e da urbanização no nascimento da Sociologia 

• Compreender o que faz um sociólogo 

• Compreender o que permite ao homem viver em sociedade 

• Produzir uma reflexão sobre o processo de socialização 

• Compreender as dinâmicas de interação e relações sociais 

• Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana 

• Desenvolver a concepção de onde, quando e como vivemos: a noção de comportamento e 

sociabilidade 

• Compreender, de maneira geral, como se dá o processo de construção identitária 

• Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre 

indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida 

em sociedade 

• Desenvolver a sensibilidade sociológica para observar as relações sociais entre os Indivíduos; 

• Reconhecer que a unidade entre todos os seres humanos é o fato de que o homem é um ser 

cultural; 

• Compreender a Ideia de cultura de um ponto de vista antropológico 

• Reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade 

• Distinguir instinto de cultura 

• Reconhecer o papel da cultura e do instinto na vida dos homens 

• Compreender que a humanidade só existe na diferença 

• Identificar as características da cultura 

• Reconhecer e analisar formas de manifestação da desigualdade social 

• Compreender a desigualdade na construção social de gênero 

• Compreender criticamente a Ideia de raça e etnia 

• Distinguir as diferentes abordagens sociológicas do conceito de classe social 

• Identificar fatores que expressam a desigualdade social no Brasil 1º  

• Refletir sobre a questão da diversidade nacional de forma crítica 

• Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral 

• Ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade nacional em seus diferentes aspectos 
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• Distinguir emigração e imigração e identificá-los como elementos constitutivos da diversidade 

nacional 

• Estabelecer uma reflexão sobre as razões da migração 

• Desenvolver uma visão sociológica da figura do estrangeiro 

• Compreender e operar com os conceitos de assimilação e aculturação 

• Apreender o significado da relação entre estabelecidos e outsiders 

• Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira 

• Compreender a noção de cultura e diferenciá-la da de cultura de massa 

• Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral 

• Distinguir a ideia de sociedade do conceito de cultura 

• Refletir criticamente a respeito da produção em massa 

• Questionar a noção de juventude 

• Compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a 

produção de cultura 

• Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para consumo de massa na 

produção da identidade juvenil 

• Identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza 

• Estabelecer uma reflexão sobre divisão do trabalho, processo de trabalho e relações de trabalho. 

• Compreender como Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber pensaram o trabalho na vida 

social do homem 

• Compreender os conceitos de fetichismo da mercadoria e alienação no processo de produção 

capitalista 

• Identificar as transformações no mundo do trabalho: as mudanças no processo e na organização 

do trabalho 

• Compreender as categorias emprego e desemprego na atualidade 

• Identificar o perfil daqueles que são mais atingidos pelo desemprego no Brasil 

• Reconhecer as causas do desemprego na atualidade 

• Compreender criticamente a problemática da violência no contexto brasileiro 

• Reconhecer a existência de diferentes formas de violência: simbólica, física e psicológica 

• Identificar e compreender de forma crítica como a violência doméstica, a violência sexual e a 

violência na escola são exercidas em suas diversas formas (simbólica, física e psicológica) 
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• Estabelecer uma reflexão sobre os processos de produção e reprodução da violência 

• Desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos e contextuais 

que contribuem para explicar os fenômenos violentos 

• Desenvolver um questionamento quanto ao papel de cada um na produção e reprodução da 

violência escolar (bullying)  

• Compreender o significado e as origens das palavras “cidadão” e “cidadania” 

• Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos, sociais e humanos 

• Desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre a formação do Estado brasileiro e a 

constituição dos direitos civis, políticos, sociais e humanos no Brasil 

• Analisar criticamente as condições de exercício da cidadania no Brasil ao longo da história 

• Compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição 

Brasileira de 1988 

• Ler, interpretar e analisar o texto original da Constituição Brasileira 

• Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas 

possibilidades de efetivação 

• Ler, interpretar e analisar trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de 

Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso 

• Estabelecer uma reflexão crítica sobre os direitos e os deveres do cidadão 

• Interpretar e analisar criticamente fatos e eventos históricos brasileiros 

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

populares dos séculos XIX e XX 

• Compreender a importância da participação política da população nos movimentos operário, 

sindical e dos sem-terra 

• Desenvolver o espírito crítico em relação à historicidade da condição feminina 

• Estabelecer relações entre a luta feminina e a ampliação dos direitos civis 

• Estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta 

pelos direitos das mulheres 

• Reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais 

contemporâneos 

• Desenvolver o espírito crítico em relação aos conflitos sociais, a desigualdade, o racismo, o 

preconceito, a diferença e a questão ambiental a partir das experiências cotidianas do jovem. 
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• Compreender o conceito geral de Estado e suas formas 

• Distinguir o conceito de Estado da concepção de governo e identificar as principais formas de 

governo (monarquia e república) e suas características. 

• Identificar e reconhecer diferentes sistemas de governo (presidencialismo, parlamentarismo, 

semipresidencialismo) 

• Compreender a organização interna dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), sua 

natureza e funções. 

• Identificar os componentes do poder Legislativo, compreender o sistema de representação 

proporcional e o papel de senadores e deputados no âmbito federal. 

• Desenvolver noções claras sobre o funcionamento das eleições no Brasil, a formação dos 

partidos, a importância do voto e o papel do eleitor no sistema democrático. 

• Estabelecer uma reflexão crítica sobre a atuação do cidadão no controle da representação 

política na relação entre eleitores e representantes eleitos 

• Abordar a problemática da reprodução da violência por meio de sua banalização 

• Questionar o lugar do ser humano em meio ao conflito social, à intolerância religiosa, ao 

racismo e à desigualdade social. 

• Reconhecer os problemas da individualização na sociedade contemporânea 

• Compreender o que significa a desumanização e a “coisificação” do outro e quais os fatores que 

contribuem para esses fenômenos. 

• Resgatar a especificidade da condição humana e dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

dignidade, à pessoa e às condições mínimas de sobrevivência. 

• Estabelecer uma reflexão crítica acerca da importância do sonho e da esperança como 

motivadores da ação transformadora da realidade social 

CONTEÚDOS DE SOCIOLOGIA 

O aluno na sociedade e a Sociologia 

 Sociologia e o trabalho do sociólogo 

 O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade 

 Como pensar diferentes realidades 

 O homem como ser social 

O que permite ao aluno viver em sociedade? 

 Inserção em grupos sociais 
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 Família, escola, vizinhança, trabalho 

 Relações e interações sociais 

 Socialização e o processo de construção da identidade 

O que nos une como humanos? O que nos diferencia? 

 Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais 

 A unidade do Homem e as diferenças entre os homens: o que nos diferencia como humanos 

Conteúdos simbólicos da vida humana 

 Cultura: características 

 A humanidade na diferença 

O que nos desiguala como humanos? 

 Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais 

 Da diferença à desigualdade: comparação entre os dois conceitos 

 Etnias, classes sociais, gêneros e gerações   

De onde vem a diversidade social brasileira? 

 A população brasileira 

 Diversidade nacional e regional 

 O estrangeiro do ponto de vista sociológico 

 A formação da diversidade 

 Migração, emigração e imigração 

 Aculturação e assimilação 

Qual a importância da cultura na vida social? 

 Cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa 

 Construção da identidade pelos jovens 

Qual a importância do trabalho na vida social brasileira? 

O trabalho como mediação 

Divisão social do trabalho 

 Divisão sexual e etária do trabalho 

 Divisão manufatureira do trabalho 

Processo de trabalho e relações de trabalho 

 Transformações no mundo do trabalho 
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 Emprego e desemprego na atualidade 

O aluno em meio aos significados da violência no Brasil 

O que é violência 

 Violências simbólicas, físicas e psicológicas 

 Diferentes formas de violência 

 Doméstica, sexual e na escola 

 Razões para a violência  

O que é cidadania? 

 O significado de ser cidadão ontem e hoje 

 Direitos civis, políticos, sociais e humanos 

 O processo de constituição da cidadania no Brasil 

 A Constituição Brasileira de 1988 

 Direitos e deveres do cidadão 

 A expansão da cidadania para grupos especiais: crianças e adolescentes, idosos e mulheres 

Qual a importância da participação política? 

 Formas de participação popular na história do Brasil 

 Movimentos sociais contemporâneos 

 Movimento operário e sindical 

 Movimentos populares urbanos 

 Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

 “Novos” movimentos sociais: negro, feminista, ambientalista, GLBT (gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros) 

A cidade como lugar de contradições e conflitos 

 Associativismo e democracia 

 O direito à cidade 

Qual é a organização política do Estado brasileiro? 

 Estado e governo 

 Formas e sistemas de governo 

 Organização dos poderes 

 Executivo, Legislativo e Judiciário 
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 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  

FÍSICA 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de Física 

 O conhecimento científico desenvolvido na escola média deve estar voltado para a formação 

de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com os instrumentos para compreender a 

realidade, intervir nela e dela participar. Hoje, diferentemente do que se vivia em um passado não 

muito remoto, a produção, os serviços e a vida social em geral são pautados pelo resultado da relação 

entre ciência e tecnologia. Nesse contexto de mudanças, a Física tem papel destacado ao longo dos 

quatro séculos da modernidade e, em especial, nas revoluções tecnológicas que mudaram 

profundamente a história. 

 As inovações e mudanças nas formas de produção, de comunicação e de relacionamento têm 

hoje uma rapidez surpreendente, incomparavelmente maior do que em outros períodos da história. 

Tais modificações se manifestam, por exemplo, nas novas tecnologias presentes no cotidiano. Só por 

isso, a Física já teria um lugar claro na formação escolar, mas ela também participa muito das 

mudanças na visão de mundo, tanto cosmológica como submicroscópica. 

 O conhecimento físico, tanto do microcosmo como do macrocosmo, vem sendo ampliado em 

decorrência de rupturas com o conhecimento “senso comum”. Galileu e Newton iniciaram uma 

caminhada sem volta na representação e na  interpretação dos fenômenos naturais. As modernas 

teorias físicas têm servido de suporte para a produção de  conhecimentos em um novo panorama 

científico e permitem leituras do mundo muito diferentes das explicações espontâneas daquilo que é 

imediatamente percebido pelos sentidos. É muito mais difícil agir e compreender o cotidiano atual 

sem conhecimentos especializados, sendo necessária a incorporação de bases científicas para o pleno 

entendimento do mundo que nos cerca. 

Eixos temáticos: 

 Movimentos – Grandezas, variações e conservações. 

 Universo, Terra e vida. 

 Calor, ambiente e usos de energia. 
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 Som, imagem e comunicação. 

 Equipamentos elétricos. 

 Matéria e radiação. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM FÍSICA 

• Identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os 

caracterizam 

• Reconhecer características comuns aos movimentos e sistematizá-las segundo trajetórias, 

variações de velocidade e outras variáveis. 

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

deslocamentos, tempos de percurso e variações de velocidade em situações reais 

• Identificar diferentes formas de representar movimentos, como trajetórias, gráficos, funções etc. 

• Reconhecer causas da variação de movimentos associadas a forças e ao tempo de duração das 

interações 

• Identificar as interações nas formas de controle das alterações do movimento 

• Reconhecer a conservação da quantidade de movimento, a partir da observação, análise e 

experimentação de situações concretas, como quedas, colisões, jogos ou movimentos de automóveis. 

• Comparar modelos explicativos das variações no movimento pelas leis de Newton 

• Reconhecer que tanto as leis de conservação das quantidades de movimento como as leis de 

Newton determinam valores e características dos movimentos em sistemas físicos 

• Reconhecer causas da variação de movimentos associadas a forças e ao tempo de duração das 

interações 

• Identificar as interações nas formas de controle das alterações do movimento 

• Reconhecer a conservação da quantidade de movimento, a partir da observação, análise e 

experimentação de situações concretas, como quedas, colisões, jogos ou movimentos de automóveis. 

• Comparar modelos explicativos das variações no movimento pelas leis de Newton  

• Reconhecer que tanto as leis de conservação das quantidades de movimento como as leis de 

Newton determinam valores e características dos movimentos em sistemas físicos 

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

• Estabelecer critérios para manter distância segura numa estrada em função da velocidade, 

avaliando os riscos de altas velocidades. 
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• Determinar parâmetros do movimento, utilizando a conservação da energia mecânica 

• Reconhecer a evolução histórica e implicações na sociedade de processos de utilização de 

trabalho mecânico, como no desenvolvimento de meios de transporte ou de máquinas mecânicas 

• Distinguir situações de equilíbrio daquelas de não equilíbrio, diante de situações naturais ou em 

artefatos tecnológicos. 

• Identificar as condições necessárias para a manutenção do equilíbrio estático e dinâmico de 

objetos no ar ou na água, avaliando pressão e empuxo. 

• Reconhecer, representar e classificar processos de ampliação de forças em diferentes 

ferramentas, máquinas e instrumentos. 

• Identificar e caracterizar diferentes elementos que compõem o Universo 

• Reconhecer e comparar modelos explicativos sobre a origem e a constituição do Universo 

segundo diferentes culturas ou em diferentes épocas. 

• Identificar e interpretar situações, fenômenos e processos conhecidos, envolvendo interações 

gravitacionais na Terra e no Universo. 

• Compreender as interações gravitacionais entre objetos na superfície da Terra ou entre astros no 

Universo, identificando e relacionando variáveis relevantes nessas interações. 

• Elaborar hipóteses e fazer previsões sobre lançamentos oblíquos na superfície terrestre. 

• Identificar e relacionar variáveis relevantes e estratégias para resolver situações-problema 

envolvendo movimentos na superfície terrestre. 

• Reconhecer e utilizar a conservação da quantidade de movimento linear e angular em interações 

astronômicas para fazer previsões e solucionar problemas. 

• Identificar e caracterizar diferentes elementos que compõem o Universo. 

• Reconhecer e comparar modelos explicativos sobre a origem e a constituição do Universo 

segundo diferentes culturas ou em diferentes épocas. 

• Identificar e interpretar situações, fenômenos e processos conhecidos, envolvendo interações 

gravitacionais na Terra e no Universo. 

• Compreender as interações gravitacionais entre objetos na superfície da Terra ou entre astros no 

Universo, identificando e relacionando variáveis relevantes nessas interações. 

• Elaborar hipóteses e fazer previsões sobre lançamentos oblíquos na superfície terrestre  

• Identificar e relacionar variáveis relevantes e estratégias para resolver situações-problema 

envolvendo movimentos na superfície terrestre. 
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• Reconhecer e utilizar a conservação da quantidade de movimento linear e angular em interações 

astronômicas para fazer previsões e solucionar problemas. 

• Relacionar ordens de grandeza de medidas astronômicas de espaço e tempo para fazer 

estimativas e cálculos. 

• Utilizar ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar temporal e espacialmente a 

vida em geral e a vida humana em particular 

• Identificar condições essenciais para a existência da vida, tal como é hoje conhecida na Terra 

• Formular e debater hipóteses e explicações científicas acerca da possibilidade de vida fora da 

Terra 

• Identificar as principais características do modelo cosmológico atual 

• Identificar as diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do Universo se relacionam 

com a cultura ao longo da história da humanidade. 

• Identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha de materiais 

apropriados a diferentes usos e situações. 

• Identificar e caracterizar a participação do calor nos processos naturais ou tecnológicos 

• Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e sua influência nos processos de troca de 

calor 

• Reconhecer o calor como energia em trânsito 

• Estimar a ordem de grandeza de temperatura de elementos do cotidiano 

• Propor procedimentos em que sejam realizadas medidas de temperatura 

• Identificar e caracterizar o funcionamento dos diferentes termômetros 

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

• Explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-as ao conceito de temperatura e à 

sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas. 

• Identificar as propriedades térmicas dos materiais nas diferentes formas de controle da 

temperatura. 

• Relacionar mudanças de estado da matéria em fenômenos naturais e em processos tecnológicos 

com as variações de energia térmica e de temperatura 

• Explicar fenômenos térmicos cotidianos, com base nos conceitos de calor específico e 

capacidade térmica 
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• Identificar a ocorrência da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e 

tecnológicos 

• Explicar as propriedades térmicas das substâncias e as diferentes formas de transmissão 

de calor, com base no modelo cinético das moléculas 

• Comparar a energia liberada na combustão de diferentes substâncias 

• Analisar a relação entre energia liberada e fonte nutricional dos alimentos 

• Identificar os processos de troca de calor e as propriedades térmicas das substâncias, explicando 

fenômenos atmosféricos ou climáticos 

• Identificar e caracterizar os processos de formação de fenômenos climáticos como chuva, 

orvalho, geada e neve 

• Identificar e caracterizar as transformações de estado no ciclo da água 

• Identificar e caracterizar as diferentes fontes de energia e os processos de transformação para 

produção social de energia 

• Analisar o uso de diferentes combustíveis, considerando seu impacto no meio ambiente 

• Caracterizar efeito estufa e camada de ozônio, sabendo diferenciá-los 

• Debater e argumentar sobre avaliações e hipóteses acerca do aquecimento global e suas 

consequências ambientais e sociais 

• Reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, a unificação entre trabalho mecânico e 

calor e o princípio de conservação da energia 

• Avaliar a conservação de energia em sistemas físicos, como nas trocas de calor com mudanças 

de estado físico, e nas máquinas mecânicas e a vapor 

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

• Reconhecer a evolução histórica do uso de máquinas térmicas 

• Reconhecer os limites e possibilidades de uma máquina térmica que opera em ciclo 

• Explicar e representar os ciclos de funcionamento de diferentes máquinas térmicas 

• Reconhecer os princípios fundamentais da termodinâmica que norteiam a construção e o 

funcionamento das máquinas térmicas 

• Analisar e interpretar os diagramas P x V de diferentes ciclos das máquinas térmicas 

• Estimar ou calcular a potência e o rendimento de máquinas térmicas reais, como turbinas e 

motores a combustão interna 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

• Comparar e analisar a potência e o rendimento de diferentes máquinas térmicas a partir de 

dados reais 

• Compreender o ciclo de Carnot e a impossibilidade de existência de uma máquina térmica com 

100% de rendimento 

• Identificar as diferentes fontes de energia na Terra, suas transformações e sua degradação 

• Reconhecer o ciclo de energia no Universo e sua influência nas fontes de energia terrestre 

• Compreender os balanços energéticos de alguns processos de transformação da energia na Terra 

• Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em diferentes processos 

de geração e uso social, e comparar diferentes recursos e opções energéticas 

• Reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia, identificando objetos, 

fenômenos e sistemas que produzem sons 

• Associar diferentes características de sons a grandezas físicas, como frequência e intensidade, 

para explicar, reproduzir, avaliar e controlar a emissão de sons por instrumentos musicais e outros 

sistemas 

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

frequência, velocidade de propagação e ressonância) a partir de exemplos de músicas e de sons 

cotidianos 

• Reconhecer escalas musicais e princípios físicos de funcionamento de alguns instrumentos 

• Explicar o funcionamento da audição humana para monitorar os limites de conforto, 

deficiências auditivas e poluição sonora 

• Reconhecer e argumentar sobre problemas decorrentes da poluição sonora para a saúde humana 

e possíveis formas de controlá-los 

• Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou reproduzem imagens no 

cotidiano 

• Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, 

como formação de sombras, reflexão, refração etc. 

• Associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz para explicar, 

reproduzir, variar ou controlar a qualidade das imagens produzidas 

• Reconhecer diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e ampliar a 

visão, como olhos, óculos, lupas, telescópios, microscópios etc., visando à sua utilização adequada 

• Reconhecer aspectos e influências culturais nas formas de apreciação de imagens  
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• Identificar a luz branca como composição de diferentes cores 

• Associar a cor de um objeto a formas de interação da luz com a matéria (reflexão, refração, 

absorção) 

• Estabelecer diferenças entre cor-luz e cor-pigmento 

• Identificar as cores primárias e suas composições no sistema de percepção de cores do olho 

humano e de equipamentos 

• Utilizar informações para identificar o uso adequado de iluminação em ambientes do cotidiano 

• Utilizar o modelo eletromagnético da luz como uma representação possível das cores na 

natureza 

• Identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com 

as frequências 

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

• Identificar e caracterizar modelos de explicação da natureza da luz ao longo da história humana, 

seus limites e embates 

• Reconhecer o atual modelo científico utilizado para explicar a natureza da luz 

• Identificar os principais meios de produção, propagação e detecção de ondas eletromagnéticas 

no cotidiano 

• Explicar o funcionamento básico de equipamentos e sistemas de comunicação, como rádio, 

televisão, telefone celular e fibras ópticas, com base nas características das ondas eletromagnéticas 

• Reconhecer a evolução dos meios de comunicação e informação, assim como seus impactos 

sociais, econômicos e culturais 

• Acompanhar e debater criticamente notícias e artigos sobre aspectos socioeconômicos, 

científicos e tecnológicos. 

• Identificar a presença da eletricidade no dia a dia, tanto em equipamentos elétricos como em 

outras atividades 

• Classificar equipamentos elétricos do cotidiano segundo a sua função 

• Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes sobre suas 

características (voltagem, potência, frequência etc.), reconhecendo os símbolos relacionados a cada 

grandeza 

• Relacionar informações fornecidas pelos fabricantes de aparelhos elétricos a propriedades e 

modelos físicos para explicar seu funcionamento 
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• Identificar e caracterizar os principais elementos de um circuito elétrico simples 

• Relacionar as grandezas mensuráveis dos circuitos elétricos com o modelo microscópico da 

eletricidade no interior da matéria 

• Compreender o choque elétrico como resultado da passagem da corrente elétrica pelo corpo 

humano, avaliando efeitos, perigos e cuidados no manuseio da eletricidade 

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

diferentes materiais em situações diversas 

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

para analisar o funcionamento de instalações elétricas domiciliares 

• Dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo as grandezas 

envolvidas nesse consumo 

• Dimensionar circuitos elétricos domésticos em função das características das residências  

• Propor estratégias e alternativas seguras de economia de energia elétrica doméstica 

• Relacionar o campo elétrico com cargas elétricas e o campo magnético com cargas elétricas em 

movimento 

• Reconhecer propriedades elétricas e magnéticas da matéria e suas formas de interação por meio 

de campos 

• Estimar a ordem de grandezas de fenômenos ligados a grandezas elétricas, como a corrente de 

um raio; carga acumulada num capacitor e tensão numa rede de transmissão 

• A partir de observações ou de representações, formular hipóteses sobre a direção do campo 

magnético em um ponto ou região do espaço, utilizando informações de outros pontos ou regiões 

• Identificar as linhas do campo magnético e reconhecer os polos magnéticos de um ímã, por 

meio de figuras desenhadas, malhas de ferro ou outras representações 

• Representar o campo magnético de um ímã utilizando linguagem icônica de pontos, traços ou 

linhas 

• Identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente em termos de 

intensidade, direção e sentido 

• Relacionar a variação do fluxo do campo magnético com a geração de corrente elétrica 

• Reconhecer a relação entre fenômenos elétricos e magnéticos a partir de resultados de 

observações ou textos históricos 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

• Interpretar textos históricos relativos ao desenvolvimento do eletromagnetismo, 

contextualizando as informações e comparando-as com as informações científicas atuais 

• Explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e os 

correspondentes fenômenos e interações eletromagnéticos 

• Reconhecer as transformações de energia envolvidas em motores e geradores elétricos  

• Identificar critérios que orientam a utilização de aparelhos elétricos, como as especificações do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), riscos, eficiência 

energética e direitos do consumidor 

• Identificar semelhanças e diferenças entre os processos físicos em sistemas que geram energia 

elétrica, como pilhas, baterias, dínamos, geradores ou usinas 

• Identificar fases e/ou características da transformação de energia em usinas geradoras de 

eletricidade 

• Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica 

• Representar por meio de esquemas a transmissão de eletricidade das usinas até os pontos de 

consumo 

• Relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais desses processos 

• Estimar perdas de energia ao longo do sistema de transmissão de energia elétrica, reconhecendo 

a necessidade de transmissão em alta-tensão 

• Identificar quantitativamente as diferentes fontes de energia elétrica no Brasil 

• Relacionar a evolução da produção de energia com o desenvolvimento econômico e a qualidade 

de vida 

• Identificar e estimar ordens de grandeza de espaço em escala subatômica, nelas situando 

fenômenos conhecidos 

• Explicar características macroscópicas observáveis e propriedades dos materiais, com base em 

modelos atômicos 

• Explicar a absorção e a emissão de radiação pela matéria, recorrendo ao modelo de quantização 

da energia 

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

átomo 

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

quânticos 
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• Identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no 

espectro eletromagnético e sua utilização por meio das tecnologias a elas associadas (rádio, radar, 

forno de micro-ondas, raios X, tomografia, laser etc.) 

• Reconhecer a presença da radioatividade no mundo natural e em sistemas tecnológicos, 

discriminando características e efeitos 

• Reconhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações 

nucleares para explicar seu uso na geração de energia elétrica, na indústria, na agricultura e na 

medicina 

• Explicar diferentes processos de geração de energia nuclear (fusão e fissão), reconhecendo-os 

em fenômenos naturais e em sistemas tecnológicos 

• Caracterizar o funcionamento de uma usina nuclear, argumentando sobre seus possíveis riscos e 

as vantagens de sua utilização em diferentes situações 

• Pesquisar e argumentar acerca do uso de energia nuclear no Brasil e no mundo 

• Avaliar e debater efeitos biológicos e ambientais da radiatividade e das radiações ionizantes, 

assim como medidas de proteção 

• Reconhecer os principais modelos explicativos dos fundamentos da matéria ao longo da 

história, dos átomos da Grécia Clássica aos quarks 

• Identificar a existência e a diversidade das partículas subatômicas 

• Reconhecer e caracterizar processos de identificação e detecção de partículas subatômicas 

• Reconhecer, na história da ciência, relações entre a evolução dos modelos explicativos da 

matéria e da pesquisa com aspectos sociais, políticos e econômicos 

• Reconhecer a natureza das interações e a relação massa–energia nos processos nucleares e nas 

transformações de partículas subatômicas 

• Identificar a presença de componentes eletrônicos, como semicondutores, e suas propriedades 

em equipamentos do mundo contemporâneo 

• Identificar elementos básicos da microeletrônica no processamento e armazenamento de 

informações (processadores, microcomputadores, discos magnéticos, CDs etc.) 

• Identificar e caracterizar os novos materiais e processos utilizados no desenvolvimento da 

informática 

• Avaliar e debater os impactos de novas tecnologias na vida contemporânea, analisando 

as implicações da relação entre ciência e ética 
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CONTEÚDOS 

Movimentos – Grandezas, variações e conservações 

Identificação, caracterização e estimativa de grandezas do movimento 

• Observação de movimentos do cotidiano – distância percorrida, tempo, velocidade, massa etc. 

• Sistematização dos movimentos segundo trajetórias, variações de velocidade etc. 

• Estimativas e procedimentos de medida de tempo, percurso, velocidade média etc. 

Quantidade de movimento linear, variação e conservação 

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

• Variação de movimentos relacionada à força aplicada e ao tempo de aplicação, a exemplo de 

freios e dispositivos de segurança 

• Conservação da quantidade de movimento em situações cotidianas Leis de Newton 

• As leis de Newton na análise do movimento de partes de um sistema mecânico 

• Relação entre as leis de Newton e as leis de conservação 

Movimentos – Grandezas, variações e conservação 

Trabalho e energia mecânica 

• Trabalho de uma força como medida da variação do movimento, como numa frenagem 

• Energia mecânica em situações reais e práticas, como em um bate-estaca, e condições de 

conservação 

• Estimativa de riscos em situações de alta velocidade 

Equilíbrio estático e dinâmico 

• Condições para o equilíbrio de objetos e veículos no solo, na água ou no ar, caracterizando 

pressão, empuxo e viscosidade 

• Amplificação de forças em ferramentas, instrumentos e máquinas 

• O trabalho mecânico em ferramentas, instrumentos e máquinas, de alicates a prensas hidráulicas 

• Evolução do trabalho mecânico em transportes e máquinas 

Universo, Terra e vida 

Constituintes do Universo 

• Massas, tamanhos, distâncias, velocidades, grupamentos e outras características de planetas, 

sistema solar, estrelas, galáxias e demais corpos astronômicos 

• Comparação de modelos explicativos da origem e da constituição do Universo em diferentes 

culturas 
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Interação gravitacional 

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

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

• Conservação do trabalho mecânico 

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

Universo, Terra e vida 

Sistema solar 

• Da visão geocêntrica de mundo à visão heliocêntrica, no contexto social e cultural em que essa 

mudança ocorreu 

• O campo gravitacional e as leis de conservação no sistema de planetas e satélites e no  

movimento de naves espaciais 

• A inter-relação Terra–Lua–Sol 

Universo, evolução, hipóteses e modelos 

• Teorias e hipóteses históricas e atuais sobre a origem, constituição e evolução do Universo 

• Etapas de evolução estelar – da formação à transformação em gigantes, anãs ou  buracos negros 

• Estimativas do lugar da vida no espaço e no tempo cósmicos 

• Avaliação da possibilidade de existência de vida em outras partes do Universo 

• Evolução dos modelos de Universo – matéria, radiações e interações fundamentais 

• O modelo cosmológico atual – espaço curvo, inflação e big bang  

Calor, ambiente e usos de energia 

Calor, temperatura e fontes 

• Fenômenos e sistemas cotidianos que envolvem trocas de calor 

• Controle de temperatura em sistemas e processos práticos 

• Procedimentos e equipamentos para medidas térmicas 

• Procedimentos para medidas de trocas de energia envolvendo calor e trabalho  

Propriedades térmicas 

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

• Quantificação de trocas térmicas em processos reais 

• Modelos explicativos de trocas térmicas na condução, convecção ou irradiação  

Clima e aquecimento 

• Ciclos atmosféricos e efeitos correlatos, como o efeito estufa 
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• Avaliação de hipóteses sobre causas e consequências do aquecimento global 

Calor, ambiente e usos de energia 

Calor como energia 

• Histórico da unificação calor–trabalho mecânico e da formulação do princípio de conservação 

da energia 

• A conservação de energia em processos físicos, como mudanças de estado, e em máquinas 

mecânicas e térmicas 

Propriedades térmicas 

• Operação de máquinas térmicas em ciclos fechados 

• Potência e rendimento em máquinas térmicas reais, como motores de veículos 

• Impacto social e econômico com o surgimento das máquinas térmicas – Revolução Industrial 

Entropia e degradação da energia 

• Fontes de energia da Terra – transformações e degradação 

• O ciclo de energia no Universo e as fontes terrestres de energia 

• Balanço energético nas transformações de uso e na geração de energia 

• Necessidades energéticas e o problema da degradação 

Som, imagem e comunicação 

Som – características físicas e fontes 

• Ruídos e sons harmônicos – timbres e fontes de produção 

• Amplitude, Frequência, comprimento de onda, velocidade e ressonância de ondas mecânicas 

• Questões de som no cotidiano contemporâneo 

• Audição humana, poluição, limites e conforto acústicos 

Luz – características físicas e fontes 

• Formação de imagens, propagação, reflexão e refração da luz 

• Sistemas de ampliação da visão, como lupas, óculos, telescópios e microscópios 

Som, imagem e comunicação 

Luz e cor 

 A diferença entre a cor das fontes de luz e a cor de pigmentos 

 O caráter policromático da luz branca 

 As cores primárias (azul, verde e vermelho) no sistema de percepção e nos aparelhos e 

equipamentos 
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 Adequação e conforto na iluminação de ambientes 

 Ondas eletromagnéticas 

 A interpretação do caráter eletromagnético da luz 

 Emissão e absorção de luz de diferentes cores 

 Evolução histórica da representação da luz como onda eletromagnética 

 Transmissões eletromagnéticas 

 Produção, propagação e detecção de ondas eletromagnéticas 

 Equipamentos e dispositivos de comunicação, como rádio e TV, celulares e fibras ópticas 

 Evolução da transmissão de informações e seus impactos sociais  

Atmosfera como fonte de materiais para uso humano 

 Extração de materiais úteis da atmosfera; produção da amônia e estudos sobre a rapidez e a 

extensão das transformações químicas; compreensão da extensão das transformações químicas; o 

nitrogênio como matéria-prima para produzir alguns materiais 

 Liquefação e destilação fracionada do ar para obtenção de matérias-primas (oxigênio, 

nitrogênio e gases nobres) 

 Variáveis que podem interferir na rapidez das transformações (concentração, temperatura, 

pressão, estado de agregação e catalisador) 

 Modelos explicativos da velocidade das transformações químicas 

 Estado de equilíbrio químico – coexistência de reagentes e produtos em certas transformações 

químicas 

 Processos químicos em sistemas naturais e produtivos que utilizam nitrogênio – avaliação de 

produção, consumo e utilização social 

Hidrosfera como fonte de materiais para uso humano 

 Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e alcalinidade de águas naturais – conceito 

de  Arrhenius; força de ácidos e de bases – significado da constante de equilíbrio; perturbação do 

equilíbrio químico; reação de neutralização 

 Composição das águas naturais 

 Processos industriais que permitem a obtenção de produtos a partir da água do mar 

 Acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema produtivo 
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 Conceito de dissociação iônica e de ionização e a extensão das transformações químicas – 

equilíbrio químico 

 Constante de equilíbrio para expressar a relação entre as concentrações de reagentes e 

produtos numa transformação química 

 Influência da temperatura, da concentração e da pressão em sistemas em equilíbrio químico 

 Equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2/H2O na natureza 

 Transformações ácido–base e sua utilização no controle do pH de soluções aquosas 

Biosfera como fonte de materiais para uso humano 

 Extração de materiais úteis da biosfera; recursos vegetais para a sobrevivência humana – 

carboidratos, lipídios e vitaminas; recursos animais para a sobrevivência humana – proteínas e 

lipídios; recursos fossilizados para a sobrevivência humana – gás natural, carvão mineral e petróleo 

 Os componentes principais dos alimentos (carboidratos, lipídios e proteínas), suas 

propriedades e funções no organismo 

 Biomassa como fonte de materiais combustíveis 

 Arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações, funções 

orgânicas e isomeria 

 Processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e 

substâncias utilizados no sistema produtivo – refino do petróleo, destilação seca do carvão e 

purificação do gás 

 Produção e uso social dos combustíveis fósseis 

O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera 

 Poluição, perturbações da bios fera, ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável 

 Poluição atmosférica; poluição das águas por efluentes urbanos, domésticos, industriais e 

agropecuários; perturbação da biosfera pela produção, uso e descarte de materiais e sua relação com 

a sobrevivência das espécies vivas; ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável 

 Desequilíbrios ambientais pela introdução de gases na atmosfera, como SO2, CO2, NO2 e 

outros óxidos de nitrogênio 

 Chuva ácida, aumento do efeito estufa e redução da camada de ozônio – causas e 

consequências 

 Poluição das águas por detergentes, praguicidas, metais pesados e outras causas, e 

contaminação por agentes patogênicos 
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 Perturbações na biosfera por pragas, desmatamentos, uso de combustíveis fósseis, indústrias, 

rupturas das teias alimentares e outras causas 

 Ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico e suas inter-relações 

 Impactos ambientais na óptica do desenvolvimento sustentável 

 Ações corretivas e preventivas e busca de alternativas para a sobrevivência no planeta 

 

QUÍMICA 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de Química 

 Uma compreensão mais abrangente e participativa do que se deve buscar para o ensino da 

Química já foi, aliás, claramente sinalizada nas orientações educacionais complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2002, p. 87): “A Química pode ser um instrumento da formação 

humana, que amplia os horizontes culturais e a autonomia, no exercício da cidadania, se o 

conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na 

realidade”. 

 No Ensino Médio, o aluno deve ganhar uma compreensão dos processos químicos em estreita 

relação com suas aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de modo a poder tomar decisões de 

maneira responsável e crítica e emitir juízos de valor, em nível individual ou coletivo. 

Para que isso ocorra, a aprendizagem deve estar associada às competências do saber fazer, saber 

conhecer e saber ser em sociedade. 

 Os conceitos químicos envolvidos em processos de produção de energia devem ser 

compreendidos de forma prática e também em relação aos contextos ambientais, políticos e 

econômicos, considerando a perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

EIXOS TEMÁTICOS 

 Transformação química na natureza e no sistema produtivo. 

 Materiais e suas propriedades.  

 Atmosfera, hidrosfera e biosfera como fontes de materiais para uso humano.  

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM QUÍMICA 

• Identificar matérias-primas empregadas e produtos obtidos em diferentes processos industriais 

• Identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas (mudanças de 

cor, desprendimento de gás, mudanças de temperatura, formação de precipitado, emissão de luz tc.) 
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• Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo 

• Identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas 

• Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva 

• Reconhecer o estado físico dos materiais a partir de suas temperaturas de fusão e de ebulição 

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

químicas 

• Comparar o tempo necessário para que transformações químicas ocorram (rapidez) 

• Classificar transformações químicas como fenômenos endotérmicos e exotérmicos 

• Classificar transformações químicas como revertíveis ou não revertíveis 

• Realizar cálculos e estimativas e interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de 

fusão e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias em misturas 

• Avaliar aspectos gerais que influenciam nos custos (ambiental e econômico) da produção de 

diferentes materiais 

• Avaliar e escolher métodos de separação de substâncias (filtração, destilação, decantação etc.) 

com base nas propriedades dos materiais 

• Identificar os reagentes e produtos e aspectos energéticos envolvidos em reações de combustão 

• Reconhecer a conservação de massa em transformações químicas 

• Reconhecer que nas transformações químicas há proporções fixas entre as massas de reagentes 

e produtos 

• Reconhecer os impactos socioambientais decorrentes da produção e do consumo de carvão 

vegetal e mineral e de outros combustíveis 

• Reconhecer a importância e as limitações do uso de modelos explicativos na ciência 

• Descrever as principais ideias sobre a constituição da matéria a partir das ideias de Dalton 

(modelo atômico de Dalton) 

• Realizar cálculos e fazer estimativas relacionando massa de combustível, calor produzido e 

poder calorífico 

• Interpretar figuras, diagramas e textos referentes à formação da chuva ácida e ao efeito estufa 

• Interpretar transformações químicas e mudanças de estado físico a partir das ideias de Dalton 

sobre a constituição da matéria 

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

químicas 
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• Aplicar as leis de conservação de massa e proporções fixas para prever massas de reagentes ou 

produtos 

• Analisar critérios como poder calorífico, custo de produção e impactos ambientais de 

combustíveis para julgar a melhor forma de obtenção de calor em uma dada situação 

• Aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação das transformações químicas 

• Aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação da lei de conservação de massa  

• Reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica 

• Representar substâncias usando fórmulas químicas 

• Representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas 

• Identificar os reagentes e produtos envolvidos na metalurgia do ferro e do cobre  

• Reconhecer algumas aplicações de metais no cotidiano 

• Calcular massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos 

químicos constituintes 

• Interpretar fórmulas químicas de substâncias 

• Interpretar equações químicas em termos de quantidades de partículas de reagentes e produtos 

envolvidos 

• Aplicar a ideia de conservação de átomos nas transformações químicas para balancear equações 

químicas 

• Relacionar as massas moleculares de reagentes e produtos e as massas mensuráveis  (gramas, 

quilogramas, toneladas) dessas substâncias 

• Prever massas de reagentes e produtos usando suas massas moleculares 

• Relacionar as propriedades específicas dos metais a suas aplicações tecnológicas e seus usos 

cotidianos 

• Avaliar aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais envolvidos na produção, no 

uso e no descarte de metais 

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

ferro e de cobre 

• Representar as quantidades de substâncias em termos de quantidade de matéria (mol) 

• Calcular massas molares das substâncias 

• Realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de 

partículas 
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• Prever as quantidades de reagentes e produtos envolvidos nas transformações químicas em 

termos de massas e quantidade de matéria (mol) 

• Avaliar os impactos ambientais decorrentes da extração e da metalurgia de minérios de ferro e 

de cobre  

• Reconhecer como a solubilidade e o calor específico da água possibilitam a vida no planeta 

• Reconhecer as unidades de concentração expressas em g/L, % em massa, em volume e em 

mol/L 

• Preparar soluções a partir de informações de massas, quantidade de matéria e volumes e a partir 

de outras soluções mais concentradas 

• Refletir sobre o significado do senso comum de água “pura” e água potável 

• Interpretar dados apresentados em gráficos e tabelas relativos ao critério brasileiro de 

portabilidade da água 

• Interpretar dados relativos à solubilidade e aplicá-los em situações do cotidiano 

• Expressar e inter-relacionar as composições de soluções (em g.L–1 e mol.L –1 , ppm e % em 

massa) 

• Avaliar a qualidade de diferentes águas por meio da aplicação do conceito de concentração 

(g.L–1 e mol.L–1) 

• Identificar e explicar os procedimentos envolvidos no tratamento da água 

• Definir Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

• Interpretar dados de DBO para entender a importância do oxigênio dissolvido no meio aquático 

• Aplicar o conceito de DBO para entender problemas ambientais 

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

compreender os processos envolvidos no tratamento da água para consumo humano 

• Realizar cálculos envolvendo concentrações de soluções e de DBO e aplicá-los para reconhecer 

problemas relacionados à qualidade da água para consumo 

• Avaliar a necessidade do uso consciente da água, interpretando informações sobre o seu 

tratamento e consumo 

• Reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a expliquem  

• Utilizar a linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera 

• Relacionar o número atômico com o número de prótons e o número de massa com o número de 

prótons e nêutrons 
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• Reconhecer que há energia envolvida na quebra e formação de ligações químicas  

• Conceituar transformações químicas como quebra e formação de ligações 

• Explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr 

• Relacionar a presença de íons em materiais com a condutibilidade elétrica 

• Compreender a tabela periódica a partir dos números atômicos dos elementos 

• Construir o conceito de ligação química em termos das atrações e repulsões entre elétrons e 

núcleos 

• Identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas (iônica, covalente e 

metálica) e as propriedades das substâncias (temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade, 

condutibilidade e estado físico à temperatura e pressão ambientes) 

• Compreender e saber construir diagramas que representam a variação de energia envolvida em 

transformações químicas 

• Fazer previsões sobre modelos de ligação química baseadas na tabela periódica e na 

eletronegatividade 

• Fazer previsões a respeito da energia envolvida numa transformação química, considerando a 

ideia de quebra e formação de ligações e os valores das energias de ligação 

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

• Reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas entre 

átomos, íons e moléculas 

• Representar sólidos iônicos por meio de arranjos tridimensionais dos íons constituintes 

• Estabelecer diferenciações entre as substâncias a partir de suas propriedades 

• Reconhecer ligações covalentes em sólidos e macromoléculas 

• Reconhecer as forças de interação intermoleculares (forças de London e ligações de hidrogênio) 

• Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias às ligações químicas entre seus 

átomos,  moléculas ou íons 

• Interpretar em nível microscópico a dissolução de sais em água 

• Interpretar a dependência da temperatura de ebulição das substâncias em função da pressão 

atmosférica 

• Fazer previsões a respeito de propriedades dos materiais a partir do entendimento das interações 

químicas inter e intrapartículas 
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• Fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise de suas 

propriedades 

• Analisar informações sobre impactos ambientais, econômicos e sociais da produção e dos usos 

dos materiais estudados 

• Reconhecer as evidências das transformações químicas que ocorrem entre metais e ácidos e 

entre metais e íons metálicos 

• Identificar transformações químicas que ocorrem com o envolvimento de energia elétrica 

• Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação química com os 

processos de oxidação e de redução 

• Estabelecer uma ordem de reatividade dos metais em reações com ácidos e íons metálicos 

• Descrever o funcionamento de uma pilha galvânica 

• Interpretar os processos de oxidação e de redução a partir de ideias sobre a estrutura da matéria 

• Avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas que ocorrem com o 

envolvimento de energia elétrica 

• Avaliar os impactos ambientais causados pelo descarte de pilhas galvânicas e baterias 

• Reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases 

• Optar pelo processo de destilação fracionada para separar substâncias com temperaturas de 

ebulição próximas 

• Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado 

chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem 

• Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis (estado de agregação, temperatura, pressão, 

concentração e catalisador) que podem modificar a velocidade (rapidez) de uma transformação 

química 

• Reconhecer a orientação e a energia de colisão como fatores determinantes para que ocorra uma 

colisão efetiva 

• Reconhecer que transformações químicas podem ocorrer em mais de uma etapa e identificar a 

etapa lenta de uma transformação química como a determinante da velocidade com que ela ocorre 

• Identificar transformações químicas que entraram em equilíbrio químico pela comparação entre 

dados tabelados referentes ao rendimento real e o estequiometricamente previsto dessas 

transformações 
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• Relacionar a energia de ativação da etapa lenta da transformação química com a velocidade com 

que ela ocorre 

• Aplicar os conhecimentos referentes às influências da pressão e da temperatura na rapidez e na 

extensão de transformações químicas de equilíbrio para escolher condições reacionais mais 

adequadas 

• Fazer previsões qualitativas sobre como composições de variáveis podem afetar as velocidades 

de transformações químicas, usando modelos explicativos 

• Identificar métodos utilizados em escala industrial para a obtenção de produtos a partir da água 

do mar: obtenção do cloreto de sódio por evaporação, do gás cloro e do sódio metálico por eletrólise 

ígnea, do hidróxido de sódio e do gás cloro por eletrólise da salmoura, do carbonato de sódio pelo 

processo Solvay e de água potável por destilação e por osmose reversa 

• Reconhecer o processo de autoionização da água pura no nível microscópico como responsável 

pela condutibilidade elétrica por ela apresentada 

• Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre 

soluções ácidas e básicas 

• Reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio químicos: temperatura, pressão e 

mudanças na concentração de espécies envolvidas no equilíbrio  

• Utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras 

(a 25 ºC) 

• Interpretar reações de neutralização entre ácidos fortes e bases fortes como reações entre H+ e 

OH– 

• Interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações relativas de 

reagente e produtos que coexistem em equilíbrio dinâmico 

• Saber construir a equação representativa da constante de equilíbrio de uma transformação 

química a partir de sua equação química balanceada 

• Prever modificações no equilíbrio químico causadas por alterações de temperatura, observando 

as entalpias das reações direta e inversa 

• Prever como as alterações nas pressões modificam equilíbrios envolvendo fases líquidas e 

gasosas (solubilidade de gases em líquidos) 

• Valorizar o uso responsável da água levando em conta sua disponibilidade e os custos 

ambientais e econômicos envolvidos em sua captação e distribuição 
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• Avaliar a importância dos produtos extraídos da água do mar como matéria-prima e para 

consumo direto (cloreto de sódio, principalmente) 

• Calcular valores de pH a partir das concentrações de H+ e vice-versa 

• Saber prever a quantidade (em massa, em quantidade de matéria e em volume) de base forte que 

deve ser adicionada a um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações 

das soluções 

• Saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química a partir de dados 

empíricos 

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

equações químicas e as constantes de equilíbrio correspondentes 

• Reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em 

materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo 

• Reconhecer a importância econômica e ambiental da purificação do gás natural 

• Reconhecer a biomassa como recurso renovável da biosfera 

• Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa 

• Classificar substâncias como isômeras, dadas suas nomenclaturas ou fórmulas estruturais 

• Reconhecer que isômeros (com exceção dos isômeros ópticos) apresentam diferentes fórmulas 

estruturais, diferentes propriedades físicas (como temperaturas de fusão, de ebulição e densidade) e 

mesmas fórmulas moleculares 

• Analisar e classificar fórmulas estruturais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos, ésteres, 

éteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e gliceróis quanto às funções 

• Avaliar vantagens e desvantagens do uso da biomassa como fonte alternativa (ao petróleo e ao 

gás natural) de materiais combustíveis 

• Reconhecer os gases SO2, CO2 e CH4 como os principais responsáveis pela intensificação do 

efeito estufa e identificar as principais fontes de emissão desses gases 

• Reconhecer os gases SO2, NOx e CO2 como os principais responsáveis pela intensificação de 

chuvas ácidas e identificar as principais fontes de emissão desses gases 

• Reconhecer a diminuição da camada de ozônio como resultado da atuação de 

clorofluorcarbonetos (CFCs) no equilíbrio químico entre ozônio e oxigênio 

• Reconhecer agentes poluidores de águas (esgotos residenciais, industriais e agropecuários, 

detergentes, praguicidas) 
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• Reconhecer a importância da coleta e do tratamento de esgotos para a qualidade das águas 

• Reconhecer perturbações na biosfera causadas pela poluição de águas e do ar, além de outras 

ocasionadas pelo despejo direto de dejetos sólidos 

• Reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o tempo de permanência e com a 

solubilidade dos gases poluentes, assim como com as reações envolvendo esses gases 

• Relacionar as propriedades dos gases lançados pelos seres humanos na atmosfera para entender 

alguns prognósticos sobre possíveis consequências socioambientais do aumento do efeito estufa, da 

intensificação de chuvas ácidas e da redução da camada de ozônio 

• Interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico, suas 

inter-relações e os impactos gerados por ações humanas 

• Aplicar conceitos de concentração em ppm, de solubilidade, de estrutura molecular e de 

equilíbrio químico para entender a bioacumulação de pesticidas ao longo da cadeia alimentar 

• Avaliar custos e benefícios sociais, ambientais e econômicos da transformação e da utilização 

de materiais obtidos pelo extrativismo 

• Organizar conhecimentos e aplicá-los para avaliar situações-problema relacionadas a 

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

 

CONTEÚDOS 

Transformação química na natureza e no sistema produtivo 

Transformações químicas no dia a dia 

Evidências; tempo envolvido; energia envolvida; reversibilidade 

Descrição das transformações em diferentes • entes linguagens e representações 

• Diferentes intervalos de tempo para a ocorrência das transformações 

• Reações endotérmicas e exotérmicas 

• Transformações que ocorrem na natureza e em diferentes sistemas produtivos 

• Transformações que podem ser revertidas 

Alguns materiais usados no dia a dia 

Caracterização de reagentes e produtos das transformações em termos de suas propriedades; 

separação e identificação das substâncias 

• Propriedade das substâncias, como temperatura de fusão e de ebulição, densidade, 

solubilidade 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

• Separação de substâncias por filtração, flotação, destilação, sublimação, recristalização. 

• Métodos de separação no sistema produtivo 

a 

Transformação química na natureza e no sistema produtivo 

Combustíveis – transformação química, massas envolvidas e produção de energia  

Reagentes e produtos – relações em massa e energia 

Reações de combustão; aspectos quantitativos nas transformações químicas; poder calorífico dos 

combustíveis 

Conservação da massa e proporção entre  as massas de reagentes e produtos nas transformações 

químicas 

• Relação entre massas de reagentes e produtos e a energia nas transformações químicas 

• Formação de ácidos e outras implicações socioambientais da produção e do uso de diferentes 

combustíveis 

Primeiras ideias sobre a constituição da matéria 

Modelo de Dalton sobre a constituição da matéria 

• Conceitos de átomo e de elemento segundo Dalton 

• Suas ideias para explicar transformações e relações de massa 

• Modelos explicativos como construções humanas em diferentes contextos sociais 

Transformação química na natureza e no sistema produtivo 

Metais – processos de obtenção 

Representação de transformações químicas 

Processos de obtenção de ferro e de cobre; linguagem simbólica da Química; tabela periódica;  

balanceamento e interpretação das transformações químicas; equação química – relação entre 

massa, número de partículas e energia 

Transformações químicas na produção  de ferro e de cobre 

• Símbolos dos elementos e equações químicas 

• Balanceamento das equações químicas 

• Organização dos elementos de acordo com suas massas atômicas na tabela periódica 

• Equações químicas dos processos de produção de ferro e de cobre 

• Importância do ferro e do cobre na sociedade atual 

Transformação química na natureza e no sistema produtivo 
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Metais – processos de obtenção e relações quantitativas 

Relações quantitativas envolvidas na transformação química 

Estequiometria; impactos ambientais na produção do ferro e do cobre 

• Massa molar e quantidade de matéria (mol) 

• Cálculo estequiométrico – massas, quantidades de matéria e energia nas transformações 

• Cálculos estequiométricos na produção do ferro e do cobre 

• Impactos socioambientais na extração mineral e na produção do ferro e do cobre 

Materiais e suas propriedades 

O comportamento dos materiais e os modelos de átomo 

As limitações das ideias de Dalton para explicar o comportamento dos materiais; o modelo 

de Rutherford-Bohr; ligações químicas iônicas, covalentes e metálicas; energia de ligação das 

transformações químicas 

• Condutibilidade elétrica e radiatividade natural dos elementos 

• O modelo de Rutherford e a natureza elétrica dos materiais 

• O modelo de Bohr e a constituição da matéria 

• O uso do número atômico como critério para organizar a tabela periódica 

• Ligações químicas em termos de forças elétricas de atração e repulsão 

• Transformações químicas como resultantes de quebra e formação de ligações 

• Previsões sobre tipos de ligação dos elementos a partir da posição na tabela periódica 

• Cálculo da entalpia de reação pelo balanço energético resultante da formação e ruptura de 

ligações 

• Diagramas de energia em transformações endotérmicas e exotérmicas 

Materiais e suas propriedades 

O comportamento dos materiais 

Relações entre propriedades das substâncias e suas estruturas 

Interações interpartículas e intrapartículas e algumas propriedades dos materiais 

• Polaridade das ligações covalentes e das moléculas 

• Forças de interação entre as partículas – átomos, íons e moléculas – nos estados sólido, líquido e 

gasoso 

• Interações inter e intrapartículas para explicar as propriedades das substâncias, como 

temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade e condutibilidade elétrica 
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• Dependência da temperatura de ebulição dos materiais com a pressão atmosférica 

Materiais e suas propriedades 

Metais e sua utilização em pilhas e na galvanização 

Relação entre a energia elétrica e as estruturas das substâncias em transformações químicas 

Reatividade de metais; explicações qualitativas sobre as transformações químicas que 

produzem ou demandam corrente elétrica; conceito de reações de oxirredução 

• Reatividade dos metais em reações com ácidos e íons metálicos 

• Transformações que envolvem energia elétrica – processos de oxidação e de redução 

• As ideias de estrutura da matéria para explicar oxidação e redução 

• Transformações químicas na geração industrial de energia 

• Implicações socioambientais das transformações químicas que envolvem eletricidade 

• Diferentes usos sociais dos metais  

Atmosfera como fonte de materiais para uso humano 

Extração de materiais úteis da atmosfera; produção da amônia e estudos sobre a rapidez e a 

extensão das transformações químicas; compreensão da extensão das transformações químicas; o 

nitrogênio como matéria-prima para produzir alguns materiais 

• Liquefação e destilação fracionada do ar para obtenção de matérias-primas (oxigênio, nitrogênio 

e gases nobres) 

• Variáveis que podem interferir na rapidez das transformações (concentração, temperatura, 

pressão, estado de agregação e catalisador) 

• Modelos explicativos da velocidade das transformações químicas 

• Estado de equilíbrio químico – coexistência de reagentes e produtos em certas transformações 

químicas 

• Processos químicos em sistemas naturais e produtivos que utilizam nitrogênio – avaliação de 

produção, consumo e utilização social 

Hidrosfera como fonte de materiais para uso humano 

Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e alcalinidade de águas naturais – conceito de 

Arrhenius; força de ácidos e de bases – significado da constante de equilíbrio; perturbação do 

equilíbrio químico; reação de neutralização 

• Composição das águas naturais 

• Processos industriais que permitem a obtenção de produtos a partir da água do mar 
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• Acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema produtivo 

• Conceito de dissociação iônica e de ionização e a extensão das transformações químicas – 

equilíbrio químico 

• Constante de equilíbrio para expressar a relação entre as concentrações de reagentes e produtos 

numa transformação química 

• Influência da temperatura, da concentração e da pressão em sistemas em equilíbrio químico 

• Equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2/H2O na natureza 

• Transformações ácido–base e sua utilização no controle do pH de soluções aquosas 

Biosfera como fonte de materiais para uso humano 

Extração de materiais úteis da biosfera; recursos vegetais para a sobrevivência humana – 

carboidratos, lipídios e vitaminas; recursos animais para a sobrevivência humana – proteínas e 

lipídios; recursos fossilizados para a sobrevivência humana – gás natural, carvão mineral e petróleo 

• Os componentes principais dos alimentos (carboidratos, lipídios e proteínas), suas propriedades 

e funções no organismo 

• Biomassa como fonte de materiais combustíveis 

• Arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações, funções 

orgânicas e isomeria 

• Processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e substâncias 

utilizados no sistema produtivo – refino do petróleo, destilação seca do carvão e purificação do gás 

• Produção e uso social dos combustíveis fósseis 

O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera 

Poluição, perturbações da bios fera, ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável 

Poluição atmosférica; poluição das águas por efluentes urbanos, domésticos, industriais e 

agropecuários; perturbação da biosfera pela produção, uso e descarte de materiais e sua relação com 

a sobrevivência das espécies vivas; ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável 

• Desequilíbrios ambientais pela introdução de gases na atmosfera, como SO2, CO2, NO2 e 

outros óxidos de nitrogênio 

• Chuva ácida, aumento do efeito estufa e redução da camada de ozônio – causas e consequências 

• Poluição das águas por detergentes, praguicidas, metais pesados e outras causas, e 

contaminação por agentes patogênicos 
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• Perturbações na biosfera por pragas, desmatamentos, uso de combustíveis fósseis, indústrias, 

rupturas das teias alimentares e outras causas 

• Ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico e suas inter-relações  

• Impactos ambientais na óptica do desenvolvimento sustentável 

• Ações corretivas e preventivas e busca de alternativas para a sobrevivência no planeta  

 

BIOLOGIA 

Princípios Geradores e  Concepção da  Disciplina de Biologia 

 Por um lado, a Biologia é a ciência da vida, um processo dinâmico em que todos os seres 

vivos estão em contínua mudança, usando energia, incorporando substâncias, crescendo, 

reproduzindo-se, respondendo ao ambiente que os circunda e transformando-o. O estudo da vida é 

interessante por si mesmo, estimulando questões sobre a forma com que as abelhas encontram seus 

alimentos, o que determina o desabrochar das flores, como os filhos herdam características de seus 

pais, de que forma as plantas capturam a energia solar, ou sobre a possibilidade de haver vida em 

outros planetas e, caso haja, se será semelhante à que se conhece na Terra. 

 Por outro lado, os conhecimentos da Biologia têm sido aplicados em diversas atividades 

práticas. Na  agricultura, por exemplo, são usados para melhorar a produção de alimentos; no estudo 

dos problemas ambientais, ela oferece informações para compreender como se dão os processos 

ambientais e ajudar a minimizar os desequilíbrios, produzindo conhecimentos importantes que 

auxiliam, por exemplo, a evitar ou minimizar a extinção de espécies; na medicina, ajuda a 

compreender como funciona o organismo humano e contribui para a prevenção e o controle de 

doenças. O ensino de Biologia busca respostas às indagações sobre a origem, a reprodução, a 

evolução da vida natural e da vida humana, em toda sua diversidade de organização e interação. 

 A Biologia promove avanços tecnológicos no sistema produtivo, na saúde pública, na 

medicina diagnóstica e preventiva, na manipulação gênica – e alguns desses assuntos são 

controversos, envolvendo inúmeras questões éticas. 

Dominar conhecimentos biológicos permite participar de debates contemporâneos, como o das 

manipulações gênicas, e compreender melhor  os problemas da atualidade, como o das doenças 

endêmicas e epidêmicas, das ameaças de alterações climáticas, entre tantos outros desequilíbrios 

sociais e ambientais. 
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 Enfim, embora o conhecimento tenha sempre sido um fator-chave da participação social, 

hoje, mais do que nunca, o conhecimento biológico e a visão científica são condições necessárias 

para a prática de uma cidadania reflexiva e consciente, uma responsabilidade e um compromisso dos 

quais certamente as escolas e os professores não podem abrir mão. 

EIXOS TEMÁTICOS 

 A interdependência da vida 

 Qualidade de vida das populações humanas 

 Identidade dos seres vivos 

 Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética 

 A receita da vida e o seu código: tecnologias de manipulação do DNA 

 Diversidade da vida 

 Origem e evolução da vida 

 

COMPETENCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM BIOLOGIA 

 Distinguir matéria orgânica viva de matéria orgânica morta 

 Diferenciar matéria orgânica originária de animais da matéria orgânica originária de vegetais 

 Identificar as substâncias necessárias tanto para a produção de matéria orgânica nos 

produtores como nos consumidores 

 Reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, mas todos os 

organismos clorofilados, assim como os consumidores não se restringem a animais 

 Identificar e explicar as condições e as substâncias necessárias à realização da Fotossíntese 

 Associar a fotossíntese aos produtores e à matéria orgânica produzida que alimenta a teia 

alimentar 

 Identificar níveis tróficos em cadeias e teias alimentares representadas em esquemas ou 

descritas em textos 

 Reconhecer, nos esquemas que representam cadeias e teias alimentares, que o sentido das 

setas indica como se dá a circulação dos materiais na natureza 

 Descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de 

cadeias e teias alimentares 

 Comparar os processos pelos quais animais e vegetais utilizam a energia da matéria orgânica 
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 Associar a produção de matéria orgânica pelos seres clorofilados à transformação de energia 

luminosa em energia química 

 Descrever como ocorre a circulação de energia ao longo das cadeias alimentares, 

identificando as perdas de energia que ocorrem de um nível trófico para outro 

 Comparar os diferentes tipos de pirâmide (de número, de massa e de energia), identificando o 

que cada uma representa 

 Identificar as etapas principais dos ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio e 

nitrogênio) 

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

ecossistema 

 Identificar os níveis tróficos em uma cadeia alimentar, reconhecendo carnívoros, herbívoros e 

onívoros 

 Descrever as relações alimentares que se processam entre os seres vivos de teias e cadeias  

      alimentares 

 Identificar, em situações concretas, habitat e nicho ecológico dos organismos envolvidos 

 Relacionar as atividades econômicas mais importantes no cenário nacional às principais 

alterações nos ecossistemas brasileiros 

 Interpretar gráficos e tabelas que contenham dados sobre crescimento e densidade de uma 

dada população  

 Identificar e caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida de outra, 

e como organismos de uma mesma comunidade podem se relacionar entre si, com base na análise de 

situações concretas 

 Identificar as variações na densidade de populações, em razão de mudanças ambientais ou de 

alterações nos fatores bióticos, com base em textos ou gráficos 

 Identificar fatores que controlam o tamanho de uma população 

 Estimar a variação na densidade da população de predadores como resultado da flutuação na 

densidade de suas presas 

 Reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico das 

populações, mantendo relativamente estáveis as características dos ecossistemas 

 Correlacionar alterações climáticas da cidade de São Paulo com desmatamento e crescimento 

populacional 
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 Identificar os fatores que provocaram o desmatamento na Mata Atlântica ao longo do tempo e 

aqueles responsáveis pelo desmatamento atual 

 Identificar e caracterizar o processo de poluição das águas por matéria orgânica e detergentes, 

bem como propostas que permitem reduzi-la 

 Identificar usos e procedimentos que causam poluição da água 

 Relacionar a morte de peixes à falta de oxigênio, e não à “sujeira” na água 

 Identificar e caracterizar fatores ecológicos que interferem no tamanho de uma população em 

situação de despejo de esgoto na água 

 Identificar os riscos do descarte irregular de produtos que contenham substâncias tóxicas não 

biodegradáveis 

 Identificar estratégias diversas de tratamento do lixo, reconhecendo vantagens e desvantagens 

em cada uma delas 

 Propor estratégias para minimizar ou resolver o problema do lixo urbano 

 Reconhecer fatores que concorrem para gerar o efeito estufa 

 Identificar os gases que vêm contribuindo para produzir o efeito estufa, hoje e antes da 

 Revolução Industrial, reconhecendo possíveis consequências desse fenômeno 

 Identificar e caracterizar as fontes de emissão de gás carbônico que contribuíram para 

intensificar o aquecimento global 

 Analisar medidas que permitem controlar e/ou resolver os principais problemas ambientais, 

tais como efeito estufa, destruição da camada de ozônio, desaparecimento de espécies animais e 

vegetais, alteração no regime das chuvas e poluição do ar, da água e do solo 

 Relacionar informações sobre indicadores de saúde apresentadas em gráficos e tabelas 

 Identificar o significado de “esperança de vida ao nascer”, relacionando esse indicador a 

outros, como a mortalidade infantil 

 Identificar as relações entre os diversos acontecimentos que levaram ao conceito de vacina e 

imunidade 

 Reconhecer a importância da vacinação no combate às doenças, a partir da análise de 

estatísticas 

 Identificar tendências em séries de dados temporais sobre a evolução da esperança de vida 
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 Identificar as fragilidades que acompanham o processo de envelhecimento, propondo 

estratégias para melhorar a qualidade de vida dos idosos 

 Reconhecer os fatores que influenciam a saúde no Brasil 

 Construir gráficos representativos da situação de saúde de diferentes regiões 

 Inferir sobre o nível de desenvolvimento humano e de saúde de diferentes regiões do país e 

do mundo, com base na análise de indicadores como mortalidade infantil, esperança de vida ao 

nascer e mortalidade por causa 

 Inferir sobre o nível de desenvolvimento e de saúde de regiões ou Estados brasileiros com 

base em suas respectivas condições de acesso a saneamento básico 

 Apresentar conclusões baseadas em argumentos sobre o impacto positivo das tecnologias na 

melhoria da qualidade da saúde das populações (vacinas, medicamentos, exames diagnósticos, 

alimentos enriquecidos etc.) 

 Reconhecer os riscos diferenciados que uma mesma causa de morte apresenta para diferentes 

faixas etárias, a partir de estatísticas de saúde 

 Identificar as causas mais frequentes de mortalidade entre jovens, discutindo estratégias para 

reduzir o risco de óbito 

 Agrupar diferentes causas de morte segundo semelhança 

 Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde, a partir de estatísticas de 

saúde 

 Reconhecer o impacto de uma gravidez na adolescência nos projetos pessoais e profissionais 

dos envolvidos 

 Reconhecer práticas sexuais que envolvem riscos de gravidez 

 Identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade 

 Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como um 

problema de saúde pública 

 Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez entre 

adolescentes 

 Reconhecer situações de risco de contrair aids, propondo estratégias para redução desse risco 

 Identificar as diferentes formas de preconceito contra portadores do vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV), propondo estratégias para minimizar essa situação 
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 Reconhecer ambiguidades e imprecisões em textos explicativos sobre prevenção de DSTs e 

aids  

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

desses elementos 

 Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes 

 Reconhecer e explicar diferenças entre células eucarióticas e procarióticas 

 Reconhecer e explicar diferenças entre células animais e vegetais 

 Reconhecer e explicar as diferentes funções da membrana celular 

 Associar a divisão celular mitótica à reprodução dos seres unicelulares e ao crescimento e 

regeneração dos tecidos dos seres multicelulares 

 Relacionar a gênese de tumores e cânceres a processos descontrolados de divisão celular 

 Reconhecer hábitos de vida que guardam estreita relação com determinados tipos de cânceres 

e indicar as maneiras mais adequadas de prevenção 

 Identificar e diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas 

 Identificar os aspectos históricos das concepções sobre hereditariedade à luz da época em que 

foram propostas 

 Elaborar e testar hipóteses sobre composição genética de indivíduos 

 Propor e testar hipóteses sobre herança, aplicando as ideias de Mendel 

 Interpretar dados apresentados em esquemas, tabelas e gráficos a partir de conhecimentos   

sistematizados sobre transmissão das características hereditárias 

 Prever os resultados de cruzamentos genéticos baseados nas leis de Mendel 

 Conceituar gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo 

 Identificar e caracterizar os principais eventos que ocorrem na meiose 

 Identificar e caracterizar o paralelismo entre o comportamento dos cromossomos na meiose e 

o dos genes na formação dos gametas 

 Construir e analisar heredogramas 

 Identificar e caracterizar os mecanismos básicos envolvidos na determinação do sexo dos 

 organismos em geral 

 Identificar e caracterizar o mecanismo de transmissão das características ligadas aos 

cromossomos sexuais 
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 Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas (os nucleotídeos) 

repetidas ao longo da molécula 

 Reconhecer o significado da repetição de unidades para o papel desempenhado pela molécula 

do DNA 

 Elaborar esquemas explicativos do processo de duplicação do DNA 

 Reconhecer o emparelhamento específico entre as bases nitrogenadas que compõem o DNA 

 Relacionar a duplicação do DNA com a complementaridade das bases que o compõem 

 Relacionar a duplicação do DNA ao processo de divisão celular 

 Identificar o papel da enzima DNA polimerase na duplicação do DNA 

 Interpretar gráficos e figuras relativos à duplicação do DNA 

 Reconhecer as semelhanças e diferenças entre o DNA e o RNA 

 Relacionar os diferentes tipos de RNA ao processo de síntese de proteínas 

 Descrever o processo de síntese de proteínas por meio de texto ou esquemas explicativos 

 Reconhecer a existência de um código genético universal, por meio do qual a sequência de 

bases do DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína 

 Correlacionar os conceitos mendelianos aos conhecimentos sobre a estrutura e função 

 do DNA 

 Relacionar as técnicas usadas em Biotecnologia aos principais conceitos de Genética e 

Biologia Molecular 

 Reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas a terapia gênica 

 Reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade, na 

investigação criminal e na identificação de indivíduos 

 Distinguir o papel dos diferentes tipos de RNA no processo de síntese de proteínas 

 Avaliar as razões que explicam as contribuições dos eventos da divisão meiótica para a 

variabilidade das espécies 

 Analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos 

geneticamente modificados disponíveis no mercado  

 Escrever e reconhecer nomes científicos 

 Reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos 

 Criar sistemas de classificação com base em características dos seres vivos 
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 Utilizar chaves dicotômicas de identificação de seres vivos 

 Identificar os critérios que orientaram as diferentes teorias classificatórias, comparando-os 

entre si 

 Caracterizar espécie 

 Reconhecer indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, a partir de critérios 

predeterminados 

 Caracterizar o que são híbridos e como são gerados 

 Identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas 

 Construir e interpretar árvores filogenéticas 

 Reconhecer relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos 

 Diferenciar a classificação lineana da classificação filogenética 

 Reconhecer características gerais dos principais representantes dos reinos Monera, Protista, 

Fungi, Plantae e Animalia 

 Reconhecer as principais características do desenvolvimento das angiospermas 

 Comparar os diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas 

 Associar as características morfofuncionais dos grandes grupos vegetais aos diferentes 

habitats por eles ocupados 

 Relacionar o movimento das plantas às condições de luminosidade 

 Identificar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas 

 Comparar características gerais dos grandes grupos de seres vivos 

 Identificar e caracterizar os padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento nos 

diferentes grupos de animais 

 Reconhecer as características dos principais filos do reino animal 

 Identificar características comuns aos animais vertebrados 

 Identificar os principais processos físicos e químicos envolvidos na digestão 

 Identificar as principais características da respiração humana 

 Identificar as principais características da circulação humana 

 Associar estrutura e função dos componentes do sistema reprodutor humano (feminino e 

masculino) 
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 Identificar o princípio básico de funcionamento dos métodos anticoncepcionais mais 

disseminados 

 Selecionar dietas adequadas a demandas energéticas e faixas etárias predeterminadas 

 Interpretar concepções religiosas e científicas para a origem da vida e dos seres vivos 

 Identificar e caracterizar as evidências da evolução biológica 

 Identificar os mecanismos geradores (mutação e recombinação) e os fatores orientadores 

(seleção natural) da grande variabilidade dos seres vivos 

 Identificar o papel dos isolamentos geográfico e reprodutivo na formação de novas 

 espécies 

 Reconhecer as principais etapas da evolução dos grandes grupos de organismos 

 Identificar evidências do processo de evolução biológica (fósseis, órgãos análogos, 

homólogos e vestigiais) 

 Interpretar a história da vida na Terra com base em escala temporal, indicando os principais 

eventos (surgimento da vida, das plantas, do homem etc.) 

 Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck com base na leitura de textos 

históricos 

 Inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os 

descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência da espécie no ambiente 

 Analisar as ideias sobre a origem da vida a partir da leitura de textos históricos 

 Estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres 

vivos 

 Identificar por comparação as conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos em relação a 

outros 

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

parentesco entre os seres vivos 

 Ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos 

 Identificar e explicar aspectos da interação entre os mecanismos biológicos e culturais na 

evolução humana 

 Identificar as principais etapas da evolução humana com base em textos ou na análise de 

árvores filogenéticas 
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 Estabelecer relações de parentesco em árvores filogenéticas de hominídeos 

 Analisar criticamente a relação homem–meio, em situações concretas, reconhecendo a 

espécie humana como parte integrante de um processo no qual ela modifica e é modificada pelo 

ambiente em que vive 

 Reconhecer os impactos da intervenção humana na evolução, nos campos da medicina, da 

agricultura e da farmacologia, e a relação com o aumento da esperança de vida 

 Interpretar o processo evolutivo humano como resultado da interação entre mecanismos 

biológicos e culturais 

 Avaliar as implicações evolutivas dos processos de seleção artificial de espécies animais e 

vegetais 

 Avaliar os impactos da transformação e adaptação do ambiente aos interesses da espécie 

humana 

 

CONTEÚDOS 

A interdependência da vida – Os seres vivos e suas interações 

 Manutenção da vida, fluxos de energia e matéria 

 Cadeia e teia alimentares 

 Níveis tróficos 

 Ciclos biogeoquímicos – deslocamentos do carbono, oxigênio e nitrogênio 

Ecossistemas, populações e comunidades 

 Características básicas de um ecossistema 

 Ecossistemas terrestres e aquáticos 

 Densidade de populações 

 Equilíbrio dinâmico de populações 

 Relações de competição e de cooperação 

A interdependência da vida – A intervenção humana e os desequilíbrios ambientais 

Fatores de problemas ambientais 

 Densidade e crescimento da população 

 Mudança nos padrões de produção e de consumo 

 Interferência nos ciclos naturais – efeito estufa, mudanças climáticas, uso de fertilizantes 

Problemas ambientais contemporâneos 
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 Poluidores do ar, da água e do solo 

 Condição do solo, da água e do ar nas regiões do Brasil 

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

 Ações individuais, coletivas e oficiais que minimizam a interferência humana 

 Contradições entre conservação ambiental e interesses econômicos 

 Tecnologias para a sustentabilidade ambiental 

 Conferências internacionais e compromissos de recuperação de ambientes  

Qualidade de vida das populações humanas – A saúde individual e coletiva 

O que é saúde 

 Saúde como bem-estar físico, mental e social; seus condicionantes, como alimentação, 

moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte e lazer 

 A distribuição desigual da saúde 

 Condições socioeconômicas e qualidade de vida em diferentes regiões do Brasil e do mundo 

 Indicadores de desenvolvimento humano e de saúde pública, como mortalidade infantil, 

esperança de vida, saneamento e acesso a serviços  

      Identidade dos seres vivos – Organização celular e funções vitais básicas 

A organização celular da vida 

 A organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas 

 A organização e o funcionamento dos tipos básicos de células 

As funções vitais básicas 

 O papel da membrana na interação entre célula e ambiente – tipos de transporte 

 Processos de obtenção de energia pelos seres vivos – fotossíntese e respiração celular 

 Mitose, mecanismo básico de reprodução celular 

 Cânceres, mitoses descontroladas 

 Prevenção contra o câncer e tecnologias de seu tratamento 

Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética – Variabilidade genética e 

hereditariedade 

Mecanismos de variabilidade genética 

 Reprodução sexuada e processo meiótico 

Os fundamentos da hereditariedade 
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 Características hereditárias congênitas e adquiridas 

 Concepções pré-mendelianas e as leis de Mendel 

 Teoria cromossômica da herança 

 Determinação do sexo e herança ligada ao sexo 

 Cariótipo normal e alterações cromossômicas, como Down, Turner e Klinefelter Genética 

humana e saúde 

 Grupos sanguíneos (ABO e Rh) – transfusões e incompatibilidade 

 Distúrbios metabólicos – albinismo e fenilcetonúria 

 Tecnologias na prevenção de doenças metabólicas 

 Transplantes e doenças autoimunes 

 Importância e acesso ao aconselhamento genético 

DNA – A receita da vida e seu código 

O DNA em ação – estrutura e atuação 

 Estrutura química do DNA 

 Modelo de duplicação do DNA e história de sua descoberta 

 RNA – a tradução da mensagem 

 Código genético e fabricação de proteínas 

DNA – Tecnologias de manipulação 

 Tecnologias de manipulação do DNA – Biotecnologia 

 Tecnologias de transferência  do DNA – enzimas de restrição, vetores e clonagem 

 molecular 

 Engenharia genética e produtos geneticamente modificados – alimentos, produtos médico-

farmacêuticos, hormônios 

 Riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados – a legislação brasileira  

Diversidade da vida – O desafio da classificação biológica 

 Bases biológicas da classificação 

 Critérios de classificação, regras de nomenclatura e categorias taxonômicas reconhecidas 

 Taxonomia e conceito de espécie 

 Os cinco reinos – níveis de organização, obtenção de energia, estruturas, importância 

econômica e ecológica 
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 Relações de parentesco entre seres – árvores filogenéticas 

Diversidade da vida e especificidades dos seres vivos 

 Biologia das plantas 

 Aspectos comparativos da evolução das plantas 

 Adaptação das angiospermas quanto à organização, ao crescimento, ao desenvolvimento e à 

nutrição 

Biologia dos animais 

 Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento 

 Principais funções vitais, especialmente dos vertebrados 

 Aspectos da biologia humana 

 Funções vitais do organismo humano 

 Sexualidade 

Origem e evolução da vida – Hipóteses e teorias 

 A origem da vida 

 Hipóteses sobre a origem da vida 

 Vida primitiva 

Ideias evolucionistas e evolução biológica 

 As ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck 

 Mecanismos da evolução das espécies – mutação, recombinação gênica e seleção natural 

 Fatores que interferem na constituição genética das populações – migração, seleção e deriva 

genética 

 Grandes linhas da evolução dos seres vivos – árvores filogenéticas 

Origem e evolução da vida – Evolução biológica e cultural 

 A origem do ser humano e a evolução cultural 

 A árvore filogenética dos hominídeos 

 Evolução do ser humano – desenvolvimento da inteligência, da linguagem e da capacidade de 

aprendizagem 

 A transformação do ambiente pelo ser humano e a adaptação de espécies animais e vegetais a 

seus interesses 

 O futuro da espécie humana 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

Intervenção humana na evolução 

 Processos de seleção animal e vegetal 

 Impactos da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da expectativa de vida  

 

MATEMÁTICA 

Princípios Geradores e Concepção da Disciplina de Matemática 

 

 A Matemática e a língua materna – entendida aqui como a primeira língua que se aprende – 

têm sido as disciplinas básicas na constituição dos currículos escolares, em todas as épocas e 

culturas, havendo um razoável consenso relativamente ao fato de que sem o desenvolvimento 

adequado de tal eixo linguístico/lógico-matemático a formação pessoal não se completa. 

 Desde as séries/anos iniciais de escolarização, ao mesmo tempo que aprendem a se expressar 

e a se comunicar na língua materna, gostando ou não da Matemática, as crianças a estudam 

compulsoriamente. 

 Existe um acordo tácito com relação ao fato de que os adultos necessitam da Matemática em 

suas ações como consumidores, como cidadãos, como pessoas conscientes e autônomas. 

 Todos lidam com números, medidas, formas, operações; todos leem e interpretam textos e 

gráficos, vivenciam relações de ordem e de equivalência; todos argumentam e tiram conclusões 

válidas a partir de proposições verdadeiras, fazem inferências plausíveis a partir de informações 

parciais ou incertas. Em outras palavras, a ninguém é permitido dispensar o conhecimento da 

Matemática sem abdicar de seu bem mais precioso: a consciência nas ações. 

 Matemática nos currículos deve constituir, em parceria com a língua materna, um recurso 

imprescindível para uma expressão rica, uma compreensão abrangente, uma argumentação correta, 

um enfrentamento assertivo de situações-problema, uma contextualização significativa dos temas 

estudados. Quando os contextos são deixados de lado, os conteúdos estudados deslocam-se 

sutilmente da condição de meios para a de fins das ações docentes. 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

 NÚMEROS ( equivalência/ordem simbolização/operações ). 

 GEOMETRIA ( percepção/concepção construção/representação ). 

 RELAÇÕES ( medidas/aproximações proporcionalidade/ interdependência ). 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 

MATEMÁTICA 

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

expressando-as matematicamente, quando possível 

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

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

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

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

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

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

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

outras, representando-as por meio de funções • Compreender a construção do gráfico de funções de 

1o- grau, sabendo caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação 

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

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

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

mínimo) 

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

especialmente  problemas de máximos e mínimos 

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

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

de números muito grandes ou muito pequenos, em diferentes contextos  

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

logarítmica, como inversa da função exponencial 

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

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

retângulos, em diferentes contextos 

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

a Lei dos Senos e a Lei dos Cossenos 

• Saber construir polígonos regulares e reconhecer suas propriedades fundamentais 
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• Saber aplicar as propriedades dos polígonos regulares no problema da pavimentação de 

superfícies 

• Saber inscrever e circunscrever polígonos regulares em circunferências dadas  

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

trigonométricas básicas 

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

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

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

gráfico de y = sen x, compreendendo o significado das transformações associadas aos coeficientes a, 

b e c 

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

das soluções obtidas, em diferentes contextos 

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

de transformações geométricas no plano  

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

(imagens digitais, pixels etc.) 

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

matrizes 

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

sabendo equacioná-los e resolvê-los 

• Compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de situações-

problema de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento 

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

raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas  

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

repetidos, como os que conduzem ao binômio de Newton  

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

Pascal 

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

conhecimento (conceitos primitivos, definições, postulados e teoremas) 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

 

 

 

• Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

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

contextos 

• Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

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

contextos 

• Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 

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

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

dos fusos, das latitudes e das longitudes terrestres 

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

figuras, relações, equações 

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

garantem o paralelismo e a perpendicularidade entre retas 

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

• Saber resolver problemas práticos associados a equações e inequações lineares 

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

propriedades características das cônicas 

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

análises qualitativas  

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

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

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

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

transformações no plano 

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

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

com suas propriedades características 

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

(translações horizontais, verticais, simetrias, inversões) 
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• Compreender o significado da taxa de variação unitária (variação de f(x) por unidade a mais de 

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

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

exponencial, incluindo-se os que se expressam por meio de funções de base  

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

pesquisas por amostras estatísticas 

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

mediana e moda 

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

• Saber analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos 

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

normal em estimativas pontuais e intervalares  

CONTEÚDOS 

Números 

Números e sequências 

• Conjuntos numéricos 

• Regularidades numéricas: sequências 

• Progressões aritméticas e progressões geométricas 

Relações 

Funções 

• Relação entre duas grandezas 

• Proporcionalidades: direta, inversa, direta com o quadrado 

• Função de 1º grau 

• Função de 2º grau 

Relações 

Funções exponencial e logarítmica 

• Crescimento exponencial 

• Função exponencial: equações e inequações 

• Logaritmos: definição e propriedades 

• Função logarítmica: equações e inequações 
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Geometria/Relações 

Geometria-Trigonometria 

• Razões trigonométricas nos triângulos retângulos 

• Polígonos regulares: inscrição, circunscrição e pavimentação de superfícies 

• Resolução de triângulos não retângulos: 

Lei dos Senos e Lei dos Cossenos  

Relações 

Trigonometria 

• Fenômenos periódicos 

• Funções trigonométricas 

• Equações e inequações  

• Adição de arcos 

Relações 

Trigonometria 

• Fenômenos periódicos 

• Funções trigonométricas 

• Equações e inequações 

• Adição de arcos 

Números 

Análise combinatória e probabilidade 

• Princípios multiplicativo e aditivo 

• Probabilidade simples 

• Arranjos, combinações e permutações 

• Probabilidade da reunião e/ou da intersecção de eventos 

• Probabilidade condicional 

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

Geometria 

Geometria métrica espacial 

• Elementos de geometria de posição 

• Poliedros, prismas e pirâmides 

• Cilindros, cones e esferas   
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Geometria/Relações 

Geometria analítica 

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

• Reta: equação e estudo dos coeficientes; problemas lineares 

• Ponto e reta: distância 

• Circunferência: equação 

• Reta e circunferência: posições relativas 

• Cônicas: noções, equações, aplicações 

Números 

Equações algébricas e números complexos 

• Equações polinomiais 

• Números complexos: operações e representação geométrica 

• Teorema sobre as raízes de uma equação polinomial 

• Relações de Girard 

Relações 

Estudo das funções 

• Qualidades das funções 

• Gráficos: funções trigonométricas, exponencial, logarítmica e polinomiais 

• Gráficos: análise de sinal, crescimento e taxa de variação 

• Composição: translações e reflexões  

• Inversão 

Números/Relações 

Estatística 

• Gráficos estatísticos: cálculo e interpretação de índices estatísticos 

• Medidas de tendência central: média, mediana e moda 

• Medidas de dispersão: desvio médio e desvio padrão 

• Elementos de amostragem 

 

Apoio Currícular 

Princípios Geradores e Concepção das Disciplinas de Apoio Currícular  
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 A formação de jovens que freqüentam a 3ª série do Ensino Médio e proporcionar a eles 

maiores chances ao Ensino superior. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS DISCIPLINAS 

DE APOIO CURRÍCULAR - DAC 

 

 Identificar Variáveis 

 Compreender Gráficos 

 Identificar tendências 

 Transformar linguagens 

 Identificar o contexto de literatura e arte 

 Conhecer as funções da linguagem 

 Entender as transformações de energia 

 Compreender o meio ambiente 

 Entender a importância da água 

 Entender as escalas de tempo das transformações na terra 

 Identificar padrões nos seres vivos 

 Compreender indicadores de saúde 

 Valorizar a biodiversidade 

 Conhecer formas geométricas 

 Calcular probabilidades 

 Conhecer os tipos de poluição 

 Entender processos produtivos 

 Valorizar a diversidade cultural 

 Confrontar diversos pontos de vista 

 Comparar processos 

 Compreender fatos históricos 

 Compreender Interpretar Fenômenos 

 Solucionar Problemas 

 Construir Argumentação 
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 Elaborar Propostas 

 

TEMAS E CONTEÚDOS 

 

LINGUAGENS E CÓDIGOS 

 

 Projeto I – Dossiê nuclear 

 A charge 

 Adeus a Saramago 

 Literatura: Vinicius de Moraes 

 Redação: proposta da Fuvest 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 Projeto I – Dossiê nuclear 

 Tensão no mundo contemporâneo 

 Humor na política brasileira 

 O Brasil sob a ótica de Getúlio Vargas 

 O mestre-sala dos mares 

 Ditaduras da América Latina 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA /MATEMÁTICA 

 

 Projeto I – Dossiê nuclear 

 Meio ambiente em debate 

 Transgênicos 

 A biodiversidade ameaçada 

 Índices, indicadores e taxas 
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Metodologia 

 

 Será desenvolvido pelo coletivo da Escola um trabalho diversificado e significativo no qual o 

aluno seja agente do seu processo de aprendizagem, e o professor, mediador, desempenhará um papel 

relevante nesse processo. Competirá ao professor encorajar o aluno a pensar e agir com autonomia 

em toda situação, não colocar respostas prontas, deixando que o aluno reflita, questione por si 

mesmo. 

 É preciso ainda que o professor conheça as aptidões e deficiência de cada aluno e esteja 

atento para aproveitar os momentos favoráveis à aprendizagem. Compreender as diferenças 

individuais é fundamental, pois a aprendizagem é diferente de um aluno para outro: alguns assimilam 

os conhecimentos com mais facilidade que outros, por isso, é preciso oferecer aos que necessitam, a 

recuperação contínua e paralela.   

 Os princípios norteadores da metodologia na nossa escola terão como fim uma escola capaz 

de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e 

profissionais do mundo contemporâneo, isto é, promover uma educação à altura dos desafios da 

sociedade do conhecimento e das pressões que a contemporaneidade exerce sobre os jovens 

cidadãos, propondo princípios orientadores para a prática educativa, a fim de que a escola possa se 

tornar apta a preparar seus alunos para esse novo tempo. Priorizando a competência de leitura e 

escrita e resolução de problemas, define-se, portanto a escola como espaço de cultura e de articulação 

de competências e conteúdos disciplinares. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Em concordância com o Parecer CEE nº 67/98, e com o Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, Proposta Pedagógica da Unidade Escolar e Regimento interno, a nossa instituição adotará 

como critérios de avaliação: 

 O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através de 

procedimentos externos e internos. 

 A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade da 

escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos 
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o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular 

prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 

 A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por objetivos: 

I- diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

II- possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 

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

IV- fundamentar as decisões do Conselho de classe quanto à necessidade de procedimentos 

paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e reclassificação 

de alunos; 

V- orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares.  

 

 Em nossa Unidade Escolar, o foco da avaliação da aprendizagem estará no desenvolvimento 

das habilidades de leitura e escrita contextualizadas em textos de gêneros diversos e resolução de 

situações problemas, explicitadas nas diferentes disciplinas e em seus respectivos planos de ensino. 
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V – PLANOS DE 

TRABALHO 

DOS 

DIFERENTES 

NÚCLEOS 
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V – PLANOS DE TRABALHOS DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE COMPÕEM A 

ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA. 

 

Objetivo Geral: 

Executar o planejamento, organizar coordenar, avaliar a integração de todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 

Objetivos Específicos: 

A Direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir: 

 a elaboração e execução da proposta pedagógica; 

 a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

 o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas estabelecidas; 

 a legalidade, a regularidade e autenticidade de vida escolar dos alunos;   

 os meios para o reforço e recuperação da aprendizagem de alunos; 

 a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

 as informações aos pais ou responsável sobre a Frequência e o rendimento dos 

alunos, bem como a 4execução da proposta pedagógica; 

 a comunicação ao conselho tutelar dos casos de maus tratos envolvendo alunos, 

assim como de casos de evasão escolar e reiteradas faltas, antes que estas atinjam o 

limite de 20% das aulas previstas e dadas.  

Desenvolvimento das atividades gerais e específicas, que integram a direção da escola durante 

o ano letivo. 

Em relação às seguintes competências específicas: 

 definir a linha de ação a ser adotada pela escola, observadas as diretrizes de política 

educacional da secretaria da educação e as deliberações do Conselho de Escola; 

 aprovar o plano de gestão e encaminhá-lo à Diretoria de ensino para homologação; 

 autorizar a matrícula e transferência de alunos; 

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

 assinar, juntamente com o secretário de escola todos os documentos relativos  à vida 

escolar dos alunos, expedidos pela escola; 

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

 presidir solenidade e cerimônias da escola; 
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 decidir sobre a utilização do prédio escolar ou de suas dependências para outras 

atividades que não as de ensino, mas de caráter educacionais, respeitados os critérios 

estabelecidos pelo conselho de escola; 

 encaminhar o estatuto da Associação de Pais e Mestres aos órgãos competentes para 

o devido registro. 

Em relação às atividades gerais 

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

determinações, bem como dos prazos para execução dos trabalhos, estabelecidos 

pelas autoridades superiores; 

 expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços; 

 avocar, de modo geral e em casos especiais, as atribuições e competência de qualquer 

funcionário ou servidor subordinado; 

 delegar competência e atribuições a seus subordinados, assim como designar 

comissões para execução de tarefas especiais; 

 decidir sobre petições, recursos e processos de sua área de competência, ou remetê-

los devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais, quando for o caso; 

 apurar ou fazer apurar irregularidade de que venha a tomar conhecimento, no âmbito 

da escola; 

 

Em relação à administração de pessoal  

 dar posse a funcionários subordinados; 

 conceder prorrogação de prazo para posse dos funcionários e para exercício dos 

funcionários e servidores; 

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

pertinente; 

 autorizar o gozo de férias regulamentares; 

 designar ou dispensar docentes para função de Vice-Diretor de Escola ou submeter 

essa Deliberação ao Conselho de Escola, quando o docente for de outra Unidade 

Escolar; 

 designar docentes da escola à função de Professor-Coordenador nos termos da 

legislação pertinente; 
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 propor a designação de funcionários ou servidor:- 

                       a) para o exercício de substituição; 

                       b) para responder pelo expediente de unidades subordinadas; 

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

de   Escola; 

 determinar a instauração de sindicância; 

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

 propor a nomeação de pessoal; 

 propor, quando for o caso, modificação nos horários de trabalho dos funcionários e 

servidores; 

 autorizar a licença – prêmio; 

 expedir guia de inspeção de saúde e conceder licença, observada a legislação 

pertinente e a vista do parecer do órgão competente, nas seguintes hipóteses: 

a) a funcionário e servidor para tratamento de saúde; 

b) a funcionário e servidor por motivo de doença em pessoa da família; 

c) a funcionário e servidor quando acidentado ao exercício de suas atividades ou 

atacado de doença profissional; 

d) a funcionário e servidor, compulsoriamente, como medida profilática; 

e) a funcionário e servidor gestante; 

 

Em relação à administração de material e financeiro 

 autorizar a requisição de material permanente e de consumo; 

 indicar funcionário ou servidor para receber as verbas de material de consumo e de 

despesa de pronto pagamento, e controlar sua aplicação, quando for o caso; 

 encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola informes sobre a aplicação dos 

recursos financeiros; 

 

 

Em relação às competências comuns ao Diretor de Escola e ao Secretário de Escola, em 

suas respectivas áreas de atuação: 

Participar dos processos de: 
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 identificação das necessidades de recursos humanos; 

 identificação das necessidades de treinamentos e desenvolvimento de recursos 

humanos; 

 avaliação do desempenho do sistema; 

 cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informações, 

relatos  e outros documentos aos órgãos do sistema e garantir a qualidade dos 

mesmos; 

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

subordinação; 

 controlar a Frequência diária dos funcionários e servidores diretamente subordinados 

e atestar a Frequência mensal; 

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

legislação vigente; 

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

 avaliar o desempenho dos funcionários e servidores que lhe são mediata ou 

imediatamente subordinados; 

 

Em relação a outras atribuições  

 organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola; 

 subsidiar o planejamento educacional; 

 elaborar ou coordenar a elaboração anual da escola; 

 assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, 

diretrizes e normas emanadas da administração superior.     

 Vice Diretor da Escola:  

 Mauro Bortolozo Junior - Professor de Educação Básica – II – SQC-II-QM-SE, na Escola 

Estadual “Engº Haroldo Guimarães Bastos”, Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, 

designado Vice Diretor, nos termos da legislação vigente. 
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Objetivo Geral: 

Executar o planejamento, organizar coordenar, avaliar a integração de todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

O Vice Diretor exercerá suas funções objetivando garantir: 

 responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado;                        

 substituir o Diretor de Escola em suas ausências e impedimentos; 

 assessorar o Diretor de escola no desempenho das atribuições que lhe são próprias; 

 participar da elaboração do Plano Diretor; 

 acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de apoio 

administrativo e apoio educacional, mantendo o Diretor de Escola informado sobre o seu 

andamento; 

 coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio escolar, mobiliário 

e equipamento da escola;  

 controlar o recebimento e consumo de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar; 

 controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das normas de segurança e 

higiene nas oficinas, laboratórios e outros locais de trabalho; 

 participar, como integrante do Conselho de escola, dos estudos e deliberações que afetam o 

processo educacional.  
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PLANO DE TRABALHO   -  NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II 

 

Função: Apoio técnico e pedagógico aos docentes e discentes do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª 

séries. 

 

Tânia Regina Juste Petenuci - Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental-

Professor de Educação Básica - II-SQC-II-QM-SE, Licenciatura plena em Letras, Titular de cargo 

na Escola Estadual “José Brandini” – São João das Duas Pontes, Diretoria de Ensino  Região de 

Fernandópolis. 

              

“As crianças serão enviadas para a Escola cada 

vez mais cedo e nela permanecerão por um tempo mais extenso. E 

isso não será porque há um mundo novo de informações a ser 

processado e, sim, porque a Escola deverá exercer o tradicional 

papel das famílias, das comunidades, da Igreja, e ainda, o que lhe 

era próprio: desenvolver conhecimentos e habilidades. Ela deverá se 

ocupar com a formação integral do ser humano e terá como missão 

suprema a formação do sujeito ético.”  

                                                                                                                Neidson Rodrigues 

       

Considerando a importância da função de Coordenador Pedagógico para o desenvolvimento 

contínuo da aprendizagem e do trabalho coletivo que buscam o desenvolvimento dos princípios 

básicos para a Educação do século XXI, criados pela Comissão Internacional sobre a Educação, que 

tem como meta os quatro pilares: 

-Aprender a conhecer, 

-Aprender a fazer, 

-Aprender a conviver, 

-Aprender a ser, 
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           Que o Professor Coordenador ocupa lugar de gestor pedagógico na organização escolar, na 

implantação e acompanhamento do Currículo Oficial  e outras ações para a construção de uma 

escola pública de qualidade; 

           E que sua função deve estar centrada na gestão da qualidade do ensino oferecido pela escola 

e na construção de um espaço produtivo para uma convivência social e coletiva mais humana e 

construtiva da comunidade escolar; 

          Minha proposta de trabalho considera os seguintes pontos: 

 Objetivos da função de Professor Coordenador Pedagógico; 

 As atribuições do Professor Coordenador Pedagógico; 

 Pontos críticos do Processo Ensino Aprendizagem; 

 Sugestões de atividades visando à superação dos problemas e das dificuldades apresentadas 

pelos alunos e pelos professores. 

 

Objetivos  

 

De acordo com o Currículo Oficial para o Estado de São Paulo, a coordenação pedagógica 

constitui-se em um dos pilares estruturais da atual política de melhoria da qualidade de ensino e o 

Coordenador deve atuar como um dos gestores implementadores dessa política com os objetivos de:  

 

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

desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos externos e internos de avaliação; 

 Intervir na prática de sala de aula, incentivando os docentes a diversificarem as 

oportunidades de aprendizagem, visando a superação das dificuldades detectadas junto aos 

alunos; 

 Definir e articular múltiplas ações voltadas para a qualidade do ensino e de seus resultados 

na aprendizagem dos alunos no contexto real onde essas ações acontecem; 

 Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores designados, 

com vistas à eficácia e à melhoria de seu trabalho; 

 Planejar discussões, estudos e reflexões em HTPCs, para subsidiar o trabalho dos docentes 

garantindo condições e recursos que possam contribuir para uma prática reflexiva e eficaz 

nas urgências das tarefas cotidianas. 
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Atribuições do Professor Coordenador 

Conforme Resolução SE - 88, de 19-12-2007 

  

 acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do 

desempenho dos alunos; 

 atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo de 

construção permanente da prática docente; 

 assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos 

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

estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento profissional; 

 assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto da 

coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador; 

 organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de 

aprendizagem; 

 conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem, 

para orientar os professores 

 divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis. 

E ainda: 

 

 assegurar a integração das atividades de desenvolvimento e aprimoramento do plano de 

trabalho da escola, articulando as ações de docentes de cursos, modalidades e turnos 

diversos; 

  acompanhar a execução e a avaliação das ações e metas fixadas pela escola em sua proposta 

pedagógica; 

 garantir, planejar e liderar o desenvolvimento dos trabalhos realizados na escola, 

participando ativa, rotineira e diretamente das reuniões nas Horas de Trabalho Pedagógico 

Coletivo – HTPCs; 
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  estabelecer, juntamente com o Diretor da Escola, o horário das Horas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo - HTPCs, organizando a participação de todos os professores em 

exercício na unidade, de forma a assegurar o caráter coletivo dos trabalhos; 

 elaborar pauta para os HTPCs utilizando o material oferecido pela SEE ( caderno do Gestor) 

e promovendo momentos de estudo, reflexão e socialização entre o grupo de professores. 

 acompanhar o trabalho dos professores, subsidiando-os com sugestões para a melhoria da 

prática docente e, nas Escolas de Tempo Integral, orientar os professores das oficinas 

curriculares de forma a assegurar que as atividades nelas desenvolvidas se apresentem 

dinâmicas, contextualizadas, significativas e prazerosas;  

 acompanhar o trabalho desenvolvido em sala de aula através da observação e registro; bem 

como o atendimento e a realização de intervenções pontuais aos alunos com dificuldades. 

 proceder, juntamente com os professores, à análise dos resultados da avaliação do 

desempenho escolar, através de seus indicadores, registrando e divulgando avanços e 

estratégias bem sucedidas, bem como identificando as dificuldades a serem superadas e 

propondo alternativas de otimização dos resultados; 

 coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de recuperação da aprendizagem, em especial 

da recuperação contínua e paralela, e também dos demais projetos implementados na escola; 

 desenvolver ações que visem a ampliação e o fortalecimento da relação escola - 

comunidade. 

 Cabe também, sendo a Escola de Tempo Integral, acompanhar o desenvolvimento de todas 

as oficinas curriculares, bem como orientando e liderando funcionários da escola para um 

trabalho educativo e recreativo, junto aos alunos, no intervalo compreendido entre o final 

das aulas do currículo básico e o início das atividades nas oficinas curriculares. 

 

 

Pontos críticos do Processo Ensino Aprendizagem: 

 

 Diagnosticar as dificuldades enfrentadas pelos alunos é uma das atribuições mais 

importantes da equipe escolar, em virtude da urgência que deve ser trabalhado este aspecto. Quanto 

mais cedo as dificuldades forem identificadas e sanadas, maiores serão as possibilidades de 

conquistas das expectativas de sala de aula, na formação do educando para o exercício da cidadania, 
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para o mundo do trabalho, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de participar desta 

sociedade contemporânea pautada na rapidez de circulação de informações e conhecimentos. 

 Além das dificuldades e ausências apontadas nas avaliações internas, outro importante 

indicador das dificuldades dos alunos são os resultados de desempenho no SARESP, que são 

sistematicamente analisados e socializados entre a equipe escolar, visando um trabalho conjunto 

para enfrentar estas adversidades. No Ensino Fundamental, numa análise geral, as principais 

dificuldades   são: 

 ler com autonomia e  compreender o que leu; 

  interpretar textos, imagens, gráficos e tabelas ; 

 produzir  textos claros e coesos; 

 ler, interpretar e compreender  situações problema que envolvem as quatro 

operações matemáticas, além de expressões algébricas, equações e frações . 

 

Ações propostas para superação dos problemas diagnosticados e aperfeiçoamento do 

trabalho pedagógico 

 Desenvolver ações de implementação  e acompanhamento do Currículo Oficial ; 

 Coordenar o trabalho dos professores das diferentes disciplinas e Oficinas Curriculares para 

garantir a articulação entre elas e o avanço na aprendizagem do aluno; 

 Acompanhar e registrar o conteúdo desenvolvido em sala de aula em todas as Disciplinas e 

Oficinas Curriculares; 

 Subsidiar o trabalho do professor e auxiliar no cumprimento do proposto para cada bimestre/ 

série/ ano; 

 Analisar criticamente as situações de aprendizagem dos alunos, suas dificuldades e buscar 

por estratégias que promovam a superação; 

 Acompanhar e orientar a prática pedagógica em sala de aula favorecendo a inclusão; 

 Divulgar o material pedagógico da escola; 

 Divulgar e promover condições para que o professor participe das capacitações oferecidas; 

 Propiciar momentos de aperfeiçoamento do corpo docente, durante as HTPCs, promovendo 

a troca de experiências; 

 Divulgar e valorizar o trabalho desenvolvido pela equipe escolar; 

 Promover atividades que promovam a interação entre Escola/Comunidade. 
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Proposta de Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógico da Escola 

 

 Estimular e valorizar o desenvolvimento do trabalho coletivo, interdisciplinar e 

contextualizado da equipe escolar; 

 Acompanhar através de múltiplas estratégias de trabalho, as ações estabelecidas pelos 

professores das  áreas, a alcançar as metas estabelecidas pelo coletivo da Escola; 

 Fazer levantamento junto aos professores, em Reunião de Conselho de Classe, dos alunos 

com rendimento insatisfatório e dos conteúdos que precisam ser retomados; 

 Acompanhar os alunos com rendimento insatisfatório através da recuperação contínua pelo 

professor e através das atividades paralelas complementares das Oficinas Curriculares; 

 Estabelecer relação de cordialidade com os pais, tornando-os aliados ao processo de                       

aprendizagem dos filhos; 

 Assegurar momentos específicos para promover a avaliação e divulgação dos resultados, 

adequando o trabalho sempre que necessário. 

 

 

Propostas de acompanhamento e avaliação 

 

      O acompanhamento é o principal mecanismo de diagnose dos avanços dos alunos, este 

acontecerá em sala de aula, embasados em diagnósticos realizados pelos professores. Será um 

processo contínuo e aproveitar-se-á as Oficinas Curriculares de Orientação de Estudo e Pesquisa, 

Experiência Matemática e Hora da Leitura para realização  das tarefas, pesquisas  e a recuperação 

da aprendizagem do aluno com dificuldades. 

      A avaliação mostra os pontos frágeis do ensino ministrado, permitindo que novas formas de 

ensinar sejam planejadas, auxilia na identificação dos docentes que estão precisando de atualização 

profissional e pode subsidiar a definição de metas que a escola pretenda alcançar. Dessa forma, ela 

é vista como um processo, feita cotidianamente.Ela possibilita entender o aluno num contexto 

global  de aprendizagem escolar, dada à variedade de vivências que lhe serão proporcionadas. 

Avaliar o aluno globalmente, ou seja, em seu universo cultural, esportivo e social; compreendê-lo 

como ser humano, um cidadão em desenvolvimento, que vê de modo plural e diversificado, com 
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diversas possibilidades de aprendizagem, em que todos são capazes de aprender com condições e 

situações favoráveis. 

   Portanto, a avaliação deve considerar o aluno em todas as suas potencialidades, suas 

diversidades, suas preferências, suas habilidades – o aluno “por inteiro”, e dessa forma capaz de 

promover o sucesso da aprendizagem e a permanência bem-sucedida de todos os alunos na escola 

 

Conclusão: 

      Conclui-se que nossos objetivos serão alcançados somente através de um  trabalho coletivo 

com o compromisso de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem  tendo como 

referencial a Proposta Pedagógica, compreendendo a realidade da escola e encarando positivamente 

as dificuldades encontradas e as mudanças. Esses desafios nos farão crescer tanto profissionalmente 

como nas relações humanas e juntos conseguiremos atingir  um ensino e uma Escola Pública de 

qualidade para todos. 
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PLANO DE TRABALHO   -  NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

ENSINO MÉDIO 

 

Função: Apoio técnico e pedagógico aos docentes e discentes do Ensino Médio. 

 

Solange Toniolo  - Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Médio - Professor de 

Educação Básica II - SQC-II-QM-SE, Licenciatura plena em Geografia, Titular de cargo na Escola 

Estadual “Líbero de Almeida Silvares” – Fernandópolis, Diretoria de Ensino  Região de 

Fernandópolis. 

              

Mãos dadas 

 

Carlos Drumond de Andrade 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 
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O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

a vida presente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

    Vale destacar neste processo atual  a figura do professor coordenador (assim denominado na 

rede oficial de ensino do Estado de São Paulo) ou mais convencionalmente aceito no cotidiano do 

educador e na literatura especializada, do coordenador pedagógico, que dentre outras, tem a 

atribuição de favorecer o trabalho docente na escola de educação básica, por meio da formação 

continuada de professores. Assim sendo o professor coordenador na contemporaneidade é  um dos 

atores sociais responsáveis pela formação de professores. 

 

                                 

Objetivos Gerais para o exercício da formação e coordenação 

 

 Acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, docência  e avaliação;  

 Fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-se e aperfeiçoarem-se 

constantemente em relação ao exercício profissional;  

 Promover reuniões, discussões e debates com a população escolar e a  comunidade no sentido 

de melhorar sempre mais o processo educativo;  

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

escolar evidenciado pelos instrumentos de avaliação externa e interna; 

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

aprendizagem,visando a superação das dificuldades detectadas juntos as alunos. 

 Ser um instrumento de transformação da realidade - resgatar a potência da coletividade; 

gerar esperança;  

 Ajudar a construir a unidade (não uniformidade); superando o caráter fragmentário das 

práticas em educação, a mera justaposição e possibilitando a continuidade da linha de 

trabalho na instituição;  
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Objetivos Específicos para o exercício da formação e coordenação 

Resolução SE - 88, de 19-12-2007 

 

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

desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos de avaliação externa e interna; 

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

aprendizagem, visando à superação das dificuldades detectadas junto aos alunos; 

 Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores 

designados, com vistas à eficácia e melhoria de seu trabalho; 

 

 

   Diagnóstico dos pontos críticos do processo Ensino e Aprendizagem 

 

   A necessidade de acompanhamento constantes do ensino-aprendizagem através do trabalho 

a ser realizado pelo professor em sala de aula e posterior socialização em HTPCs, para que as 

medidas necessárias com relação ao ensino - aprendizagem sejam tomadas em tempo hábil. 

   Analisar produção escrita de todos os alunos, podendo juntamente com todos os professores 

das diversas disciplinas proporem ações visando à melhoria na produção de textos argumentativos.   

   Ainda temos um grande problema a ser resolvido com relação ao ensino das competências 

necessárias para obter os conhecimentos  matemáticos exigidos no atual Currículo Oficial, sendo 

necessário o desenvolvimento de projetos específicos, para que possamos conseguir resultados 

melhores na aplicação do Saresp 2011.   

 

Proposta de Intervenção – Ações do segmento de atuação Ensino Médio 

 

     Auxiliar, capacitar professores em H.T.P.Cs, em relação a aplicação das atividades sugeridas 

nos Cadernos do Professor por disciplina e séries. 
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   Estudar o Currículo Oficial, dando ênfase as novas exigências de um currículo baseado por 

Competências e Habilidades. 

   Selecionar material pedagógico adequado aos professores (fita, vídeos, jornais), para que os 

professores posam trabalhar com os alunos, incentivando-os ao prosseguimento dos estudos. 

    Promover reuniões de pais, conscientizando sobre a importância de sua participação na 

comunidade escolar, bem como o acompanhamento da aprendizagem e Frequência dos filhos. 

   Convidar PCOPs para acompanhar e direcionar os trabalhos dos professores durante a 

aplicação das atividades dos cadernos bimestrais das disciplinas. 

   Acompanhar as soluções propostas pelo corpo docente em relação a rendimento da classe, 

baseando-se nas notas e faltas bimestrais dos alunos. 

 

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO - Projeto de Recuperação Paralela 

   

    Verificar e acompanhar o planejamento das aulas de reforço e recuperação, através das 

anotações em diários de bordo dos alunos e dos professores das respectivas turmas. 

     Avaliar se ocorre melhoria de rendimento após reforço. 

   Registrar em diários de bordo, presenças, as atividades e conteúdos desenvolvidos nas aulas 

de reforço. 

 

AVALIAÇÃO 

 

     Importante ferramenta a serviço da gestão e do planejamento escolar será realizada através 

de acompanhamentos diários em sala de aula, socializações em HTPCs, preenchimento de fichas 

bimestrais apresentando avanços e dificuldades dos alunos por bimestre, entre outros mecanismos 

de avaliações necessários. 
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CONCLUSÃO 

    Novos paradigmas educacionais, norteados pelo Currículo Oficial, inovador, preocupado 

com a qualidade da educação, formação de um cidadão crítico, capaz de construir sua própria 

identidade, agir com autonomia, incorporar a diversidade, professores compromissados, respectivos 

as novas mudanças, gestores com vários olhares: as necessidades que circundam o ambiente 

escolar, principalmente em relação a formação do docente, prática em sala de aula(didática), relação 

professor x aluno. 

“Construir um ser humano, um de nós, é trabalho que não da férias nem concede descanso, haverá 

paredes frágeis, cálculos malfeitos, rachaduras. Quem sabe um pedaço vai desabar. Mas se abriram 

também janelas para a paisagem e varanda para o sol “. 
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PLANO DE TRABALHO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

 

Objetivo Geral: 

Organizar e atualizar prontuários de documentos de funcionários, docentes e alunos; receber, 

registrar, distribuir, expedir correspondência, processos e papéis em geral que tramitem na escola.    

Objetivo Específico: 

Ao Secretário de Escola cabe a responsabilidade básica de organização das atividades 

pertinentes à secretaria e à supervisão de sua execução.  

São atribuições do Secretário de Escola: 

 Participar da elaboração do plano escolar; 

 Elaborar a programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as 

demais programações da escola; 

 Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da secretaria, orientando e controlando as atividades 

de registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao 

processamento de dados; 

 Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de 

alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor; 

 Providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados e 

informações educacionais; 

 Preparar a escala de férias dos servidores da escola, submetendo-a a aprovação do 

Diretor; 

 Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às 

atividades escolares; 

 Redigir correspondência oficial; 

 Instruir expedientes; 

 Elaborar propostas das necessidades de material permanente e de consumo; 

 Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos relatórios 

anual da escola.       
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São atribuições do Agente de Organização Escolar - Oficial de Escola: 

 Execução das atribuições que lhe forem conferidas pelo secretário; 

 Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos, procedendo ao 

registro e escrituração relativos à vida escolar, especialmente no que se refere a matrícula, 

Frequência e histórico escolar; 

 Expedir certificados de conclusão de série e de curso e outros documentos relativos à vida 

escolar dos alunos; 

 Preparar e afixar em locais próprios, quadros horários de alunos e controlar o 

cumprimento de carga horária anual; 

 Manter registros relativos a resultados dos processos de avaliação e promoção, incineração 

de documentos, reuniões administrativa, termos de visita de supervisores pedagógicos e 

outras autoridades da administração do ensino; 

 Manter registros de levantamentos de dados estatísticos e informações educacionais; 

 Preparar relatórios, comunicados e editais relativos a matrícula, exames e demais 

atividades escolares; 

 Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, processos e papéis em geral que 

tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e arquivo escolar; 

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

 Preparar e expedir atestados ou boletins relativos à Frequência do pessoal docente técnico 

e administrativo; 

 Organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em exercício na escola; 

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

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

 Organizar e manter atualizados o documentário de leis, decretos, regulamentos, 

resoluções, e comunicados de interesse para escola; 

 Atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos relativos a 

escrituração e legislação; 

 Atender as pessoas que tenham assuntos a tratar da escola.    

 

São atribuições dos Agentes de Organização Escolar - Inspetor de Alunos: 
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 Controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola, orientando-os quanto às normas 

de comportamento; 

 Informar a equipe de Direção da Escola sobre a conduta dos alunos e comunicar as 

ocorrências; 

 Colaborar na divulgação de avisos e instrução de interesse da administração da escola; 

 Atender aos professores, em aula na solicitações de material escolar e nos problemas 

disciplinares ou de assistência aos alunos; 

 Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos 

curriculares complementares de classe; 

 Providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente; 

 Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo e educacional 

que lhe forem atribuídas pela Direção da Escola.  

 

Núcleo Operacional : zeladoria, limpeza, conservação, manutenção, controle e 

preparo da merenda escolar. 

 

Função:- Apoio ao conjunto de ações complementares (limpeza, vigilância, manutenção, 

conservação, controle, disciplina etc.) da escola. Integram o Núcleo Operacional o zelador, o 

inspetor de alunos, os serventes de escola e as merendeiras. 

      São atribuições do Agente de Serviço Escolar - Servente de Escola : 

        Executar tarefas de: 

 Limpeza interna e externa da escola, especialmente salas de aula, banheiros, biblioteca, 

laboratório, bem como móveis e utensílios;                

 Preparo e distribuição de café; 

 Distribuição de merenda aos alunos; 

 Executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílios e similares; 

 Prestar serviços de mensageiro; 

 Auxiliar na manutenção da disciplina geral; 

 Executar outras tarefas, relacionadas com sua área de atuação, que forem determinadas pela 

Direção da Escola. 
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CORPO DOCENTE 

 

Função:- Desenvolvimento das atividades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. 

 Os professores realizam um trabalho, com o objetivo de tornar seus alunos críticos, 

participativos, conscientes dos direitos e deveres, das normas estabelecidas pela escola, tenham 

conhecimentos científicos que possam servir para o exercício da cidadania. 

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

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

A - Pontos positivos 

A maioria dos professores apresentam: 

 Domínio no conteúdo  

 Responsabilidade; 

 Compromisso; 

 Experiência; 

 Boa formação profissional. 

B - Pontos negativos 

A minoria dos professores apresentam: 

 Insegurança profissional; 

 Inexperiência; 

  Formação acadêmica precária para o exercício do magistério; 

 Falta de conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados. 

 Desinteresse em capacitar-se continuamente. 

C – Expectativas:- 

Para melhorar o desempenho pedagógico do corpo docente são realizados nas HTPCs, 

estudos, troca de experiências, orientações, acompanhamento da prática pedagógica, cursos, 

treinamentos e Orientações Técnicas em nível de Diretoria de Ensino e S.E.E. 
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                     CORPO DISCENTE 

 

O Regimento Escolar da Escola estabelece em relação corpo discente o que segue: 

 

DIREITOS, DEVERES E REGIME DISCIPLINAR 

DOS DIREITOS  

Serão respeitados aos discentes todos os  direitos  previstos  no  Estatuto da Criança e do 

Adolescente e demais legislação pertinente. 

Além dos direitos acima mencionados, são direitos do aluno na Escola: 

I – ser respeitado e valorizado por todo o pessoal da escola; 

II – ter asseguradas as condições de aprendizagem, propiciando lhe  ampla 

assistência por parte do professor; 

III – tomar ciência dos resultados das avaliações de aprendizagem e recorrer, se 

necessário, dos resultados da avaliação do seu desempenho; 

IV – ter o direito de ampla defesa em questões que envolvam as ações e punições; 

V – ser respeitado em suas ideias e convicções religiosas, políticas e sociais, desde 

que não atentem contra a moral, os bons costumes, disciplina e organização da Escola; 

VI – ter assegurada boas condições de aprendizagem, devendo ser-lhe propiciada 

ampla assistência por parte do professor e da escola e acesso aos recursos materiais e didáticos da 

Escola; 

VII – ser ouvido em suas queixas ou reclamações e ser orientado em suas 

dificuldades; 

VIII – reunir-se com os seus pares, para organização de agremiações e campanhas de 

cunho educativo, em consonância com o estabelecido pela Escola e aprovado previamente pelo 

Diretor da Escola. 
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DOS DEVERES DOS DISCENTES 

São deveres dos discentes: 

 I – comparecer pontualmente às aulas ou a outras atividades programadas pelo 

professor ou pela escola, devidamente uniformizado e munido do seu material escolar; 

 II – Incumbir-se das obrigações que lhe forem atribuídas pela Direção e pelos 

professores; 

 III – atuar com responsabilidade na execução de trabalhos, exercícios, provas e 

demais atos escolares; 

 IV – contribuir, para o prestígio da Escola; 

 V – cooperar para a boa manutenção das condições dos móveis equipamentos e 

material escolar, concorrendo também para a manutenção das condições de asseio do edifício da 

Escola e de suas dependências; 

 VI – indenizar os danos que der causa, tanto para a Escola, como para os docentes, 

servidores e colegas; 

 VII – não portar material que atente ou represente perigo para a saúde, segurança e 

integridade física e moral de outrem; 

 VIII – Ter adequado comportamento social, concorrendo sempre, onde quer que se 

encontre, para a elevação do seu próprio conceito e também o da escola, fortalecer o espírito 

patriótico e a responsabilidade democrática; 

IX – não participar de movimentos de indisciplina coletiva; 

X – obedecer as determinações da Direção escolar; 

 XI – submeter a apreciação da Direção, a realização de atividades de iniciativa 

pessoal ou de grupos, no âmbito da Escola. 

DO REGIME DISCIPLINAR  

Fica vedado ao aluno: 

 I – entrar ou sair da classe sem a permissão do professor; 

 II – retirar-se da Escola sem permissão; 

 III – desrespeitar  o   professor   dentro  da  classe,  impedindo-o  que desenvolva a  

sua aula a contento de todos; 

IV – participar da aula, sem o material escolar devido e não estar em dia com as 

obrigações e trabalhos escolares exigidos; 
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V – veicular ideias políticas de qualquer natureza e fazer proselitismo religioso; 

VI – promover ou participar de movimentos que resultem em falta coletiva às 

atividades da escola; 

VII – provocar tumulto dentro e fora da Escola; 

VIII – praticar, dentro da Escola, atos atentatórios à moral e aos bons costumes; 

IX – fumar nas dependências de Escola ou fazer uso de outros produtos que causem 

dependência física; 

X – praticar atos que impliquem na segurança física e material, expondo o pessoal da 

escola em perigo e danos ao patrimônio escolar. 

O não  cumprimento  ou  a  não  observância  dos  dispostos  no  regimento escolar, 

sujeita o aluno as penalidades abaixo expostas, assegurando ao mesmo, o amplo direito de defesa. 

 Nas  penalidades que impliquem  em  transferência  do  aluno,  esta será precedida de 

um processo sindicante para a apuração dos fatos. 

  Conforme  a  gravidade  das  faltas  ou  infrações  poderão  ser aplicadas as seguintes 

penalidade : 

         I – admoestação verbal; 

        II – exclusão de aula; 

        III – advertência por escrito e enviada aos pais ou responsáveis;  

        IV – suspensão temporária de todas as atividades, até o máximo de cinco dias; 

        V – transferência compulsória em caso de falta grave ou reincidência. 

 A penalidade prevista no inciso IV será precedida de um processo sindicante, dando 

amplo direito de defesa ao aluno. 

 A penalidade prevista no inciso V será precedido de processo sindicante, dando o 

amplo direito de defesa ao aluno, sendo que, se menor de dezoito anos, a escola deve comunicar ao 

Conselho Tutelar esta decisão e junto com este, propiciar uma vaga em outra escola pública. 

As penalidades previstas no incisos IV e V devem ser aprovadas pelo Conselho de 

Escola e aplicadas pelo Diretor da Escola. 

O Direito de defesa pode ser exercido pelo próprio aluno, se maior de 18 (dezoito) 

anos, pelo pai ou responsável ou por profissional devidamente constituído. 

 Toda a penalidade imposta ao aluno será comunicado aos pais e ou responsáveis. 
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esSISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR – Governo do Estado de São Paulo 

 

NORMAS GERAIS DE CONDUTA ESCOLAR 

 A proteção integral da criança e do adolescente é uma obrigação que se impõe a todos. Isso implica 

garantir um ambiente socialmente saudável, que propicie condições indispensáveis para que homens e 

mulheres em fase de formação possam ampliar seus horizontes, trabalhar suas aptidões e expressar seus 

interesses, tornando se cidadãs e cidadãos aptos a participar – de maneira ativa, pacífica e produtiva – dos 

diversos aspectos da vida social. 

  Esta busca do pleno desenvolvimento é um processo dinâmico, ao longo do qual, com frequência, 

eclodem conflitos complexos que podem causar perplexidade e insegurança aos jovens, uma vez que 

ainda não desenvolveram plenamente as habilidades sociais indispensáveis para enfrentar tais situações. 

Não raro, surgem insatisfações e frustrações decorrentes dessas experiências negativas, o que pode 

deflagrar comportamentos indesejáveis –ou até mesmo inadmissíveis– em um ambiente escolar 

apropriado para a construção de suas personalidades. 

 Nesse sentido, é parte fundamental do processo educativo garantir a observância de regras 

saudáveis de convivência no ambiente escolar. Acatar o pacto social vigente – representado pelo 

conjunto de normas de conduta estabelecido e socialmente reconhecido – sustenta o delicado 

equilíbrio entre desejos, direitos e deveres individuais e coletivos que permeia a convivência social e 

garante a sobrevivência de uma sociedade democrática e de respeito à cidadania. 

 Na escola, como parte integrante da missão de educar, dirigentes, professores, diretores, 

funcionários, pais e colaboradores devem esclarecer, divulgar e observar as regras de comportamento e 

convivência, assim como encorajar os estudantes a respeitarem diferenças e praticarem a tolerância. Este 

documento é um instrumento de apoio a estes procedimentos na rede pública de ensino estadual, 

constituindo-se em indispensável referencial comum a todas as escolas. Cabe a todos os integrantes da 

comunidade escolar aperfeiçoá-lo e atualizá-lo permanentemente. 

 Cada estabelecimento de ensino deve adotar estas Normas Gerais de Conduta Escolar como 

referência, porém medidas ou procedimentos adicionais, que não afrontem o disposto nelas, podem ser 

adotados individualmente pelas escolas, havendo aprovação do Conselho Escolar. 

1. DIREITO À EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA E DE QUALIDADE 

 As escolas públicas estaduais abrigam alunos e alunas de diferentes idades, níveis de 

desenvolvimento psicossocial e estratos sociais, que devem receber do Estado atenções adequadas às 
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suas necessidades. Ter garantido o acesso à educação gratuita e de qualidade, desde o Ensino 

Fundamental até a conclusão do Ensino Médio, constitui um dos direitos básicos dos alunos. 

Em consequência, todo aluno tem direito a: 

1.1. Receber educação em uma escola limpa e segura. Alunos com deficiência, que requeiram atenção 

especial, têm direito a recebê-la na forma adequada às suas necessidades e igualmente gratuita; 

1.2. Usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de discriminação, 

constrangimentos ou intolerância; 

1.3. Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e colaboradores da escola, 

independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, deficiências, 

estado civil, orientação sexual ou crenças políticas; 

1.4. Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e oportunidades de participar 

em projetos especiais; 

1.5. Receber Boletim Escolar e demais informações sobre seu progresso educativo, bem como participar 

de avaliações periódicas, de maneira informal ou por instrumentos oficiais de avaliação de rendimento; 

1.6. Ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser encaminhado para programa 

de recuperação, em razão do aproveitamento escolar; 

1.7. Ser notificado sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação escolar; 

1.8. Ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou acadêmicas registradas e 

armazenadas pelo sistema escolar, salvo em casos de risco ao ambiente escolar ou em atendimento a 

requerimento de órgãos oficiais competentes.  

 

2. DIREITO À LIBERDADE INDIVIDUAL E DE EXPRESSÃO 

 

 São igualmente garantidos ao aluno da escola pública estadual os seguintes direitos individuais: 

2.1. Organizar, promover e participar de grêmio estudantil ou entidade similar de sua escola; 

2.2. Participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, desde que produzidos com 

responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam a vida na escola ou expressem preocupações e 

pontos de vista dos alunos; 

2.3. Promover a circulação de jornais, revistas ou literatura na escola, em qualquer dos veículos de mídia 

disponíveis, desde que observados os parâmetros definidos pela escola no tocante a horários, locais e 
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formas de distribuição ou divulgação. Fica proibida a veiculação de conteúdos difamatórios, obscenos, 

preconceituosos, racistas, discriminatórios, comerciais, de cunho partidário ou de organizações 

paramilitares, que promovam a apologia ao crime ou a atos ilícitos ou estimulem a sua prática, ou cuja 

distribuição perturbe o ambiente escolar, incite à desordem ou ameace a segurança ou os direitos 

fundamentais do cidadão, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) e demais previsões legais; 

2.4. Afixar avisos no mural administrativo da escola, sempre acatando os regulamentos estabelecidos por 

esta. Fica proibida a veiculação de conteúdos difamatórios, obscenos, preconceituosos, racistas, 

discriminatórios, comerciais, de cunho partidário ou de organizações paramilitares, que promovam a 

apologia ao crime ou a atos ilícitos ou estimulem a sua prática, que perturbem o ambiente escolar, incitem 

à desordem ou ameacem a segurança ou os direitos fundamentais do cidadão, conforme previsto na 

Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e demais 

previsões legais; 

2.5. Decidir sobre as vestimentas pessoais que portará, assim como sobre distintivos ou adereços de uso 

estritamente pessoal, exceto nos casos em que sua apresentação represente perigo a si ou aos demais, ou 

quando divulgar ideias racistas, preconceituosas, difamatórias, obscenas ou cuja circulação perturbe o 

ambiente escolar; 

2.6. Ter assegurados o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na escola, exceto nos casos em que 

representem perigo para si ou para os outros, ou que perturbem o ambiente escolar. 

3. DIREITO A TRATAMENTO JUSTO E CORDIAL 

 

 Cada aluno da escola pública estadual tem o direito de ser tratado de forma justa e cordial por 

todos os integrantes da comunidade escolar, sendo assegurado a ele: 

3.1. Ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas apropriadas e quais as que 

podem resultar em sanções disciplinares, para que tome ciência das possíveis consequências de suas 

atitudes em seu rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos nestas Normas Gerais de 

Conduta Escolar e demais regulamentos escolares; 

3.2. Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas da direção da escola 

sobre seus direitos e responsabilidades, em conformidade com o estabelecido neste documento e com a 

legislação pertinente; 
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3.3. Estar acompanhado por seus pais ou responsáveis em reuniões e audiências que tratem de seus 

interesses quanto a desempenho escolar ou em procedimentos administrativos que possam resultar em sua 

transferência compulsória da escola. 

B. DE VERES E RES PONSA BILIDADES DOS ALU NOS 

4. Relação de deveres e responsabilidades 

 

Cada aluno da escola pública estadual tem os seguintes deveres e responsabilidades: 

4.1. Frequentar a escola regular e pontualmente, realizando os esforços necessários para progredir nas 

diversas áreas de sua educação; 

4.2. Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais materiais escolares de uso 

pessoal ou comum coletivo; 

4.3. Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais dependências da escola; 

4.4. Ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, funcionários e colaboradores da 

escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, 

condição física ou emocional, deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas; 

4.5. Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem colaborativo e seguro, que 

garanta o direito de todos os alunos de estudar e aprender; 

4.6. Abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma interfiram negativamente no livre 

exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar; 

4.7. Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando a preservá-los e 

respeitando a propriedade alheia, pública ou privada; 

4.8. Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que possam colocar em risco a 

saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar; 

4.9. Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos; 

4.10. Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos que não desejem participar 

da reunião; 

4.11. Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e ilícitas, substâncias 

tóxicas e armas; 

4.12. Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, sobretudo sobre o 

progresso nos estudos, os eventos sociais e educativos previstos ou em andamento, e assegurar que 
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recebam as comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, devolvendo-as à direção em tempo 

hábil e com a devida ciência, sempre que for o caso. 

 

5. CONDUT AS QUE AFETAM O AMBIENT E ESCOLAR / FALTAS DISCIPLINARES 

 

 Além das condutas descritas a seguir, também são passíveis de apuração e aplicação de medidas 

disciplinares as condutas que professores ou a direção escolar considerem incompatíveis com a 

manutenção de um ambiente escolar sadio ou inapropriadas ao ensino-aprendizagem, sempre 

considerando, na caracterização da falta, a idade do aluno e a reincidência do ato. 

5.1. Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa ou autorização da direção ou 

dos professores da escola; 

5.2. Ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar; 

5.3. Utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, telefones ou outros equipamentos 

e dispositivos eletrônicos de propriedade da escola; 

5.4. Utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, equipamentos eletrônicos como 

telefones celulares, pagers, jogos portáteis, tocadores de música ou outros dispositivos de comunicação e 

entretenimento que perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado; 

5.5. Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia; 

5.6. Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por exemplo, fazendo barulho 

excessivo em classe, na biblioteca ou nos corredores da escola; 

5.7. Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários ou colaboradores da escola; 

5.8. Fumar cigarros, charutos ou cachimbos dentro da escola; 

5.9. Comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à convivência social; 

5.10. Expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem as normas ou políticas 

oficialmente definidas pela Secretaria Estadual da Educação ou pela escola; 

5.11. Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou preconceituosos, 

incluindo a exibição dos referidos materiais na internet; 

5.12. Violar as políticas adotadas pela Secretaria Estadual da Educação no tocante ao uso da internet na 

escola, acessando-a, por exemplo, para violação de segurança ou privacidade, ou para acesso a conteúdo 

não permitido ou inadequado para a idade e formação dos alunos; 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
   

  

5.13. Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de qualquer método, inclusive o uso 

de computadores ou outros meios eletrônicos; 

5.14. Incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades escolares: 

Comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdos totais ou parciais de provas a serem realizadas 

ou suas respostas corretas; 

• Substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas ou avaliações; 

• Substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas ou avaliações escolares; 

 . Plagiar , ou seja apropriar-se do trabalho de outro e utilizá-lo como se fosse seu, sem dar o devido 

crédito e fazer menção ao autor, como no caso de cópia de trabalhos de outros alunos ou de conteúdos 

divulgados pela 

internet ou por qualquer outra fonte de conhecimento. 

5.15. Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares; escrever, rabiscar ou 

produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou quadra de esportes dos edifícios escolares; 

5.16. Intimidar o ambiente escolar com bomba ou ameaça de bomba; 

5.17. Ativar injustificadamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de segurança da escola; 

5.18. Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a terceiros, incluindo 

hostilidade ou intimidação mediante o uso de apelidos racistas ou preconceituosos; 

5.19. Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou apresentar 

qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva; 

5.20. Estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou promover brincadeiras que 

impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, em qualquer membro da comunidade escolar; 

5.21. Produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da comunidade escolar, resultantes de 

condutas imprudentes ou da utilização inadequada de objetos cotidianos que podem causar danos físicos, 

como isqueiros, fivelas de cinto, guarda-chuvas, braceletes etc.; 

5.22. Comportar-se, no transporte escolar, de modo a representar risco de danos ou lesões ao condutor, 

aos demais passageiros, ao veículo ou aos passantes, como correr pelos corredores, atirar objetos pelas 

janelas, balançar o veículo etc.; 

5.23. Provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do ambiente escolar; 

5.24. Ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da comunidade escolar; 

5.25. Participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou generalizada; 

5.26. Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida autorização ou sob ameaça; 
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5.27. Incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional a equipamentos, 

materiais e instalações escolares ou a pertences da equipe escolar, estudantes ou terceiros; 

5.28. Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas ou outras drogas 

lícitas ou ilícitas no recinto escolar; 

5.29. Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não seja de fogo, no recinto 

escolar; 

5.30. Apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que viole a Constituição 

Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal. 

 

6. MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão acarretar ao aluno as 

seguintes medidas disciplinares: 

I Advertência verbal; 

II Retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e encaminhamento à diretoria para orientação; 

III Comunicação escrita dirigida aos pais ou responsáveis; 

IV Suspensão temporária de participação em visitas ou demais programas extracurriculares; 

V Suspensão por até 5 dias letivos; 

VI Suspensão pelo período de 6 a 10 dias letivos; 

VII Transferência compulsória para outro estabelecimento. 

 

7. PROCEDIMENTOS 

 

As medidas disciplinares deverão ser aplicadas ao aluno em função da gravidade da falta, idade do 

aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, comunicando se aos pais ou responsáveis. 

As medidas previstas nos itens I e II serão aplicadas pelo professor ou diretor• ; 

• As medidas previstas nos itens III, IV e V serão aplicadas pelo diretor; 

• As medidas previstas nos itens VI e VII serão aplicadas pelo Conselho Escolar. 

As faltas descritas nos itens 5.23 a 5.30 deverão necessariamente ser submetidas ao Conselho de Escola 

para apuração e aplicação de medida disciplinar, devendo a unidade escolar informar à Secretaria 

Estadual da Educação sua ocorrência e a medida disciplinar aplicada. 
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Em qualquer caso será garantido amplo direito de defesa, ao aluno e aos seus responsáveis, cabendo 

pedido de  revisão da medida aplicada e, quando for o caso, recurso ao Conselho Escolar. 

 A aplicação das medidas disciplinares previstas não isenta os alunos ou seus responsáveis do 

ressarcimento de danos materiais causados ao patrimônio escolar ou da adoção de outras medidas 

judiciais cabíveis. 

 

8. RECURSOS DISCIPLINARES ADICIONAIS 

 Para restaurar a harmonia e o adequado ambiente pedagógico, além das medidas disciplinares 

descritas nestas Normas, professores, direção e o Conselho de Escola podem utilizar, cumulativamente, 

os seguintes instrumentos de gestão da convivência escolar: 

8.1. Envolvimento de pais ou responsáveis no cotidiano escolar; 

8.2. Orientações individuais ou em grupo para mediar situações de conflito; 

8.3. Reuniões de orientação com pais ou responsáveis; 

8.4. Encaminhamento a serviços de orientação em situações de abuso de drogas, álcool ou similares; 

8.5. Encaminhamento a serviços de orientação para casos de intimidação baseada em preconceitos ou 

assédio; 

8.6. Encaminhamento aos serviços de saúde adequados quando o aluno apresentar distúrbios que estejam 

interferindo no processo de aprendizagem ou no ambiente escolar; 

8.7. Encaminhamento aos serviços de assistência social existentes, quando do conhecimento de situação 

do aluno que demande tal assistência especializada; 

8.8. Encaminhamento ao Conselho Tutelar em caso de abandono intelectual, moral ou material por parte 

de pais ou responsáveis; 

8.9. Comunicação às autoridades competentes, dos órgãos de segurança pública, Poder Judiciário e 

Ministério Público, de crimes cometidos dentro das dependências escolares. 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual Normas Gerais de 

Conduta Escolar. São Paulo, 2009. 
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VI – AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS PARA 

ACOMPANHAMENTO, 

CONTROLE E 

AVALIAÇÃO. 
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VI – AVALIAÇÃO:  CRITÉRIO PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO. 

A) AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. 

 “A avaliação Institucional visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação- isto é, do 

ensino, da aprendizagem e da gestão institucional – com a finalidade de transformar a escola atual 

em uma instituição comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da 

sociedade” 

(Progestão, pág. 7 Módulo IX) 

 

A avaliação Institucional tem seu objetivo pautado na atualização e enriquecimento do 

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

que levem em conta os resultados de avaliações de alunos e a atuação dos professores articulada ao 

Projeto Político Pedagógico e com as necessidades de melhoria do rendimento escolar.  

Conscientes do compromisso da Escola em cumprir sua função social, na contribuição da 

formação plena do educando com um ensino de qualidade, para nortear o trabalho a Avaliação 

Institucional é realizada no final do ano letivo com o envolvimento de todos os segmentos da 

unidade Escolar. Ambos contribuem para a avaliação das cinco dimensões e suas respectivas 

melhorias. 

A Avaliação Institucional é aplicada por meio de reflexões, relatos orais e questões escritas, 

distribuídas à comunidade escolar, nos diversos segmentos representativos, e após são analisados 

pela equipe gestora. Os resultados são considerados como diagnóstico para retomada de ações. As 

críticas e ou sugestões são consideradas como pontos positivos para o redirecionamento e 

intervenções necessárias para o fortalecimento do processo de ensino aprendizagem, colaborando 

para um gestão participativa e democrática. 

 

 Descrição: item Processo de Avaliação Institucional. 
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B) AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.  

  

“Avaliar significa compreender as atividades avaliadas visando ao seu aperfeiçoamento. 

Esta é a finalidade prática da Avaliação: não apenas melhorar o conhecimento sobre as ações 

desenvolvidas, mas oferecer subsídios para a tomada de decisão” (Progestão, pág. 32 – Módulo XI) 

 Meios de avaliações internas e externas são utilizadas pelos educadores como meio de 

detectar as habilidades não dominadas pelos alunos em relação aos gêneros textuais e aos 

conhecimentos matemáticos, por meio dos resultados o SARESP e avaliações sistemáticas aplicadas 

bimestralmente pelos professores das diversas áreas do Currículo Básico, Oficinas Curriculares e 

Parte Diversificada. 

 Na avaliação externa SARESP, o resultado de nossa Escola está acima do nível da Diretoria 

de Ensino. Também, os alunos obtiveram bons resultados no ENEM, sendo que quatro alunos 

conseguiram bolsas de estudos do PROUNI em cursos de bacharelado nas Instituições de ensino 

superior de Fernandópolis – FEF e UNICASTELO. 

 Nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, em 2010; três alunos receberam menção honrosa 

(02 de Ens. Fund. E 01 do Ens. Médio),  justificando o compromisso e dedicação de todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

 As análises das avaliações internas acontecem bimestralmente, ou em momentos 

extraordinários quando são avaliados os serviços prestados pela Escola e se propõem soluções para 

os possíveis desvios no processo ensino aprendizagem, com o acompanhamento da direção e 

coordenação no subsídio de material diversificado e compromisso dos responsáveis. 

 Através de Conselho de Classe/Série realizado com a participação dos alunos e pais são 

discutidos os resultados do desempenho global dos alunos, as principais causas das dificuldades 

apresentadas e as propostas de intervenções. Assim o Conselho de Classe/Série como instância 

colegiada, com a função não só de avaliar o desempenho do aluno, mas o de acompanhar o 

desenvolvimento do processo e o controle de Frequência de cada aluno da classe. 

 Os casos de alunos que apresentam Frequência irregular são rapidamente identificados 

através da pasta de acompanhamento diário de cada série. A equipe gestora busca através de 

convocação ao responsável ou visita domiciliar ou ainda através de telefonema, identificar as razões 

pela ausência e tomar as medidas necessárias ou ainda encaminha-los ao Conselho Tutelar do 

Município. 
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 A avaliação será contínua, recuperadora, diagnóstica e formativa onde os serviços prestados 

pela escola e os profissionais envolvidos, serão avaliados durante e após o processo ensino 

aprendizagem. 

 O acompanhamento, controle e avaliação serão realizados durante o processo de 

crescimento, por parte de todos os envolvidos (alunos, professores, funcionários, comunidade), num 

constante ir e vir, reavaliado, através da ação-reflexão-ação, todos os atos que permeiam o processo 

ensino aprendizagem, através da delegação de parcelas de poder e do respaldo necessário para sua 

concretização. 

 A função da direção é assegurar a integração de todos os profissionais da Escola e da 

Comunidade no processo Ensino e Aprendizagem, em busca de um serviço de qualidade, 

transformando a Escola em um organismo vivo e atuante na vida da sociedade; capaz de 

reformular-se e adaptar-se com vistas à concretização dos objetivos que constam no Plano de 

Gestão. Administrar conflitos, facilitar a decisão do grupo, respeitando-os, promovendo e 

incentivando os encontros coletivos para reavaliar o papel da escola. 

 A coordenação articulará o envolvimento de toda a equipe escolar e comunidade, na tarefa 

educativa, a fim de garantir a construção de uma nova realidade escolar, onde tudo e todos serão 

interligados ao mesmo objetivo, ou seja, a melhoria da qualidade do ensino. 

 Vamos desenvolver uma administração solidária, fundamentada numa gestão participativa e 

democrática como o fortalecimento do Conselho de Escola, Grêmio Escolar, APM, Pais, 

Funcionários e Alunos, como instâncias de poder dentro da escola, por que entendemos que, para 

melhorar a qualidade do ensino, precisamos da colaboração e participação de toda comunidade 

escolar. Este colegiado será responsável pelas decisões sobre as ações pedagogias, financeiras, 

administrativas, bem como pelo desenvolvimento da cidadania, pelo acesso ao saber e pela 

formação da consciência democrática do aluno. 

 Dinamizaremos o Conselho de Classe, como instância colegiada, com a função de avaliar o 

desempenho global do aluno, acompanhando o desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem e o controle de Frequência de cada classe, tendo como referência às demais classes 

da mesma série. 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
   

  

 A administração colegiada firmar-se-á numa decisão coletiva e constituir-se-á em efetivo 

espaço de comprometimento dos membros da comunidade escolar com o projeto político 

pedagógico a ser assumido. 

 Nesse espaço coletivo é que se democratizarão as relações sociais dentro e fora da escola, 

quando serão analisadas, discutidas e deliberadas todas as decisões necessárias à efetivação de uma 

prática pedagógica progressiva em que todos se responsabilizarão tanto pela função específica da 

escola, quanto pelo pleno exercício da cidadania. 

 Bimestralmente, este colegiado se reunirá, ou em momentos extraordinários quando serão 

avaliados os serviços prestados pela escola e propor soluções para possíveis soluções como 

intervenções no processo ensino-aprendizagem. 

 A avaliação em nível de coordenação pedagógica, dar-se-á através do fluxo e refluxo: 

Coordenador – Professor – Aluno/Aluno – Professor – Coordenador. 

Mecanismos utilizados: 

 Espaços nas HTPCs; 

 Estudos de casos e obstáculos: Reuniões de Conselho de Classe. 

Instrumentos utilizados: 

 Registros em Atas (livros próprios); 

 Registros em Diários de classe dos professores; 

 Registros em cadernos de alunos; 

 

a) A nível de Conselho da Escola: 

 

O Conselho de Escola avaliará os serviços prestados pela escola, e a aplicação dos recursos 

financeiros (APM) e ações especiais, visando a integração escola – família – comunidade. 

Mecanismos utilizados: 

 Reunião bimestrais e extraordinárias. 

 Diálogo aberto e construtivo.  

 Entrevistas 

 Participação em debates e estudos de casos. 

Instrumentos utilizados: 

 Livro de Ata próprio. 
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 Questionamentos 

 

Direção: 

 A direção avaliará, participando das reuniões semanais com os Professores Coordenadores, 

das HTPCs, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da atuação do Grêmio 

Escolar, das reuniões de Pais e Mestres, acompanhando o processo ensino aprendizagem no dia a 

dia, através de visitas à sala de aula, reuniões com Conselho de Classes; rendimento escolar 

bimestral dos alunos e do funcionamento da escola, promovendo a auto avaliação da instituição 

escolar, em todas as suas dimensões da gestão escolar, nos períodos previstos de acordo com o 

Calendário Escolar. 

 

Instrumentos utilizados: 

 Entrevistas individuais; 

 Registro das Reuniões; 

 Atas próprias de reuniões; 

 Livro de Comunicado; 

 Diários de classe dos professores; 

 Caderno do aluno; 

Registros da secretaria (transferências, matrículas, consolidados,...) 
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Considerações Finais 

 

Ao final deste registro, a reflexão conjunta construída pela equipe gestora, nos permitiu a 

apropriação da intencionalidade que anima o “Plano de Ação”, sendo importante seu 

envolvimento no planejamento, execução e avaliação.    

NOSELLA, ao analisar um tipo de Escola, à qual chama de desorgânicas ou 

contraditórias – escola em que seus componentes não se integram num projeto pedagógico 

orgânico -, apresenta como única saída o “trabalho vivente”, do professor, do diretor e do 

supervisor de ensino. 

NOSELLA aponta também como diretiva o atual processo de democratização, que deve 

penetrar nas relações sociais no interior da Escola, como o único remédio eficaz para a 

resolução de seus problemas; o único que pode manter a vitalidade e a criatividade do 

organismo educativo. 

Constatamos que, a transformação das condições de trabalho e da própria educação do 

educador só se realiza na prática e pela ação transformadora.  

Portanto, através da Avaliação Institucional realizada ao final de cada ano letivo, previsto 

no Calendário Escolar, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar de 

forma coletiva e cooperativa, permitiu um momento onde podemos refletir acerca da nossa 

prática pedagógica e juntos repensar as ações da escola e traçar novas metas. É através da 

práxis que se realiza o próprio sentido da existência e daquilo a que comumente chamamos de 

natureza humana. 

É possível construir um Plano de Ação, com a participação efetiva de todos os 

envolvidos no processo de ensino, através da ação verdadeiramente político-pedagógica da 

equipe gestora e supervisão, atuando como incentivadores, líderes democráticos que ouvem, 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

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

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 – 1207 

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
   

  

que dão oportunidade a todos os componentes de opinarem e decidirem sobre soluções mais 

adequadas às problemáticas surgidas no cotidiano escolar.   

 

 

Grupo de Trabalho: 

 

 

Nome completo                                                RG                       Segmento  

 

1. Sônia Maria de Freitas Martins              8.864.820                Diretor de Escola 

 

2 Mauro Bortolozo Junior                          7.604.089-6                  Vice Diretor  

 

3. Tânia Regina Juste Petenuci              14.723.820-1                        PCP - EF 

 

4. Solange Toniolo                                   22.541.682                          PCP – EM 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA DA E.E “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 

INTRODUÇÃO 

  A Constituição da República Federativa do Brasil: “a Educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. Admitindo o direito constitucional, cabe neste contexto, uma 

pergunta preliminar que possa dar mais relevância ao significado da Educação: “Estamos 

coletivamente dispostos a garantir aos jovens brasileiros o pleno desenvolvimento, a prática da 

cidadania e a inserção adequada no complexo mundo do trabalho da sociedade contemporânea?”. 

  A resposta a esta questão passa por uma análise das diretrizes gerais da educação e 

seu significado sociopolítico. 

  O nosso projeto educativo agrega um componente político, tendo com base os 

processos democráticos de participação da comunidade que orientam à tomada de decisões.  

  Houve uma preocupação para que as diretrizes da educação fossem centradas na 

formação integral do educando, quanto ao desenvolvimento pleno, que englobam o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. 

  Através de estudos em oficinas pedagógicas nas ATPCs, professores e Equipe de 

Gestão participaram de forma autônoma e democrática da geração do documento. O resultado deste 

trabalho expressa a concepção de educação da equipe da E.E. Engenheiro Haroldo Guimarães 

Bastos, que reconhece a Proposta Pedagógica como uma relevante contribuição à comunidade local. 

A Escola Estadual “Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos”, Direção, Professores Coordenadores 

Pedagógicos, professores, pais, alunos, Conselho de Escola, A.P.M., Grêmio Escolar e outros 

grupos sociais da comunidade, propõem coletivamente e de forma intencional se comprometendo, 

através do nosso Projeto Político Pedagógico, construir uma nova realidade, evidenciando valores 

indispensáveis para o exercício responsável da cidadania, para viver o presente, entender o passado 

e projetar o futuro, tendo no aluno o centro do processo na construção da sua identidade, 

objetivando: 

 Possibilitar experiência ao aluno para que ele adquira os conhecimentos já elaborados pela 

cultura e pela ciência, isto é, ter condições de acessar, selecionar e organizar esse 

conhecimento; 
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 Priorizar o desenvolvimento da competência de leitura e escrita. A escola é definida pelo 

currículo, como espaço de cultura e de articulação de competências e de conteúdos 

disciplinares; 

 Proporcionar condições para construção de cada ser humano individualmente enquanto 

sujeito e coletivamente enquanto sociedade; 

 Exercitar a sensibilidade e afetividade; 

 Traçar o caminho pela independência interior, desenvolvendo as consciências cognitivas e 

valorativas; 

 Favorecer a criação de oportunidades práticas de liderança construtiva e democrática 

garantindo a articulação entre todos os segmentos escolares: Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e Escola da Família; 

 Formar autoconceito valorizando como referência o respeito mútuo, dignidade pessoal que 

deve impregnar a todos; 

 Favorecer a expansão da consciência e solidariedade entre todos os envolvidos, no 

desenvolvimento da prática social operacionalizando os recursos e espaços: Sala de leitura, 

Acessa Escola; 

 Favorecer a construção da autonomia pessoal e intelectual; 

 Desenvolver nos alunos, através do Currículo Oficial, os princípios: a escola que aprende; o 

currículo como espaço de cultura; as competências como eixo de aprendizagem; a prioridade 

da competência de leitura e escrita; articulação das competências para aprender e a 

contextualização no mundo do trabalho; 

 Integrar os alunos que apresentam necessidades especiais nas classes regulares com o apoio 

da equipe escolar e especialistas do município e da Diretoria de Ensino;  

 Priorizar o inter-relacionamento educativo através do diálogo e do acolhimento; 

 Educar, Conscientizar, Humanizar e Transformar a realidade social; 

 Desenvolver a autonomia em relação à produção e aquisição de conhecimentos a partir do 

exercício sistemático da metacognição, levando-os a APRENDER A APRENDER; 

 Proporcionar a apropriação de novos conceitos e informações; 

 Desenvolver ao longo da escolaridade as capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, de 

relação interpessoal e inserção social, ética, estética, tendo em vista uma formação integral; 
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 Garantir igualdade de oportunidades a alunos para aprender e a professores para aperfeiçoar-

se continuamente no ato ensinar. 

 

DIRETRIZES 

1- Envolver a escola e a comunidade no compromisso com a democratização do ensino, 

assegurando o acesso, a permanência do aluno, um ensino de melhor qualidade e maior tempo de 

permanência aos alunos, ajudando a construir uma nova realidade em nossa comunidade escolar, 

proporcionando melhores condições para o aluno no mundo do trabalho, das relações sociais de 

forma que ele possa produzir e usufruir conhecimentos, bens, valores, capacidade de decisão e 

poder de ação. 

2- A organização curricular irá manter o desenvolvimento do currículo básico do ensino 

fundamental, enriquecendo-o com procedimentos metodológicos inovadores, de modo a oferecer 

tempo complementar para o desenvolvimento de novas oportunidades de aprendizagens, 

vivenciando atividades das diferentes oficinas curriculares.  

3- O desenvolvimento do currículo oficial implantado pela Secretaria de Estado de 

Educação de São Paulo, no cumprimento dos mínimos legais de dias e horas aulas anuais previstos 

na LDBEN/96. 

4- A Escola deve reconhecer a identidade pessoal dos alunos e coletiva dos professores, 

funcionários, comunidade e outros profissionais definindo as formas de consciência democrática 

desse universo. 

5- Traçar o perfil da escola, através do Plano de Gestão com duração quadrienal, 

contemplando as intenções comuns de todos os envolvidos que norteia o gerenciamento das ações 

intra-escolares e operacionalizar a Proposta Pedagógica.  

6- Possibilitar aos alunos, ao aprender os conhecimentos e valores, estarão constituindo 

suas identidades com cidadão em processo, capazes de ser protagonistas de ações responsáveis, 

solidárias e autônomas em relação a si próprio, às suas famílias e à comunidade. 

7- Através das diversas interações entre professores/alunos, alunos/alunos, alunos/livros, 

vídeos, computadores, materiais didáticos e a mídia, desenvolver ações inter e intrassubjetivas, para 

gerar conhecimentos e valores transformadores e permanentes. Valorizando o diálogo, em suas 

diferentes manifestações, como forma efetiva de educar, de ensinar, de aprender com êxito, através 

dos sentidos e significados expressos pelas múltiplas vozes, no ambiente escolar. 
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8- Promover a formação continuada da equipe escolar oportunizando cursos de 

capacitação, visando à melhoria constante da qualidade de ensino. Entendemos que a formação 

continuada é uma necessidade de todo e qualquer profissional orientado ao desenvolvimento e ao 

aprimoramento constante. Sendo assim, a responsabilidade primeira da formação é do próprio 

educador que deve buscar continuamente caminhos e condições para seu crescimento. À instituição 

cabe favorecer esse processo de crescimento contínuo, oferecendo um espaço sistemático de 

reflexão e estudo orientado à implementação eficaz de seu projeto educativo. 

  O paradigma que rege todas essas iniciativas é o do “conhecimento da 

prática”: construído a partir da reflexão sobre o cotidiano do trabalho e da necessidade de que o 

conhecimento gerado a partir da reflexão dos professores seja fruto de uma dinâmica de 

aprendizagem coletiva incorporada pelo profissional docente e pela escola como organização.  

  9- Igualdade de condições para o acesso, a permanência e a progressão nos 

estudos. O Ensino Fundamental em regime de progressão continuada e o Ensino Médio de 

progressão parcial de estudos. 

10- Garantir as formas de ingresso, classificação e reclassificação, observada as normas e 

as diretrizes para atendimento da demanda escolar. 

11- Realizar o controle sistemático da frequência dos alunos às atividades escolares e 

adotar medidas de compensação de ausências aos alunos com faltas justificadas. 

12- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber. 

13- Atender os interesses da comunidade escolar instalando Projetos Especiais Esportivos: 

Turmas de Atividades Curriculares Desportivas – Modalidade Infantil: futsal masculino e feminino, 

voleibol masculino, tênis de mesa misto, atletismo e xadrez misto.  

14- Envolvimento real da comunidade em todas as atividades do Programa Escola da 

Família nos finais de semana com as atividades integradas durante a semana, transformando a 

escola em um centro de convivência, solidariedade e desenvolvimento pessoal. 

15- A escola deve transformar-se em organismo vivo e atuante na vida da sociedade, 

desenvolvendo suas próprias iniciativas e identificando suas necessidades, criando condições para 

que promova uma adequada autonomia de ação. As instituições escolares: Associação de Pais e 

Mestres e Grêmio Estudantil têm a função de aprimorar o processo de construção da autonomia da 

escola e as relações de convivência intra e extraescolar. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 - 1207  

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

  

16- Acreditar na possibilidade de construção coletiva do conhecimento na escola, na 

tentativa de romper uma prática reprodutivista centrada na memorização com habilidade da mais 

importante a ser desenvolvida. 

17- O estabelecimento dos princípios Éticos, Políticos e Estéticos que nortearão as ações 

pedagógicas. 

18- Os conteúdos são elementos imprescindíveis à compreensão da realidade e 

instrumentos para ação do indivíduo na sociedade. São recursos que resgatam a essência e 

significação do trabalho na sua vida. Na realidade social, o aluno é levado a entender o significado 

das condições do exercício de suas atividades de trabalho. A substância de todo trabalho educativo é 

a atividade de conscientização. Com valores e atitudes, favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades e o alcance de competências importantes para a vida pessoal e social e para o trabalho. 

19- Conscientização da importância e valorização do trabalho exercido entre as diferentes 

profissões, onde a dignidade e o respeito devem prevalecer. 

20- Compreensão da ciência numa perspectiva histórica, política e cultural para desnudar a 

ciência de seu caráter “dogmático”, guardiã da verdade. 

21- Desenvolver o espírito crítico para a compreensão e transformação da realidade social. 

22- Estímulo à discussão, o diálogo permanente, o estudo, a pesquisa e a posse dos 

conhecimentos disponíveis nos tempos atuais. 

23- Experiências que permitem educar-se, num processo ativo da construção e 

reconstrução do objetivo, numa interação entre estruturas do ambiente transformando-se em um 

organismo vivo e atuante na vida da sociedade. 

24- Ternura no conhecimento amoroso em respeito à natureza e solidariedade entre todos 

os envolvidos: profissionais da educação, funcionários, alunos, seus pais e a comunidade 

circundante. 

25- Despertar o educando para o diálogo em suas múltiplas formas, ajudando-o a 

compreender-se melhor enquanto sujeito, permitindo-lhe construir significados pessoais acerca do 

sentido de sua existência, através do ensino religioso. 

26- Dar significância ao conhecimento gerado através da contextualização. 

27- Valorizar a interdisciplinaridade, onde os espaços pedagógicos (disciplinas, oficinas 

curriculares, projetos, estudo de casos, pesquisas, estudos do meio...) devem, sempre, abrir 

oportunidades para a prática interdisciplinar, evitando uma visão parcelada da realidade. 
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28- Avaliação como princípio: “O aprimoramento da qualidade do ensino” 

                         Avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto concebida como 

problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. “Educar é fazer ato de sujeito, é 

problematizar o mundo em que vivemos para superar as contradições, comprometendo-se com esse 

mundo para recriá-lo constantemente.” 

Numa dimensão educativa, os erros, as dúvidas como episódios altamente 

significativos e impulsionadores da ação educativa. Avaliar é dinamizar oportunidades de ação – 

reflexão, num acompanhamento permanente do professor, favorecendo a aprendizagem bem 

sucedida, através de atividades de recuperação contínua e constante, reforço e recuperação paralela, 

recuperação de ciclo aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

  A avaliação é transformada numa busca incessante de compreensão das dificuldades 

do educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento. 

  A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem será realizada de forma 

contínua, formativa, cumulativa e sistemática. 

  Ao cumprimento dos procedimentos regimentais que preveem registros da avaliação 

do rendimento escolar do aluno por meio de sínteses bimestrais; 

  É necessário, portanto, dar ao educando a capacidade de acompanhar as próprias 

transformações provocadas nos processos de ensino e de aprendizagem, pois é através da 

autoavaliação que se forma a autonomia do aprendiz e se propõe um novo papel para o professor 

que passa a dar assistência às transformações. 

  O professor não é soberano, mas um parceiro que testemunha e estimula os 

progressos individuais do educando. 

29- Todos os alunos terão direitos a estudos de reforço e recuperação em todas as 

disciplinas em que o aproveitamento for considerado insatisfatório, subsidiado pelos mecanismos de 

apoio existentes. 

  As atividades de reforço e recuperação serão realizadas, ao longo do ano letivo, de 

forma contínua pelo professor da sala , pelo professor auxiliar atendendo a legislação vigente e com 

a anuência do professor da classe, conforme Plano de Ação elaborado pela Unidade Escolar; pelo 

professor de apoio à aprendizagem e pelo professor da Sala de Leitura que também assume 

responsabilidade com a recuperação, bem como, pelo Professor Mediador Escolar e Comunitário 
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auxiliando no acompanhamento da frequência e no incentivo e motivação à aprendizagem 

afetivo/emocional. 

30- A avaliação interna, realizada pelo Conselho de Classe/Série, Conselho de Escola, 

Grêmio Estudantil e Associação de Pais e Mestres, num processo permanente, em momentos 

previstos no Calendário Escolar e extraordinário dependendo da necessidade para análise, 

orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e 

financeiros da escola. As Avaliações Externas (SARESP, AAP, ENEM, PROVA BRASIL) ocorrerá 

durante o ano letivo conforme calendário da SEE/MEC. 

31- A avaliação Institucional, prevista no Calendário Escolar, será realizada por meio de 

reflexões, relatos orais e questões escritas, distribuídas à comunidade escolar, nos diversos 

segmentos representativos. Os resultados são considerados como diagnóstico para a retomada de 

ações. As críticas e ou sugestões são consideradas como pontos positivos para o redirecionamento e 

intervenções necessárias para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem, colaborando 

para uma gestão participativa e democrática. 

32- A escola contribuirá para que as relações sociais sejam de igualdade, estimulando o 

aprendizado do diálogo, do construir com, do trabalhar com, do entender-se com. Atenta ao 

processo de desenvolvimento físico, afetivo e emocional, próprio de cada um, a comunidade escolar 

deverá se mobilizar para reconhecer, respeitar e conviver com as diferenças individuais, de turmas, 

de idades, de papéis, de funções, de ideias, etc. Isto requer novas posturas de todos os que 

participam do processo educativo que se realiza dentro e fora da sala de aula. Internamente, aulas 

participativas, que valorizam a iniciativa, os avanços individuais e o crescimento coletivo são 

oportunidades inigualáveis de construção de novas formas de convivência. Externamente, nos 

intervalos, nas horas de lazer e em todas as situações de convívio, a permanente postura de respeito 

mútuo deve ser uma preocupação constante de todos.   

33- Manter as reflexões de forma coletiva, uma vez que todos devem participar desse 

processo cooperativo, participativo e compartilhado, entre os colegiados: Conselho de Escola e 

Conselho de Séries, com todos os órgãos de apoio à escola e abrangendo a organização técnico-

administrativa. 

Os problemas são de tal ordem e magnitude que não podem ser enfrentados de 

maneira individualizada e isolada. O trabalho coletivo integrado pela equipe escolar é uma condição 

indispensável para a resolução dos problemas enfrentados pela instituição escolar. 
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34- Permitir uma distribuição de tarefas voltadas para o processo pedagógico, em que os 

pais recebem informações valiosas e sistemáticas sobre os valores da escola, através de sua 

filosofia, oriundos dos constantes debates, que se travarão no âmbito da escola através de: 

Assembleia da Comunidade, Conselho de Escola, Reunião Pedagógica, Reunião de Conselho de 

Série, Reunião de Alunos Representantes de Séries, Reunião de Pais e Mestres, Reunião de A.P.M. 

e Reunião do Grêmio Escolar. 

Assim procedendo, a Equipe de Gestão estará contribuindo para interiorizar, na consciência 

de todos os membros da comunidade, suas respectivas responsabilidades, e sobretudo a dos pais 

cada vez mais carentes de valores, frente a uma sociedade que desejamos ser transformada pelos 

nossos alunos, no futuro. 
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ATO DE CRIAÇÃO: Resolução S.E. nº 22/76, publicado no D.O.E. de 27/01/1976. 
 
Supervisor Responsável pela Unidade Escolar: MARIA HELENA RIGUEIRO  

Diretor de Escola: JEFFERSON QUINTANILHA COUTINHO 
Vice – Diretor: MAURO BORTOLOZO JÚNIOR 

 

 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS: 

 
 

C) Ensino Fundamental – ciclo II – Escola de Tempo Integral ............................ 195 alunos 
 

D) Ensino Médio Diurno .........................................................................................127 alunos 
 
TOTAL  ....................................................................................................................   322 alunos 

 
MANHÃ 

 
B)         Ensino Fundamental ciclo II - ETI ................................................................. 195 alunos 

 
C)         Ensino Médio..................................................................................................   51 alunos 

 
      TOTAL .................................................................................................................  246 alunos 

 
TARDE 

 
B) Ensino Fundamental ciclo II – ETI ................................................................. 195 alunos 

 
C) Ensino Médio .................................................................................................   76 alunos 

 

TOTAL ......................................................................................................................  271 alunos 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: 
 

Ensino Fundamental e Médio – Diurno e Noturno 

Período Horário Séries/Anos Nº de 
classes 

Dias 
Letivos 

Carga 
Horária 

 
Manhã 
 

7:10 às 12:30 
6º, 7º, 8º, 8ª - E.F. 
 
1ª, 2ª - E.M. 

08 
 

02 

200 
 

200 

1680 
 

1200 

Tarde 12:30 às 17:50 
6º, 7º, 8º, 8ª – E.F. 
 
1ª,2ª,3ª - E.M. 

08 
 

03 

200 
 

200 

1680 
 

1200 
 

      
  

Horário de Atendimento: 

ALUNOS: 

AULAS MANHÃ TARDE 

1ª 07:10 – 08:00 12:30– 13:20 

2ª 08:00 – 08:50 13:20 – 14:10 

3ª 09:10 – 10:00 14:10 – 15:00 

4ª 10:00 – 10:50 15:20 – 16:10 

5ª 10:50 – 11:40 16:10 – 17:00 

6ª 11:40 – 12:30 17:00 – 17:50 

 

PÚBLICO:   ► DIURNO -     DAS 07:30 ÀS 17:30 HORAS 
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QUADRO 
CURRICULAR POR 

CURSO E SÉRIE 
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CALENDÁRIO 
ESCOLAR 
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HORÁRIO DE TRABALHO 

ESCALA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS E 

GRADE DE SUBSTITUIÇÃO 
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AGRUPAMENTOS DE ALUNOS E SUA DISTRIBUIÇÃO POR TURNOS, CURSOS, 

SÉRIES E TURMAS. 

 

 Viabilizando um melhor rendimento escolar com sucesso e garantindo a progressão 

continuada dos estudos, os alunos foram agrupados em classes heterogêneas quanto ao nível de 

aprendizagem, considerando-se a idade cronológica pelas experiências vividas em seu cotidiano, 

oferecendo melhores condições de interação e proporcionando medidas viáveis para uma 

aprendizagem mais significativa. Os alunos são compostos da zona urbana e da zona rural. 

 Em se tratando de alunos da zona rural, que são transportados pela Prefeitura Municipal, 

foram agrupados atendendo as suas especificidades e necessidades. Na Escola de Tempo Integral, 

os alunos de 6º ao 8º Ano e 8ª séries do Ensino Fundamental, são transportados de manhã, iniciando 

o período as 07:10 horas e término as 15:00 horas. Consideramos suas reivindicações, atendendo 

em horário diferenciado e agrupamos os alunos em sua maioria numa mesma sala, para oportunizar 

melhor adaptação dos alunos na escola e as solicitações dos pais e ou responsáveis. Observamos 

durante o ano letivo que, o horário não estava favorecendo plenamente os alunos da zona rural. 

Ficavam muito tempo aguardando o transporte escolar na escola aguardando a saída dos alunos do 

Ensino Médio. 

 Os alunos do Ensino Médio a partir deste ano letivo estão sendo atendidos no período da 

manhã e no período da tarde, conforme solicitação da maioria dos alunos. O objetivo é para facilitar 

os estudos paralelos ao currículo escolar, em outro período na cidade de Fernandópolis.  

 A escola organizou o Ensino Médio Regular para este ano letivo, funcionando com duas 

classes no período da manhã: 01 classe de 1ª Série, 01 classe de 2ª Série. No período da tarde, três 

classes: 01 classe de lª Série, 01 classe de 2ª série e 01 classe de 3ª série, totalizando 05 (cinco) 

classes.   

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 - 1207  

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

  

PLANO DE AÇÃO PARA CONTROLE DA EVASÃO ESCOLAR 

 

De acordo com os artigos 110 e 111 do Regimento Escolar da Unidade Escolar, a escola fará 

o controle sistemático da frequência dos alunos às atividades escolares e, bimestralmente, adotará as 

medidas necessárias para que os alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 

20% do total das aulas dadas ao longo de cada mês letivo. 

A partir de Agosto, com a publicação da Lei Nº 13.068, de 10 de junho de 2008 que dispõe  

sobre a obrigatoriedade  de as escolas da rede pública estadual, comunicarem por escrito, a 

ocorrência de excesso de faltas dos alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio aos Pais; ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude, quando for 

atingido o limite de 20% das faltas.  

 As atividades de compensação de ausências são programadas, orientadas e registradas pelo 

professor das disciplinas e oficinas curriculares com a finalidade de sanar as dificuldades de 

aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas, não isentando a família e o próprio 

aluno de justificar suas ausências. 

OBJETIVOS: 

1. Promover a frequência regular dos alunos às aulas, garantindo uma aprendizagem 

significativa e a Progressão continuada dos estudos. 

2. Prevenir, a fim de que não seja ultrapassado o limite permitido de 25% de ausências. 

3. Conscientizar alunos e pais ou responsáveis sobre a importância da frequência regular às 

aulas. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

1. Pasta de Controle de Frequência dos alunos, que através de registros diários da frequência 

dos alunos pelos professores de acordo com o horário das aulas e oficinas curriculares. Ao final do 

dia a Direção vista no respectivo dia tomando ciência das ocorrências e faltas dos alunos que, após 

verificar sucessivas ausências é tomada providências junto à Coordenação e professora mediadora, 

para averiguar os motivos das faltas dos alunos convocando as famílias e quando necessário, os 

inspetores de alunos visitam as casas das famílias solicitando a presença dos pais e ou responsáveis 

na escola para as providências necessárias; 
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2. Professores no dia-a-dia em sala de aula acompanhando e registrando a frequência dos 

alunos na Pasta de Controle; 

3. Reuniões com os alunos e conversa individual; 

4. Reunião com os pais e ou responsáveis para conscientização da importância da frequência 

regular às aulas para não ocorrer dificuldades de aprendizagem e retenção por frequência; 

5. Comunicado do total das faltas para os pais e ou responsáveis tomarem conhecimento e 

ciência; 

6. Comunicados aos pais e ou responsáveis para providências; 

7. Convocação pela direção dos pais e ou responsáveis para conscientização e resolver os 

problemas ao alcance de soluções, tais como: mudança de classe ou de período; 

8. Visitas às residências pelos inspetores de alunos e professora mediadora escolar para 

averiguar os motivos das faltas sucessivas e conversar sobre a possibilidade de retorno imediato às 

aulas; 

9. Contato com as famílias e conversa individual; 

10. Uso do telefone para averiguar os motivos das faltas sucessivas; 

11. Localização das famílias que mudaram do município e não avisaram a escola e nem pegaram 

a transferência para a possibilidade de continuidade dos estudos; 

12. Após todas as providências tomadas pela Equipe Escolar e alguns alunos ainda continuam 

apresentando frequência irregular às aulas ou abandono, é encaminhada ao Conselho Tutelar do 

Município a Relação nominal dos alunos, solicitando providências junto às famílias. 

13. Comunicação por escrito, dos alunos que ultrapassaram o limite de faltas permitido, ao 

Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude para providências. 
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PLANO DE FORMAÇÃO NAS ATPCs 

 Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende.                                                    

César Coll 

03- Justificativa 

 

Considerando que a Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC - caracteriza-se 

fundamentalmente como: 

 espaço de formação continuada dos educadores, propulsor de momentos privilegiados de 

estudos, discussão e reflexão do currículo e melhoria da prática docente; 

 trabalho coletivo de caráter estritamente pedagógico, destinado à discussão, 

acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola e do desempenho escolar do aluno; 

 

 Propomos, pautados na especificidade da nossa Unidade Escolar-Escola de Tempo Integral e 

no compromisso com a implantação e consolidação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, 

que o trabalho pedagógico será pautado no coletivo para potencializar o novo paradigma do homem 

do século XXI: Aprender a ser, a aprender, a fazer e a conviver partindo das necessidades e 

expectativas apontadas na diagnose realizada pelos docentes desta Unidade Escolar no 

Planejamento inicial do ano letivo. 

 

2- Objetivos da Formação Continuada 

 

 A Aula de Trabalho Coletivo Pedagógico tem como principais objetivos: 

 Refletir sobre os princípios centrais do Currículo Oficial: a escola que aprende, o currículo 

como espaço de cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência 

leitora e de escrita, a articulação das competências para aprender e a contextualização no mundo do 

trabalho. 

 Conhecer e consolidar os princípios filosóficos do Currículo Oficial: direito de aprender, a 

estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética da identidade. 

 Conhecer e reconhecer o Projeto Político Pedagógico da Escola e perceber-se integrante e 

responsável pelo mesmo; 

 Acompanhar e avaliar de forma sistemática o processo ensino-aprendizagem; 
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 Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de evasão e 

repetência; 

 Possibilitar a reflexão sobre a prática docente; 

 Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores, planejando e 

desenvolvendo ações, refletindo e avaliando numa perspectiva de estudo mais aprofundado sobre o 

resultado e o desempenho dos alunos nas Avaliações externas e internas, devendo ir além das 

considerações sobre os erros e acertos buscando intervenções imediatas e pontuais  para a atender as 

necessidades do aluno e da classe. 

 Reconhecer que o conhecimento deve ser globalizado pelo trabalho interdisciplinar e pela 

contextualização e que os conteúdos são meios para desenvolver competências. 

3- Momentos específicos do trabalho do professor Coordenador do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio 

-Direcionamento e troca de experiências entre os professores das áreas afins  do Currículo Básico 

com os professores   das Oficinas Curriculares;  

-Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem identificando os alunos que se apresentam 

nos níveis básico e abaixo do básico em todas as séries/disciplinas; 

- Acompanhamento da Recuperação Contínua com apoio e  subsídio ao professor auxiliar e 

professor da disciplina ; 

-Monitoramento da aprendizagem; 

-Integração das disciplinas do Currículo Básico e Oficinas na proposta de atividades que efetivem 

na recuperação contínua dos alunos com dificuldades; 

              - Acompanhamento do processo/ensino-aprendizagem dos alunos do E.M – que se 

apresentam nos níveis básico e abaixo do básico em todas as disciplinas/séries e propostas de 

intervenção pedagógica quando necessário, principalmente com relação aos agrupamentos 

produtivos; 

- Acompanhamento da Recuperação Contínua com apoio e subsídio ao professor auxiliar e 

professor da disciplina; 

- Outras ações que serão planejadas de acordo com as necessidades que forem surgindo no decorrer 

das ATPCs. 
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4- Momentos específicos do trabalho do Professor Coordenador de Apoio à Gestão 

Pedagógica (PCAGP) - Resolução SE 3 – 18-01-2013  

- Promover, em conjunto com a equipe gestora da Escola, a análise qualitativa dos dados das 

avaliações internas e externas com vistas à organização de ações articuladas para a melhoria do 

ensino e da aprendizagem e aperfeiçoamento das práticas.    

- Integração curricular entre os professores reservando momentos para a troca de informações e 

análise do desempenho dos alunos nas diferentes disciplinas/áreas e turnos/turmas nos projetos 

interdisciplinares, bem como, nas atividades diagnósticas internas e externas (Avaliação em 

Processo, SARESP/SAEB/ENEM); 

- Aprimoramento e refinamento de ações buscando o cumprimento do processo de ensino e 

aprendizagem; 

- Acompanhamento e avaliação do desempenho escolar dos alunos; das atividades de recuperação 

contínua e dos projetos de recuperação  da aprendizagem, com o intuito de diminuir os índices de 

retenção, defasagem e evasão escolar. 

- Formação continuada dos docentes; 

- Articulação das ações da coordenação pedagógica e otimização de recursos e parcerias com a 

comunidade; 

- Dinamização de todos os espaços pedagógicos e integração dos trabalhos da escola, das equipes de 

Supervisão e da Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino; 

  - Coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da proposta 

pedagógica, juntamente com professores e demais gestores da unidade escolar, em consonância com 

os princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como dos 

objetivos e metas a serem atingidos; 

 - Promover a integração horizontal e vertical do currículo, assegurando conteúdos e formas de 

operacionalização articuladas para os dois segmentos do ensino fundamental e para o ensino médio, 

por meio de projetos interdisciplinares, estudo do currículo e troca de experiências  entre as 

disciplinas e ciclos; 

 - Atuar colaborativamente com o Professor Coordenador do segmento correspondente aos anos 

iniciais e/ou finais do ensino fundamental e/ou do ensino médio, orientando, acompanhando e 

intervindo, se necessário, nas atividades desenvolvidas pela coordenação; 
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- Intensificar a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico 

coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes, de acompanhamento e 

avaliação das propostas de trabalho programadas; 

- Promover a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos 

conteúdos e às necessidades e possibilidades metodológicas utilizadas pelos professores; 

- Otimização do uso de materiais didáticos, previamente selecionados e organizados, adequados às 

diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos; 

- Divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas e que façam uso de recursos 

tecnológicos e pedagógicos disponibilizados nas escolas; 

- Participação, juntamente com os demais Professores Coordenadores e com os professores, na 

elaboração de atividades de recuperação, capazes de promover progressivos avanços de 

aprendizagem.  

- Convidar profissionais ou estabelecer parcerias com instituições especializadas na formação 

docente para atuar nas ATPCs ou em reuniões pedagógicas; (assuntos discutidos sejam de interesse 

de toda equipe escolar). 

- Autoavaliação para verificar se o projeto de trabalho das ATPCs tem contribuído para a formação 

contínua dos professores e melhoria de sua prática de ensino; socialização e divulgação de projetos, 

discussão e planejamento de práticas pedagógicas exitosas para assegurar o melhor desempenho do 

professor no uso de materiais didáticos diversificados; 

- Organizar a observação da sala de aula e a partir dos registros do que foi observado, elaborar 

ações através do plano de ação participativo para criar estratégias eficazes de ensino e 

aprendizagem; 

- Outras ações que serão planejadas de acordo com as necessidades que forem surgindo no decorrer 

das ATPCs. 

 

6- PÚBLICO ALVO 

     Professores com sede de controle desta Unidade Escolar. 

 

7- CRONOGRAMA 

           Nas Reuniões de Planejamento e Pedagógica previstas para o ano letivo de 2014 e nas 

ATPCs semanais sendo às terças-feiras das 15:20 às 17:50 horas. 
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8-CONTEÚDO/ PROGRAMAÇÃO 

Conteúdo – Documentos Oficiais  Programação 
1- Currículo Oficial do Estado de São Paulo – 2008 
- Princípios Norteadores; 
- Eixos: Interdisciplinaridade, Contextualização; 
- Áreas do Conhecimento / Disciplinas: Competências e 
Habilidades; Metodologias, Recursos e Avaliação; 
-Caderno do Aluno e do Professor. 

  
1º e 2º semestre de 2014 

2- Parâmetros Curriculares Nacionais –PCNs  1º e 2º semestre de 2014 
3-Diretrizes Curriculares da Escola de Tempo Integral 1º e 2º semestre de 2014 
4-Plano de Gestão da Unidade Escolar  1º e 2º semestre de 2014 
5- Proposta Pedagógica da Unidade Escolar 1º e 2º semestre de 2014 

6- Resoluções:  
 Resolução SE 2, de 12-1-2012, alterada pela 

Resolução SE 44, 12/04/2012 e Instrução CGEB, de 13-4-
2012 que dispõem  sobre os  mecanismos de apoio escolar 
aos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública 
estadual- Recuperação Contínua (Professor Auxiliar). 
Comunicado da CGEB, de 25/06/2012, Comunicado CGEB, 
de 26/07/2012, Comunicado Conjunto da CGEB/CGEH de 
05/09/2012 e Comunicado Conjunto da CGEB/CGRH, de 
18/12/2013. 

 
   

1º e 2º semestre de 2014 

7- Resolução SE 11, de 31-1- 2008 – Dispõe sobre a educação 
escolar de alunos com necessidades educacionais especiais nas 
escolas da rede estadual de ensino 

1º semestre de 2014 

10- Resolução SE 68, de 27/09/2013 (Professor Apoio à 
Aprendizagem). 

1º semestre de 2014 

11- Resolução SE nº 74, de 8/11/2013, que dispõe sobre 
a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de 
Progressão Continuada oferecidos pelas escolas públicas 
estaduais. 

1º semestre de 2014 

Textos para Estudo e Reflexão sobre a Prática Docente Programação 
1-Estudo e Reflexão sobre os resultados das Avaliações 
Internas e Externas (Avaliação da Aprendizagem em Processo, 
SARESP e Prova Brasil) da Unidade Escolar. 

Bimestralmente e nas Reuniões 
Pedagógicas conforme calendário 

2-Plano de Ensino – Orientações para elaboração. 1º semestre 2014- Planejamento e 
ATPCs 

3-Educação Inclusiva: Alunos com dificuldades na 
aprendizagem e alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais.  

1º e 2º semestre de 2014 

4-  -  Desafio da Qualidade da Educação: Gestão da Sala de 
Aula: Celso dos S. Vasconcellos ( Em continuidade)  1º semestre de 2014 

5- Gestão da sala de aula/leitura-Textos e vídeos Melhor 1º e 2º semestre de 2014 
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Gestão Melhor Ensino 
6- Aula Nota 10 - 49 Técnicas para ser um professor campeão 
de audiência: Doug Lemov 
 

1º semestre de 2014 

7- Como aprender e ensinar competências: Antônio Zaballa/ 
Laia Arnau 

2º Semestre de 2014 

8- Indisciplina: Júlio Gropa 2º semestre de 2014 
 

9- RESPONSÁVEIS:  

 

 Equipe de Gestão: Diretor, Vice-Diretor,  Professor  Coordenador Pedagógico e Professor 

Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica. 

 

10-RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 Textos impressos; 

 Computador e data show; 

 Legislação vigente; 

 Vídeos sobre temas abordados 

 Filmes e slides – sugeridos pelos PCNPs e Supervisão; 

 

           11-PROCEDIMENTOS 

 

 Elaboração de pauta com objetivos bem definidos e compartilhada com todos; 

 Leitura e interpretação de textos pedagógicos, bibliografia proposta pela SEE e legislação 

vigente; 

 Exemplificação de questões que avaliam habilidades nas diferentes áreas do conhecimento. 

 Filmes e slides reflexivos sobre os temas abordados: Educação Especial, Gestão da Sala de 

Aula, e para motivação da equipe; 

 Socialização das informações obtidas nos Cursos de Capacitação e Orientações Técnicas. 

 Troca de experiências entre os pares e no coletivo; 

 Troca de experiências entre áreas afins (promovendo a interdisciplinaridade); 

 Análise de dificuldades e resultados na aprendizagem na sala de aula no cotidiano; 

 Articulação pedagógica entre o Currículo Básico e as Oficinas Curriculares. 
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 Avaliação periódica dos encontros pelos docentes para direcionamento das ações. 

 

        METAS: Atender as necessidades apresentadas pelos docentes para melhorar o processo 

ensino aprendizagem da Unidade Escolar. 

 

12- AVALIAÇÃO 

        Observação da equipe Gestora quanto: 

 ao envolvimento do grupo de professores mediando suas dúvidas e complementando a fim 

de que  atender as dificuldades e necessidades dos docentes; 

 a reflexão sobre as práticas pedagógicas e aprimorar suas ações; 

 a incorporação de novas metodologias e  recursos na implementação do Currículo; 

 à utilização de vários e diversificados instrumentos avaliativos; 

 ao entendimento de que a avaliação como auxiliar na compreensão de como o aluno 

aprende, devendo assim ser formadora, processual e sistemática. 

E também  através das avaliações escritas  realizadas pelos professores dos encontros de  

ATPCs e Planejamento para direcionar e aprimorar a pauta proposta . 

 

Observação: A avaliação dos trabalhos pedagógicos desenvolvidos no decorrer do ano letivo com 

relação a atuação do professores Coordenadores e suas respectivas funções  ocorrerá continuamente 

nas ATPCs, através de    diálogos  constantes com a equipe de   professores da U.E., respeitando as 

opiniões, procurando desenvolver  sempre um trabalho integrado, articulado e colaborativo com 

espírito de liderança e humildade.     
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DESENVOLVIMENTO; UM  PROCESSO SÓCIO-HISTÓRICO. 4. ED. SÃO PAULO: 

SCIPIONE,1997. 

 PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 

2000; 

 TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional, Petrópolis, RJ: Vozes, 

2002; 

 VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem - Práticas de 

 Mudança: por uma práxis transformadora. São Paulo: Libertad, 2003; 

 ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências/Antoni Zabala, Laia Arnau. 

Porto Alegre: Artmed, 2010; 

                                                                                Macedônia, 17de fevereiro 2014. 
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INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

A escola conta com as seguintes instituições auxiliares: 

 

I. Associação de Pais e Mestres; 

 

II. Grêmio Estudantil. 

 

Cabe à Direção da escola garantir a articulação da Associação de Pais e Mestres com 

Conselho de Escola e criar condições para a organização dos alunos no Grêmio Estudantil. 

 A organização do grêmio e a eleição de seus representantes serão feitas no decorrer do 

primeiro bimestre letivo. 

 Outras instituições e associações poderão ser criadas pelo Conselho de Escola. 

 

 Todos os bens da escola e de suas instituições juridicamente constituídas serão patrimoniais 

e sistematicamente atualizados; cópias de seus registros serão encaminhadas anualmente ao órgão 

de administração local. 
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1.  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – A.P.M.: 

 

 O objetivo geral da A.P.M. é colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 

assistência escolar e na interação escola-família-comunidade. 

 

I. Colaborar com a direção da escola para atingir os objetivos educacionais. 

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

III. Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 

escola, provendo condições que permitam a melhoria do ensino. 

IV. Desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômicas e de 

saúde. 

 

I. Participação na elaboração do Plano de Gestão. 

II. Promover eventos para angariar fundos, no sentido de adquirir a constituição de futuro para 

a ação. 

III. Zelar para a conservação e manutenção do prédio escolar. 

IV. Aquisição de materiais escolares essenciais para os alunos carentes. 

V. Participação nas Ações de desenvolvimento curricular para garantir a articulação da 

Proposta Educacional. 

 Elaborado e aprovado pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. 

 

PLANO  DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS APM 

 

JUSTIFICATIVA: 

 A aplicação dos recursos financeiros destinados a esta unidade escolar através de suas 

Instituições gerenciam e aplicam os recursos de acordo com as necessidades físicas do prédio 

escolar e as necessidades da comunidade escolar promovendo as condições desejáveis que 

permitam em ensino de melhor qualidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
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OBJETIVO GERAL: 

 Garantir e colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência escolar e na 

integração do educando na escola, auxiliando na manutenção e conservação do prédio escolar, dos 

equipamentos e da limpeza de suas instalações. 

 

DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DO RECURSO: 

 Conforme Estatuto Padrão “A APM é atribuída, além da parcela de responsabilidade quanto 

à assistência aos alunos e integração da família-escola-comunidade, a colaboração entre outros para 

auxiliar na manutenção e conservação do prédio escolar, do equipamento e da limpeza das suas 

instalações.” 

 Sendo assim APM e Conselho de Escola, juntos tem a decisão de definir os destinos das 

verbas recebidas, para um melhor atendimento didático-pedagógico. 

 Utilizando a autonomia a APM e Conselho de Escola direcionou a aplicação dos recursos, 

além de outras nas seguintes prioridades: 

 aquisição de material permanente (ar condicionado,  aparelhos de som, imagens, 

informática e armários, mobiliário escolar); 

 aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da Escola (Secretaria, 

Coordenação e Sala de Informática); 

 aquisição de materiais escolares de consumo dos alunos (caderno, lápis, borracha, 

caneta, lápis de cor, etc), para o desenvolvimento das aulas; 

 aquisição de materiais esportivos e uniformes para as competições escolares; 

 manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 

 cortinas para as dependências: salas de aulas, Salas de informática, sala dos professores; 

sala de coordenação;  

 pagamento de prestação de serviços; 

 despesas com a A.P.M.: registro de atas e despesas bancárias; 

 manutenção do serviço de alarme monitorado; 

 serviços e aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, esquadrilhas, vidros, 

tenta para pintura; 

 serviços e materiais para limpeza geral do prédio e manutenção geral das mediações; 

 serviços de recuperação de equipamentos existentes na U.E.; 
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 assinatura de jornais e revistas; 

 reforma do sofá da sala dos professores – inventário APM; 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: 

 Convênio FDE/APM; 

 Convênio APM/FNDE/MEC/SE; 

 Despesas Miúdas e Material de Consumo – Diretoria de Ensino - DMPP; 

 Recursos próprios da APM; 

 Recursos Grêmio Estudantil; 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada semestre e, extraordinariamente, 

mediante convocação da maioria de seus membros ou da Diretoria Executiva: 

  emitindo parecer por escrito dos balancetes semestrais e balanços anuais 

apresentados pela Diretoria; 

  analisando e examinando os documentos e livros juntamente com APM; 

  verificando balancetes semestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria 

Executiva, emitindo parecer; 

 dar parecer, a pedido da Diretoria ou do Conselho Deliberativo sobre resoluções que 

afetem as finanças da APM; 

A Diretoria Executiva submeterá os balancetes semestrais e o Balanço Anual ao Conselho 

Deliberativo e Assembleia Geral, após apreciação escrita do Conselho Fiscal que, em conjunto com 

o Conselho de Escola e Direção verificarão as prestações de contas de cada recurso recebido. Cabe 

à Assembleia Geral a apreciação e aprovação das Contas. 
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GRÊMIO ESCOLAR 

 

Fundamento Legal: 

 

I. Lei nº 7.392 de 04/11/85; 

II. Comunicado SE de 26/09/85; 

III. Comunicado C.E.I COGSP de 27/11/87. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

 União dos estudantes para defender os seus direitos e interesses e consequentemente formar 

cidadãos conscientes, livres e críticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

I. Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros. 

II. Promover cooperação entre administradores, professores, funcionários e alunos. 

III. Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, cívico, desportivo e 

social com entidades congêneres. 

IV. Lutar por um ensino de qualidade. 

V. Lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades fundamentais do homem. 

VI. Lutar pela democracia permanente na escola, através do direito à participação nos fóruns 

internos de deliberação da escola. 

 

DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADE, TAIS COMO: 

 

I. Festivais de músicas, concursos de danças; 

II. Gincanas culturais e esportivas, jogos interclasses e campeonatos; 

III. Participação nas comemorações: dia do estudante, dia da criança, dia do professor, dia das 

mães e pais, festa junina e outros eventos estabelecidos no calendário escolar; 

IV. Participação nas comemorações cívicas; 
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V. Parceria no desenvolvimento do Projeto da Biblioteca Escolar através da divulgação e 

propaganda de livros para despertar nos alunos o interesse pela leitura; 

VI. Desenvolvimento do Projeto “Rádio na Escola”; 

VII. Promoção para angariar fundos para eventuais necessidades de materiais. 

 

INTEGRANTES DO GRÊMIO ESCOLAR 

Nome da Chapa: “AMULETO” 

 

CARGOS 

Presidente: Heitor Gabriel Marques 

Vice-Presidente: Vítor Hugo Alevi Martinelli 

Vice-Presidente: Vítor Hugo Alevi Martinelli 

Segundo secretário: Maitana do Nascimento de Oliveira 

Primeiro tesoureiro: Carla Danieli Borges Sanches 

Segundo tesoureiro: Samilly S. da Silva 

Orador: Lucas Vicente da Rocha 

Diretor social: Cesar Augusto T. dos Santos 

Diretor de imprensa: Wesley Vinicius O. Norimbene 

Diretor de esportes: João Vitor Batista Ferreira 

Diretor cultural: Beatriz Pascutti Laveso 

Primeiro suplente: Gustavo Martins de Lima 

Segundo suplente: Vitória Batista Ferreira 
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Grêmio Escolar – AMULETO 

 

                                                   Plano de Ação 

           

O Grêmio Estudantil é um importante canal no processo de gestão democrática, pois permite aos 

estudantes exercitarem a cidadania, participando ativamente das ações e decisões da escola. Ao 

participarem desse processo, os alunos passam a valorizar mais a educação, desenvolvem o sentimento de 

pertencimento à escola e fortalecem os vínculos com a comunidade. 

Portanto, o Grêmio estudantil AMULETO (Alunos dedicados para a Melhoria escolar 

com União de professores, Lutando para que Esta escola possa Trabalhar e atingir Os 

objetivos educacionais) tem como metas para o ano de 2014, o desenvolvimento de atividades que 

venham a defender os interesses individuais e coletivos dos alunos, sempre em parceria com a 

escola, incentivando a cultura literária, regional, artística e desportiva, visando melhorar a 

participação e a integração dos discentes no ambiente escolar. 

 

Objetivos  

 Incentivar e promover atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais; 

 Cooperar para a melhoria da escola e da qualidade do ensino; 

 Trabalhar em função da conscientização acerca da conservação do patrimônio e preservação 

do Meio Ambiente, para as futuras gerações; 

 Conscientizar os alunos sobre a importância de sua participação das datas cívicas, 

comemorativas e demais atividades desenvolvidas pela escola no decorrer do ano letivo; 

 Defender os interesses dos estudantes, mas sempre considerando o regimento escolar. 
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Atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo/2014 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
Atividades Período de realização Responsáveis 

Interclasses A decidir 
Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Incentivo ao uso da roda 
para elaborar “Teatros de 

arena” 
Durante o ano letivo 

Grêmio estudantil, 
professores e gestão 
escolar 

Dia das mães 09 de maio 
Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Sorteio de uma cesta de 
cosméticos 

09 de maio 
Grêmio estudantil e gestão 
escolar 

Reorganização do espaço – 
Bicicletário 

Primeiro semestre 
Grêmio estudantil e gestão 
escolar 

Plantio de árvores dentro 
da escola e entorno 

Semana do meio ambiente 
Grêmio estudantil, 
professores e equipe de 
gestão 

Sorteio de uma Cesta de 
café da manhã 

10 de junho 
Grêmio estudantil e 
professores 

Feira cultural A decidir 
Grêmio estudantil com a 
direção e o auxílio dos 
professores 

Festa Junina A definir 
Grêmio estudantil, 
professores e equipe de 
gestão 

Gincana do dia do 
estudante (soletrando, 
passa ou repassa e outras 
atividades) 

Mês de agosto (data a 
definir) 

Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Dia dos pais 08 de agosto 
Grêmio estudantil e gestão 
escolar 

Sorteio de uma Cesta de 
produtos masculinos 

08 de agosto 
Grêmio estudantil e equipe 
de gestão 

Folclore – resgate das 
lendas e da cultura regional 

Mês de agosto 
Grêmio estudantil, 
professores e equipe de 
gestão 

Promoção: Pizza 
Segundo Semestre (data a 

definir) 
Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Gincana do dia do 
professor 

Mês de outubro (data a 
definir) 

Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Halloween 
No dia 31 de outubro ou 

alguma data próxima 

Grêmio estudantil e direção 
da escola, com o auxilio da 
professora Fátima e ajuda 
da APM 
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Revitalização do espaço ao 
lado da quadra descoberta 

Durante o ano letivo 
Grêmio estudantil com a 
direção da escola e a ajuda 
da APM 

Incentivo ao uso da 
tecnologia 

O ano todo 
Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Incentivar limpeza da 
escola 

O ano todo 
Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Apoio a todos os projetos 
da escola principalmente 
contra o bullying, 
prevenção de DST’s e 

meio ambiente 

Durante o ano letivo 
Grêmio estudantil com a 
direção da escola 

Caixinha de sugestões Todo mês Grêmio estudantil 
 

Observações: 

Este plano é flexível. Portanto, poderá sofrer alterações durante o ano letivo, conforme as 

necessidades da escola e situações ocasionais que vierem a ocorrer. 

 

Avaliação das atividades  

Todas as atividades propostas serão encaminhadas para a direção da escola para a análise e 

aprovação. 

 

Macedônia, 18 de março de 2014. 
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MEMBROS DO GRÊMIO 
Presidente: Heitor Gabriel Marques  
Vice-Presidente: Vítor Hugo Alevi Martinelli  
Primeiro secretário: Loise Boschetti da Silva  
Segundo secretário: Maitana do Nascimento de Oliveira  
Primeiro tesoureiro: Carla Danieli Borges Sanches  
Segundo tesoureiro: Samilly S. da Silva  
Orador: Lucas Vicente da Rocha  
Diretor social: Cesar Augusto T. dos Santos  
Diretor de imprensa: Wesley Vinicius O. Norimbene  
Diretor de esportes: João Vitor Batista Ferreira  
Diretor cultural: Beatriz Pascutti Laveso  
Primeiro suplente: Gustavo Martins de Lima  
Segundo suplente: Vitória Batista Ferreira  
 

Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações. Receba essa 

herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, deposite-a nas mãos de seus filhos. 

Albert Einstein 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
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1- CONSELHO DE ESCOLA 

 

O Conselho de Escola, com composição e atribuições definidas em legislação específica, 

articulado ao núcleo de direção, constitui-se em colegiados de natureza consultiva e deliberativa. 

O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e diretrizes a política 

educacional, proposta pedagógica da escola e legislação vigente. 

O Conselho de Escola poderá elaborar seu próprio estatuto, com observância do disposto 

no artigo anterior. 

A Comissão de Normas de Convivência foi instituída conforme Reunião do Conselho de 

Escola, realizada no dia 25/02/2014. 

De acordo com o artigo 13, do Regimento Escolar da Unidade Escolar, a Comissão ficou 

assim constituída: 

I-             Diretor de Escola: Jefferson Quintanilha Coutinho 

II- Vice-Diretor: Mauro Bortolozo Júnior 

III- Professor Coordenador: Tânia Regina Juste Petenuci 

IV- Professor: Sizolei Cristina Colaviti 

V- Mãe de aluno: Maria José de Assis Iurk  

 

Atribuição da Comissão de Normas e Convivência: 

 

I – Analisar e julgar toda infração do regimento escolar salvo a que considerar falta grave, 

caso em que será ouvido o Conselho de Escola para aplicação de penalidades ou encaminhamento 

às autoridades competentes; 

II – Analisar e decidir sobre os pedidos de justificativa de falta dos alunos, para fins de 

compensação de ausências; 

III – Julgar todos os procedimentos que atendem contra as normas de convivência da 

escola. 
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AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL DA 
UNIDADE ESCOLAR 
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Relatório da Avaliação Final da Unidade Escolar 

 

 Dia 22/11/2013 - Reunião do Conselho de Escola e com a participação dos membros da 

APM e Grêmio Estudantil para formação das Equipes para realização da Avaliação 

Institucional 2013 - prevista no calendário Escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia 26/11/2013 – Reunião da equipe Escolar para realização da Avaliação Institucional - 

análise das quatros Dimensões  Pedagógicas:  

1. Gestão Pedagógica – Nível A (Planejamento e Ações Pedagógicas)  

                                                Nível B (Resultados Educacionais) 

2. Gestão Participativa; 

3. Gestão de Pessoas e Liderança; 

4. Gestão de Infraestrutura: Serviços e Recursos 

Reunião do Conselho de Escola para formação das equipes registrada em ata no Livro 28 
B sob o nº21 /2013. 
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PAUTA - 26/11/2013 

OBJETIVO  

 

 Promover reflexão pela comunidade escolar que leve a compreensão dos princípios e as 

finalidades da Avaliação Institucional em prol da melhoria da aprendizagem. 

 

ATIVIDADES 

 

1- Acolhida 

2- Introdução 

        “A avaliação institucional visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação - isto é, do ensino, da 

aprendizagem e da gestão institucional- com a finalidade de transformar a escola atual em uma instituição 

comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da sociedade.” Progestão/2006. 

 

3- Caracterização da Unidade Escolar 

 Análise da previsão do Resultado Final 2013; 

 Resultado dos Questionários Pesquisa dos Pais e Alunos sobre a Escola de Tempo 

Integral; 

 Análise dos Resultados do Saresp nos últimos 02 anos; 

 

4- Trabalho em grupos: Equipes organizadas de acordo com a reunião Conselho de Escola 

realizada no dia 22/11/2013; 

 

5- Analisar, discutir e reavaliar cada dimensão/gestão na Escola; 

 

6- Início da socialização das análises de cada grupo e complementação das ideias pelos 

demais; Observação: Continuidade no dia 03/12/2013; 

 

7- Estabelecimento de Metas e Ações para 2014. 

 

8- Encerramento. 
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Evidências: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise e discussão de cada Dimensão Pedagógica realizada de forma coletiva, com o objetivo de elencar as 

fragilidades e as potencialidades e traçar um plano de metas/ações para o ano 2014.  

ATPC- 26/11/2013. 

Socialização das análises de cada grupo e complementação das ideias pelos demais.  

 ATPC - 03/12/2013; 
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Considerações Finais 

 

Durante o processo de construção e elaboração das atividades de avaliação e autoavaliação 

podemos observar que: 

 Cada elemento da equipe e subequipes de autoavaliação da escola abraçaram a causa 

sentindo-se coautores do trabalho; 

 Com aceitação e envolvimento dos grupos, empenho e compromisso através de um trabalho 

coletivo e cooperativo, observamos o fortalecimento das equipes de trabalho; 

A qualidade do trabalho foi permeada em todas as atividades desenvolvidas com o empenho de 

todos em desenvolver as análises com clareza e transparência. 

Relatório “Dia da Avaliação Institucional – Dia D” 

Foco: Gestão Participativa 

Equipe de Gestão: Diretor de Escola: Jefferson Coutinho Quintanilha 

                                 Vice Diretor de Escola: Mauro Bortolozo Júnior 

                                 Vice Diretor da Escola da Família: Paulo Roberto Lima Junior 

                                 PCAGP: Jaderlene Marques P. Souza 

           PCP-EF: Tânia Regina Juste Petenuci  

Objetivos: 

 Rever a Avaliação Institucional/2013 e refletir sobre as principais fragilidades, metas e 

ações previstas na planilha – Instrumento de Autoavaliação realizada no planejamento/2014. 

 Socializar os resultados apresentados pela Escola; 

 Garantir espaço para manifestação de todos os segmentos da comunidade escolar; 

 Colaborar para a identificação das fragilidades e potencialidades da escola a partir da visão 

de toda a comunidade escolar; 

 Definir metas para o ano letivo de 2014; 

 Elaborar Plano de Ação que possa ser colocado em prática para o enfrentamento bem 

sucedido das fragilidades da escola; 

 

Descrição sintética do processo da prática dia “D” 
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No dia 09 de abril de 2014, foi realizada na sala de multimídia, a reunião do “Dia D- Dia da 

Autoavaliação Institucional”, sob a orientação da Equipe Gestora contando com a presença de todos 

os segmentos da Comunidade Escolar: Representantes de Pais, APM, Conselho de Escola, Grêmio 

Estudantil/2014, Professores, Funcionários, Alunos Representantes de Classe e da PCNP Regina, 

representante da Diretoria de Ensino. 

Iniciou-se com socialização da pauta e esclarecimentos sobre os objetivos propostos para 

esta reunião. 

Em seguida, utilizando os recursos da multimídia, todos assistiram à videoconferência 

agendada e após foram discutidos os pontos principais abordados em incentivo à participação da 

Comunidade no trabalho da escola e do envolvimento do Grêmio Estudantil como aliado e parceiro 

colaborativo da Escola. Os alunos representantes do Grêmio apresentaram algumas ações e 

sugestões que pretendem desenvolver ao longo do ano e confirmaram apoio e parceria nas 

atividades da Escola. 

 Realizou-se a análise e discussão dos resultados obtidos no SARESP e IDESP em 2013 com 

dados comparativos expostos em planilhas. Todos os presentes opinaram sobre os pontos que 

facilitam e que quais impedem o melhor desempenho de suas funções. Após levantamento,  

concluiu que os pontos determinantes para este resultado continua sendo o trabalho coletivo e 

compromissado de todos os professores. 

Depois, retomou-se a Autoavaliação da Escola que teve inicio em Dezembro de 2013, 

discutiu-se e elencaram-se as ações contidas na planilha de ações e metas propostas para atenderem 

as fragilidades ao longo do ano letivo de 2014. 

 Destacaram-se como potencialidade as práticas de acompanhamento diário da frequência do 

aluno e do desenvolvimento das atividades propostas em sala, a cada aula, pelo professor  e 

coordenação. Quando é percebido que o aluno não fez, pontualmente é realizado intervenções para 

que realize. O monitoramento pelo Professor Coordenador é fundamental como apoio e subsídio ao 

trabalho do professor. 

A prática de reflexão do dia “D” favorece o envolvimento de todos os segmentos da unidade 

escolar propiciando a apropriação dos resultados e análise coletiva para melhor compreendê-los e 

ainda favorece a elaboração do plano de melhoria em conjunto confirmando a responsabilidade de 

todos com a aprendizagem do aluno. 
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Evidências: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura da reunião, socialização da pauta. Participação dos Pais, Funcionários, alunos, 
Professores e Equipe Gestão. 
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Participação do Presidente do Grêmio Estudantil, aluno Heitor Gabriel Marques, alunos 

representantes de classe e da PCNP Regina. 

Análise comparativa dos resultados alcançados pela escola.  
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Conclui-se que a presença de todos os segmentos enriquece as discussões e fortalece o  

 

Compromisso na busca dos objetivos propostos, pois todos se sentem pertencentes e 

corresponsáveis pela definição e desenvolvimento das ações e os resultados apresentados pela 

Escola. 

 

                                                                                                   Macedônia , 10 de Abril de 2014. 

 

 

                                                                                   ______________________________________ 

                                                                                                  Jefferson Quintanilha Coutinho 

                                                                                                             Diretor de Escola 
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Plano de Ação - Melhoria - 2014 

 

A partir dos indicadores sugeridos para realizar a autoavaliação (Prêmio Gestão Escolar), revisão da Avaliação Institucional/2013 e da 

ficha síntese – instrumento de autoavaliação da unidade escolar elaborada no planejamento 2014-, refletiu-se sobre as principais fragilidades, 

bem como, observou-se os pontos que necessitam de melhoria em nossa escola, desse modo, algumas metas e ações foram previstas 

coletivamente para serem executadas ao longo do ano de 2014: 

 

1. GESTÃO PEDAGÓGICA 

Nível A -I - Indicadores de Planejamento e Ações Pedagógicas 

Fragilidades 

 

1.4 A escola oferece apoio técnico aos professores para o trabalho de contextualização e definição do currículo? 

2.5 No caso de alunos com dificuldades de aprendizagem, eles recebem auxílio, estímulo e apoio para atingir os níveis de aprendizagem 

esperados? 

3.1 São realizadas práticas pedagógicas inclusivas que traduzam o respeito e a equidade no atendimento a todos os estudantes, independentemente de 

origem socioeconômica, gênero, raça, etnia e necessidades especiais? 

4.4 Estratégias de ensino consideradas exitosas para alunos com necessidades especiais são registradas e sistematizadas? 

5.1 A escola dispõe de momentos periódicos para o planejamento coletivo e cooperativo da prática pedagógica? 
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6.1 A escola dispõe de momentos coletivos para organização dos ambientes, horários de aula e atividades extraclasses, de modo a assegurar práticas 

pedagógicas que aprimoram a qualidade do ensino e o atendimento às necessidades de aprendizagem dos estudantes? 

 

PLANO DE MELHORIA/2014 

DIMENSÃO DA 
GESTÃO 

AÇÕES ENVOLVIDOS RESPON-
SÁVEL 

PRAZO 
(Curto- 
médio – 
longo) 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
PEDAGÓGICA 

Nível A – 
Planejamento e 
ações pedagógicas 
 
 
 

 

1.4 a)Acompanhamento do Currículo (Mensalmente) 
em ATPC- Socialização dos temas/habilidades e  
conteúdos para perceber a interdisciplinaridade e 
Contextualização do currículo através do Quadro de 
acompanhamento. 
b) Organização do tempo pedagógico priorizando as 
habilidades e competências essenciais. 
c) Continuação das trocas de experiências exitosas 
em ATPC que atendem as necessidades dos alunos. 
d) Otimização do tempo em ATPC para 
planejamento das atividades/aulas/Sequências 
Didáticas/projetos que favoreçam a integração entre 
as áreas do conhecimento e a interdisciplinaridade. 
2.5 a) Identificação das principais dificuldades de 
aprendizagem apresentadas pela classe/aluno por 
meio de instrumentos diversificados de avaliação. 
Devolutivas pontuais direcionando a recuperação 
imediata e contínua da aprendizagem. 

 
Equipe de Gestão 
e professores, 
alunos. 

 
Equipe de 
Gestão e 
professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante o 
ano letivo 
de 2014. 

1-Elevar o indicador atual de 
40% para 50% a integração entre 
as disciplinas e as disciplinas e 
Oficinas através das evidências: 
Pauta de ATPC;  Fichas  de 
acompanhamento das  salas de 
aula;quadro de acompanhamento 
do currículo; 
Atas do Conselho de Classe e 
Série. 
2-Elevar o indicador atual de 
50% para 70%. 
Através de evidências: 
Instrumentos diagnósticos 
(AAP, resultados bimestrais); 
resultados da aprendizagem. 
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b) Socialização e discussão coletiva das atividades 
diagnósticas e intervenções realizadas, nas ATPC, 
semanalmente. 
3.1 Elaboração de atividades diversificadas de leitura 
e escrita, Sequência didática, projetos utilizando a 
sala do Acessa Escola, de leitura e as novas 
tecnologias. 
4.4 Registros das intervenções realizadas com os 
alunos com necessidades especiais por meio de 
portfólio e no campo 11 do diário de classe do 
professor.  
5.1 e 6.1. Os momentos para o planejamento coletivo 
e cooperativo da prática pedagógica bem como da  
organização dos ambientes acontecem nas ATPCs , 
nos dias de Planejamento e Replanejamento, Dia de 
Estudos do SARESP . 

 
 
 

PEDAGÓGICA 
Nível B – Resultados Educacionais 

Fragilidades 
 4.2 . Os estudantes têm clareza dos conteúdos e do grau de expectativa da aprendizagem que se espera deles? 
 5.1 .São levantados e analisados de forma sistemática, índices de satisfação dos estudantes, pais, professores e demais profissionais da escola, em relação à 
gestão, às práticas pedagógicas e aos resultados da aprendizagem. 

 
 

Nível B – 
Resultados 
Educacionais 

 

4.2 Socialização e reflexão sobre as expectativas que 
já vem impressa no Caderno do Aluno; resumo das 
expectativas de cada bimestre; socializar a Pauta no 
início de cada aula deixando claro os objetivos 
previstos; depoimento de ex- aluno (Silvinho) para 

Equipe de Gestão, 
professores e 
funcionários. 

Equipe de 
Gestão e 

professores. 
 

Durante o 
ano letivo 
de 2014. 

1. Diminuir em 10%  o 
número de alunos do nível AB 
elevando os resultados da 
escola;diminuir o número de 
alunos evadidos e retidos por 
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destacar o valor e a importância da 
Escola/aprendizagem; intensificar as ações de 
acompanhamento da frequência escolar dos alunos  
com o apoio do GOE,  Profª Mediadora, 
Coordenação e Conselho tutelar. 
5.1. Analisar resultados dos anos anteriores  e 
oferecer recuperação  (Aulas de Apoio e Plantão  aos 
alunos para atender as dificuldades individuais e  
intensificar as ações pontuais no controle da 
frequência; intervenções e o acompanhamento sobre 
o desempenho do aluno a ser realizado em conjunto: 
professores/coordenador/pais, utilizando a “Pasta de 

Controle de cada Classe”, instrumento este que dá 
visibilidade às ações cotidianas da escola, buscando 
evitar a evasão e a retenção;encaminhar os alunos 
com baixa frequência escolar para o Conselho 
Tutelar para as devidas providências. 
   

frequência irregular.  
2.Pasta de Controle de cada 
Classe, instrumento este que dá 
visibilidade das ações cotidianas 
da escola; monitoramento diário 
da frequência dos alunos. 

2. GESTÃO PARTICIPATIVA 
Fragilidades 

1.4 Participação autônoma e efetivamente dos colegiados escolares. 
 
PARTICIPATIV

A 
 

 
 

1.4 Conscientizar sobre a importância da participação 
dos responsáveis na vida escolar do aluno através de 
comunicados/convocações escritas ou telefônicas.  
Recepcionar os pais com atividades/eventos 
culturais/temas diversificados que atendam as 
expectativas dos responsáveis nas apresentações dos 

Equipe de Gestão, 
professores, 

alunos e 
funcionários. 

Equipe de 
Gestão e 

professores. 
 

Durante o 
ano letivo 
de 2014. 

Elevar a presença dos pais  nas 
reuniões de pais,colegiados e 
eventos culturais/Projetos da 

SEE. 
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projetos da SEE, como por exemplo, “Um dia na 

Escola do meu filho”. 
Reunião com Pais de alunos com rendimento 
insatisfatório para buscar apoio e parceria no auxílio 
aos alunos conscientizando-os sobre a importância 
dos estudos na vida do filho. 
Adequar horário dos eventos realizados para atender 
a maioria dos responsáveis conforme sugestões por 
eles apontadas. 

 
GESTÃO PESSOAS E LIDERANÇA 
Fragilidades 
5.1 Os diferentes profissionais da escola se dispõem a participar dos colegiados escolares e das diferentes atividades de integração com a comunidade? 
5.2 Os profissionais da escola assumem posição de protagonistas na proposição e organização de eventos com a comunidade local e no estabelecimento de 
parcerias? 
5.3 A equipe escolar trabalha em conjunto para tratar de questões de interesse da escola? 
5.4 A equipe escolar avalia o desempenho de seu pessoal e o da escola como um todo, aceitando inovações e se mostra envolvida em processos que demonstram 
necessidade de mudanças e aperfeiçoamento? 

 
PESSOAS E 

LIDERANÇA 
 

Integração dos diferentes segmentos por meio das 
reuniões de planejamento, estudo do Saresp. 
Homenagem aos profissionais da escola com ações 
de reconhecimento. 
Socialização de todos os assuntos escolares para 
reforçar o sentimento de pertencimento. 
Socialização de todas as capacitações e cursos 
oferecidos entre os segmentos da unidade escolar. 

Equipe de Gestão, 
professores, 

alunos e 
funcionários. 

Equipe de 
Gestão e 

professores. 
 

Durante o 
ano letivo 
de 2014. 

Elevar em 10% o índice de 
motivação, valorização e 

integração dos profissionais da 
Unidade Escolar para trabalhar 

em cooperação/colaboração. 
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GESTÃO DE INFRAESTRUTURA: SERVIÇOS E RECURSOS 
Fragilidades 
3.1 São promovidas ações que assegurem a conservação, higiene, limpeza, manutenção e preservação do patrimônio escolar, instalações equipamentos e materiais 
pedagógicos? 
3.2 Os estudantes demonstram consciência de sua participação na conservação do patrimônio escolar? 
3.3 As ações dos professores e dos demais profissionais da escola proporcionam o desenvolvimento nos alunos do respeito e preservação do patrimônio público? 

GESTÃO DE 
INFRAESTRUTU
RA: SERVIÇOS 
E RECURSOS 

 

Manutenção do patrimônio por meio de ações de 
conscientização da comunidade escolar. 
Otimização dos recursos (ventiladores, salas de 
multimídia, elevador...). 
Arborização dos espaços internos e externos da 
escola. 
Utilização dos recursos próprios para adquirir 
ventiladores, ar condicionado. 
Auxílio dos alunos representantes sala e do Grêmio 
Escolar. 
Organização de suportes para estacionamento das 
bicicletas. 

Equipe de Gestão 
e professores. 

Equipe de 
Gestão e 

professores. 
 

Durante o 
ano letivo 
de 2014. 

Manter a conservação do 
patrimônio público elevando de 

80% para 90%. 
Arborizar os espaços interno e 

externo da UE. 
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METAS E AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS: 

A. PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DA ESCOLA E SUA GESTÃO: 

 

1. Metas Gerais Estabelecidas: 

 1. Metas Gerais Estabelecidas: 

 Após a realização da autoavaliação da escola, foi definido pela equipe escolar o estabelecimento das seguintes metas: 

V)  Desenvolvimento da interdisciplinaridade e a contextualização do conhecimento entre o grupo; 

VI)  Trabalho Coletivo Colaborativo; 

VII)   Melhoria da qualidade de ensino; 

VIII)   Desenvolvimento do conceito de cidadania. 

2. Ações a serem desencadeadas no cumprimento das metas estabelecidas: 

I. Interdisciplinaridade: 

6) Socialização dos conteúdos do Caderno do Professor e Caderno do Aluno – cada professor, por disciplina, individualmente por bimestre. 

7) Reunir nas ATPCs os professores para explorem o planejamento do bimestre, para perceberem os pontos de contato entre os conteúdos 

das disciplinas. 

8) Após o estabelecimento dos pontos de contato entre as disciplinas, identificar os conteúdos do currículo a serem desenvolvidos no 

bimestre, os quais são integrados ao plano de ensino dos professores das séries. 

9) Aprofundamento dessas coordenações em ATPCs, ao longo do ano letivo e a ampliação de conhecimentos. 
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10) Acompanhamento dos PCNPs em sala de aula para auxiliar os professores no desenvolvimento dos conteúdos, atendendo ao tempo 

destinado às situações de aprendizagens, de acordo com o Caderno do Professor. 

 

II. Trabalho coletivo: 

1) Favorecer a integração de todos os docentes, ajudando-se mutuamente em direção a objetivos bem definidos em busca de um trabalho de 

qualidade em todas as disciplinas.  

2) Mecanismos de controle serão estabelecidos e exercidos nas ATPCs, balizando as etapas a serem vencidas. 

3) Propor ações comuns dos professores em relação ao trabalho em sala de aula: proposta por todos os professores quanto a sua atuação. 

4) Estabelecimento da interdisciplinaridade – uma forma de integrar os professores no trabalho coletivo. 

5) Elaboração por bimestre em ATPCs, de exposição sintética dos conteúdos de sua disciplina a ser desenvolvido no bimestre, objetivando 

encontrar os pontos de contato entre as disciplinas, a fim de levar o aluno a compreender a unidade de conhecimento. 

 

III. Melhoria da qualidade de ensino: 

16) Diagnosticar os alunos com defasagem de aprendizagem e elaborar coletivamente o plano de ação; 

17) Manter sempre em contato professores da sala com os professores das oficinas curriculares e professores auxiliares; 

18) Implantação da recuperação contínua pelo professor da disciplina/classe, pelo professor auxiliar conforme legislação vigente; contando 

sempre com auxílio do professor coordenador; 

19)  Acompanhar e orientar a recuperação contínua do professor da sala e a elaboração dos registros necessários;  

20)   Acompanhamento da equipe de gestão de todas as recuperações estabelecidas; 
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21)  Utilização das ATPC na elaboração de estratégias de aulas bem preparadas com começo, meio e fim; 

22)  Estudo e discussão entre professores e coordenadores das “Competências e Habilidades”, visando o desenvolvimento nos alunos; 

23)   Por meio de conteúdos significativos para os alunos e da aproximação desses conteúdos com suas vivências; 

24)  Conscientização da importância dos estudos no mundo contemporâneo e os vários campos profissionais que poderão ser almejados para 

o futuro, para os alunos do período noturno. 

25)  Desenvolver a autoestima dos alunos para desenvolvimento de autoconhecimento; 

26)  Proporcionar aos alunos momentos culturais e de lazer, através de campeonatos, Saraus e concursos de dança e música. 

27)  Diálogo constante com os alunos, principalmente com os mais rebeldes, na tentativa de valorizar suas realizações com o com de trabalhos 

em equipe que poderão ser monitorados por alunos com mais facilidade no assunto em pauta; 

28)  Implantação de projetos interdisciplinares e contextualizados demonstrando a integração entre as áreas, projetos de integração família - 

escola e projetos disciplinares onde cada componente trabalhará de acordo com as habilidades necessárias; 

29)  Implantação de avaliações formativas, que quando aplicadas, se transformem em material de análise com a classe, com a finalidade de 

conscientização e retomada de conteúdos para a superação do erro. 

30)  Compromisso de única postura coerente entre os educadores, propiciando aos seus alunos vínculo afetivo, conhecimentos e valores. 

 

IV. Conceito de Cidadania: 

1) Estabelecimento das “Normas Convivência” junto a alunos, professores e pais que deverá constar no regimento da escola e das Normas 

Gerais de Conduta Escolar do Sistema de Proteção Escolar; 

2) Discussão das normas estabelecidas entre professores e alunos, visando à divulgação das mesmas e a necessidade do seu cumprimento; 
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3) Acompanhamento da equipe de direção para o cumprimento de todos das normas estabelecidas; 

4) Acompanhamento e desenvolvimento de ações para a prevenção dos atos de violência escolar – bullying, pela professora mediadora 

escolar e comunitária; 

5) Implantação de projetos sobre temas relevantes que primem pela contextualização e interdisciplinaridade: projetos específicos, projetos 

descentralizados pela SEE e ProEMI, nos quais os alunos desenvolverão os conceitos de cidadania, solidariedade, tolerância, responsabilidade, 

respeito, afetividade e amizade e pré-iniciação científica; 

6) Projetos que envolvem e integram as famílias dos alunos nas ações educativas da escola.  

 

 

Este instrumento será uma ferramenta útil para que a equipe da escola possa utilizar de fato este Plano de Ação. Entendemos que apenas através 

de acompanhamento constante que favoreça a reflexão , as adequações e os  ajustes necessários, o  que foi planejado poderá ganhar vida e 

concretizar-se de fato. 

                                                                                          

 

Macedônia, 14 de Abril de 2014. 
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PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DOS NÍVEIS: ABAIXO DO 

BÁSICO E BÁSICO 

Justificativa: 

 Considerando que todos os alunos têm o direito de aprender, após análise e estudos 

realizados sobre os resultados da Avaliação Diagnóstica em Processo proposta pela Secretaria de 

Estado da Educação e realizada em Março de 2014, este Plano de Ação foi elaborado para 

atendimento aos alunos que se apresentam nos níveis Abaixo do Básico e Básico em leitura, escrita 

e resolução de problemas. 

Objetivos: 

 Oferecer aos alunos que se apresentam nos níveis Abaixo do Básico e Básico, atividades 

diversificadas, através de estratégias diferenciadas de recuperação para diminuir a 

defasagem de conteúdos e consequentemente as dificuldades em leitura, escrita e resolução 

de problemas garantindo o processo de ensino e aprendizado. 

Período: A partir do mês de março e durante o ano letivo vigente. 

Clientela Escolar: Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio. 

Língua Portuguesa – 2014 – 6º Anos 

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Total de alunos localizados nos níveis Abaixo do Básico e Básico - 6º Anos A e B: 

Prova Objetiva: 13 

Produção Textual: 10 

Identificação das habilidades a serem dominadas pelos alunos individualmente: 

 

  

Língua Portuguesa 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos dos 6ºs Ano do Ensino 

Fundamental 

Competências de Leitura: 
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Nº do 
item 
 

Habilidades - 6º ano 
 

Habilidades- 
Matriz de 
referência para a 
AAP 

01 Identificar o conflito gerador do enredo. H22- Eixo IV 

02 
Identificar vocábulos que, por sinonímia, substituem outros 
vocábulos presentes no texto em que se inserem. 

H28- Eixo V 

03 
Estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto, 
marcadas por conectivos. 

H17- Eixo IV 

04 Identificar tema ou assunto principal de um texto. H4- Eixo I 

05 
Localizar os elementos constitutivos da organização interna de um 
texto. 

H9- Eixo II 

06 Localizar informações explícitas em um texto. H1 – Eixo I 

07 
Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto 
principal, entre outros) em um texto. 

H3 – Eixo I 

08 
Estabelecer relações entre textos não verbais; verbais; verbais e 
não verbais. 

H13 – Eixo III 

09 Identificar o público alvo de um texto. H8 - Eixo II 

10 
Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o 
interlocutor de um texto. 

H 30- Eixo VI 

 

Avaliação Escrita: 

Gênero: Conto 

Proposta: Depois de ouvir, reescrever o conto A noite das bruxas. 

Alunos com dificuldades na Produção Escrita:  

6º Ano A: 04 alunos 

6º Ano B: 04 alunos 

 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos dos 6ºs Anos do Ensino 

Fundamental na Produção Escrita 

 

Competências de Escrita/ Produção 

Espera-se que o aluno desenvolva e domine as habilidades: 

 

Condições de Produção 

 

 Leia compreenda e contemple as demandas colocadas para a produção de texto; 
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Organização Composicional 

 Produza texto contendo as partes típicas do gênero proposto com determinação de tempo, 

espaço; introdução de elemento complicador/conflito; apresentação de personagens; 

articulação entre as partes; progressão temática e estabelecimento de relação de causa e 

efeito entre os fatos narrados; segmentar o texto organizado de forma lógica. 

    Estilo do gênero Conto 

 Produza texto considerando o foco narrativo proposto, apresentando diálogo entre os 

personagens utilizando a variedade linguística típica do conto e o registro formal da língua. 

Aspectos Notacionais Relativos à Ortografia, Pontuação e aos Aspectos 

Morfossintáticos. 

 Produza texto segmentando as palavras corretamente, obedecendo às regras ortográficas, 

pontuando adequadamente o texto e utilizando as regras de concordância nominal e verbal. 

 

Conteúdos a serem trabalhados em Língua Portuguesa  

 Leitura, interpretação e compreensão de textos narrativos e outros gêneros; 

 Estudos linguísticos (classes de palavras, ortografia). 

 Produção de textos; 

 Revisão da produção: individual, dupla e coletiva; 

 Paragrafação; 

 Pontuação (Aspectos morfossintáticos) 

 Reescrita. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O professor, conhecendo as dificuldades e o ritmo de cada aluno, precisa estar atento e 

aproveitar os momentos favoráveis à aprendizagem para realizar os procedimentos 

metodológicos de: 

 Leitura com propósito claro, destacando os aspectos que pretende focar , seja para trabalhar 

habilidade de leitura , seja para discutir aspectos relacionados à produção de texto- escrita; 

 Exploração dos gêneros textuais garantindo aos alunos não só a identificação de suas 

características, mas também sua aplicabilidade nas diversas situações comunicativas; 
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 Promover situações de aprendizagem construídas com textos em que há descontinuidade 

entre os elementos e recursos gráfico-visuais (capas de revistas) para que os alunos se 

utilizem de estratégias para extrair as informações principais e secundárias através de 

questionamentos; 

 Práticas como as rodas de leitura e de conversa, momento em que o aluno opina sobre o 

texto lido; revisões e reescrita de textos coletiva ou em pares, em que o aluno elabora 

argumentos ou justificativas para defender seu ponto de vista/ opinião; realização de debates 

e seminários; 

  Na produção de textos, os procedimentos metodológicos para o trabalho com o gênero e tipologia 

narrar propõem atividades rotineiras de leitura que levem o aluno a: 

 Refletir sobre o ato de escrever (formalidades da escrita); 

 Produzir textos de acordo com o gênero e atendendo a demanda de produção.  

A proposta prevê um trabalho diversificado e significativo no qual o aluno seja agente do seu     

processo de aprendizagem e o professor mediador desempenhando um papel relevante nesse 

processo. Cabe ao professor encorajar o aluno a pensar e agir com autonomia em toda situação, não 

oferecer respostas prontas, deixando que o aluno analise, pense ,questione por si mesmo e reflita 

sobre sua aprendizagem. 
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Língua Portuguesa – 2014 – 7ºs Anos  

 

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Total de alunos localizados nos níveis Abaixo do Básico e Básico 7º Anos A e B: 

Prova Objetiva: 22 

Produção Textual: 20 

 

Língua Portuguesa 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos dos 7ºs Anos do Ensino 

Fundamental 

Competências de Leitura: 

 

Nº 
do 
item 

 
Habilidades - 7º ano 
 

 
Habilidades- Matriz 
de referência para a 
AAP 

01 Identificar tema ou assunto principal de um texto. H4- Eixo I 
02 Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto 

principal,entre outros) em um texto. 
H3- Eixo I 

03 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. H11- Eixo II 
04 Diferenciar as ideias centrais e secundárias de um texto. H18- Eixo IV 
05 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados. H23- Eixo V 
06 Localizar informações explícitas em um texto. H1- Eixo I 
07 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. H5- Eixo I 
08 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 

comparação de textos que tratam do mesmo tema, considerando as 
condições de produção e de recepção. 

 
H14- Eixo III 

09 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão. 

H27- EixoV 

10 Estabelecer relações entre causa e consequência, entre partes ou 
elementos de um texto. 

H16-Eixo IV 

 

Avaliação Escrita 

Gênero: Relato de experiência vivida 

Proposta: Escrever um relato de experiência vivida, em primeira pessoa, para contar uma 

experiência inesquecível referente à vida escolar. 
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Alunos com dificuldades na Produção Escrita:  

 

7º Ano A: 09 alunos 

7º Ano B: 11 alunos 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos dos 7ºs Anos do Ensino 

Fundamental na Produção Escrita 

Competências de Escrita/ Produção 

 Espera-se que o aluno desenvolva e domine as habilidades: 

Condições de produção – Adequação ao Tema 

 

 Leia compreenda e contemple as demandas colocadas para a produção de texto; 

      Adequação às características do Gênero 

 Produza texto contendo as partes típicas do gênero proposto com título pertinente, 

articulação entre as partes; progressão temática e texto organizado de forma lógica 

contemplando as características próprias do relato(título,verbos em 1ª pessoa, linguagem 

apropriada); 

Construção da Coesão/ Coerência  

 Utilize adequadamente palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar em que 

aconteceu o fato;  

 Utilize adequadamente a pontuação e a paragrafação e diferentes palavras para evitar 

repetição; 

Uso das Normas e Convenções de variedade 

 Utilize corretamente as regras de concordância verbal e nominal e escreva corretamente as 

palavras (ortografia). 

Conteúdos a serem trabalhados em Língua Portuguesa  

 Leitura, interpretação e compreensão de textos com a tipologia relatar (gêneros relato de 

experiência, notícia) e outros gêneros narrativos; 

 Características e distinção entre textos do agrupamento narrar e textos do agrupamento 

relatar; 
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 Estudos linguísticos (classes de palavras, pontuação; tempo verbal; advérbio e locução 

adverbial; pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes de tratamento; discurso 

direto e indireto; coesão e coerência). 

 

Etapas de elaboração da Escrita: 

 Apresentação da situação/contexto para produção de textos; 

 Produção escrita; 

 Revisão da produção (individual, dupla e coletiva) destacando a pontuação, paragrafação 

(aspectos morfossintáticos); 

 Reescrita. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A proposta prevê um trabalho diversificado e significativo no qual o aluno seja agente do 

seu processo de aprendizagem e o professor mediador desempenhando um papel relevante nesse 

processo. Cabe ao professor: 

 Encorajar o aluno a pensar e agir com autonomia em toda situação; 

 Não oferecer respostas prontas, deixando que o aluno analise, pense, questione por si 

mesmo e reflita sobre sua aprendizagem. 

  Nas atividades de leitura de gêneros diversificados utilizar-se-á procedimentos 

metodológicos antes, durante e depois de cada leitura feita (estratégias de leitura).  

 

Língua Portuguesa – 2014 – 8ºs Anos  

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Total de alunos localizados nos níveis Abaixo do Básico e Básico - 8º anos A e B: 

Prova Objetiva: 12 

Produção Textual: 16 
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Língua Portuguesa 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos dos 8ºs Anos do Ensino 

Fundamental 

Competências de Leitura: 

 

Nº do 
item 

 

 
Habilidades - 8º ano 

 

Habilidades - 
Matriz 
Referência 
para a AAP 

01 Identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões. H12- Eixo III 
02 Localizar informações explícitas em um texto. H1- Eixo I 

03 
Estabelecer relações de causa e consequência, entre partes e/ou 
elementos de um texto. 

H16-Eixo IV 

04 Interpretar texto com auxílio de recursos gráfico-visuais. H10 -Eixo II 
05 Identificar tema ou assunto principal de um texto. H4- Eixo I 

06 
Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso 
social. 

H33- Eixo VI 

07 
Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos 
gráficos (pontuação e outras notações) 

H25-Eixo V 

08 
Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, paródias, citações, 
discurso direto, indireto, indireto livre). 

H6-Eixo I 

09 Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de linguagem). H26- Eixo V 
10 Identificar os fatos de um texto em sequência lógica. H7- Eixo I 

 

Avaliação Escrita 

Gênero: Notícia 

Proposta: Produzir uma notícia jornalística a partir do fato dado. 

Alunos com dificuldades na Produção Escrita:  

8º Ano A: 08 alunos 

 

8º Ano B: 08 alunos 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos dos8ºs Anos do Ensino 

Fundamental na Produção Escrita 

Competências de Escrita/ Produção 

 Espera-se que o aluno desenvolva e domine as habilidades: 
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Condições de produção – Adequação ao Tema 

 

 Leia compreenda e contemple as demandas colocadas para a produção de texto; 

 Adequação às características do Gênero 

 Produza texto contendo as partes típicas do gênero proposto com título pertinente, 

articulação entre as partes; progressão temática e texto organizado de forma lógica 

contemplando as características próprias da notícia (título,verbos em 3ª pessoa,depoimentos, 

linguagem formal apropriada para a notícia); 

Construção da Coesão/ Coerência  

 Utilize adequadamente palavras e expressões que marcam o tempo e o lugar em que 

aconteceu o fato;  

 Utilize adequadamente a pontuação e a paragrafação e diferentes palavras para evitar 

repetição; 

Uso das Normas e Convenções de variedade 

 Utilize corretamente as regras de concordância verbal e nominal e escreva corretamente as 

palavras (ortografia) 

Conteúdos a serem trabalhados em Língua Portuguesa  

 Leitura, interpretação e compreensão de textos com a tipologia relatar (gêneros relato de 

experiência, notícia) e outros gêneros; 

 Características do gênero notícia de jornal e relato; 

 Notícias de jornal, contexto comunicativo e recursos linguísticos; 

 A função das manchetes no jornal impresso; 

 Estudos linguísticos (classes de palavras, pontuação; tempo verbal; advérbio e locução 

adverbial; pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes de tratamento; discurso 

direto e indireto; coesão e coerência; função conotativa). 

 

Etapas de elaboração da Escrita: 

 Apresentação da situação/contexto para produção de textos; 

 Produção escrita 

 Revisão da produção (individual, dupla e coletiva) destacando a pontuação, paragrafação 

(aspectos morfossintáticos); 
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 Reescrita. 

Procedimentos Metodológicos 

A proposta prevê um trabalho diversificado e significativo no qual o aluno seja agente do 

seu processo de aprendizagem e o professor mediador desempenhando um papel relevante nesse 

processo. Cabe ao professor: 

 Encorajar o aluno a pensar e agir com autonomia em toda situação; 

 Não oferecer respostas prontas, deixando que o aluno analise, pense, questione por si 

mesmo e reflita sobre sua aprendizagem. 

  Nas atividades de leitura de gêneros diversificados utilizar-se-á procedimentos 

metodológicos antes, durante e depois de cada leitura feita.  

 

Antes da Leitura: 

 

Antecipar informações e ativar conhecimentos prévios sobre o texto 

 

Antes de propor a leitura de um texto, é preciso ter uma conversa com os alunos para fazer 

um levantamento dos conhecimentos que eles já têm sobre o tema. Esse levantamento possibilita 

uma leitura mais fácil e aprofundada do texto. 

 Outro procedimento importante, a partir da leitura do título do texto, é da articulação dessa 

informação com outras, como autoria, fonte e características do gênero, solicitar aos alunos que 

realizem antecipações do que irão encontrar no texto.  

Por exemplo, a partir do titulo de um artigo de opinião pode-se perguntar: 

*Que tipo de assunto você acha que o texto aborda? 

*Você acha que é uma história, uma notícia ou um poema? Por quê? 

*O texto contém alguma opinião? Sobre que assunto? 

*Sabendo que foi publicado na seção "____________", do jornal _________, sua hipótese 

se modifica em alguma coisa? 

*Sabendo que quem o escreveu foi ____________, (função, profissão), que posição você 

acha que é defendida no texto? 

 

Durante a Leitura: 
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Apresentar o texto e fazer a leitura 

 

 Durante a leitura é preciso que sejam explicitados os procedimentos e as pistas utilizados 

pelos diferentes leitores (os alunos), os quais levaram a determinadas compreensões. Para tanto, é 

importante formular questões ao longo da leitura que possibilitem a realização de inferências e 

antecipações, assim como a verificação das mesmas a partir de pistas linguísticas.  

1. Localizar informações explicita e implícitas no texto 

2. Levantar e checar hipóteses 

3. Confirmar, rejeitar ou retificar antecipações ou expectativas criadas antes da leitura. 

4. Busca de informações complementares 

5. Esclarecer palavras desconhecidas a partir da inferência ou consulta do dicionário 

 

Depois da Leitura 

 

Extrapolar e apreciar criticamente o texto 

 

O professor orientará os alunos para uma análise mais crítica do texto e para a intertextualidade 

com o tema:  

1. Extrapolar e apreciar criticamente o texto utilizando o registro escrito para melhor 

compreensão 

2. Localizar informações explicita e implícitas no texto 

3. Identificar características dos gêneros trabalhados 

4. Perceber as implicações da escolha do gênero e do suporte 

5. Relacionar informações do texto e conhecimentos do cotidiano 

6. Identificar referências a outros textos 

7. Trocar impressões sobre o texto lido 

8. Avaliar as informações emitidas no texto. 

 

Produção Escrita 

Ao propor atividades de produção de textos - orais ou escritos -, apresentar todas as 

características do contexto de produção:  
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1. Definir os leitores do texto; 

2. Dizer qual a finalidade do texto; 

3. Estabelecer onde vai circular - na escola, nas mídias impressa, eletrônica, radiofônica ou 

televisiva ou em outros meios sociais, como clube, igreja, entre outros;  

4. Determinar em que portador será tornado público - livro, revista, panfleto, sites e páginas da 

Internet, jornal, almanaque; 

5. Propor em que gênero será organizado - conto de ficção científica, conto popular, conto 

maravilhoso, conto literário, crônica, notícia, artigo de opinião, reportagem, anúncio, propaganda, 

tese, verbete, monografia, carta comercial, carta pessoal, bilhete, romance etc.; 

6. Combinar de que posição social o autor do texto falará - como aluno, representante de classe 

ou do colégio, sindicalista, filho, irmão, adolescente, leitor de um determinado jornal ou revista. 

 

Língua Portuguesa – 2014 - 8ªs séries  

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Total de alunos localizados nos níveis Abaixo do Básico e Básico - 8ª séries A e B:49 alunos 

Prova Objetiva: 15 alunos 

Produção Textual: 22 alunos 

 

Língua Portuguesa 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 8ªs Sériesdo Ensino 

Fundamental 

Competências de Leitura: 

 

Nº do 
item 

 
 

Habilidades  
 

Habilidades- 
Matriz 
Referência 
para a AAP 

01 
Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, tema/assunto 
principal, entre outros) em um texto. 

H3 – Eixo I 

02 Interpretar texto como auxílio de recursos gráfico-visuais. H10- Eixo II 
03 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. H11- Eixo II 

04 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto,marcadas por 
conectivos. 

H17- Eixo IV 
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05 
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação 
de textos que tratam do mesmo tema, considerando as condições de 
produção e de recepção. 

H14- Eixo III 

06 
Identificar as marcas linguísticas em textos do ponto de vista do léxico, 
da morfologia ou da sintaxe. 

H31- Eixo VI 

07 Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de linguagem). H26 – Eixo V 
08 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados. H23 - Eixo V 

09 
Estabelecer relações de causa e consequência, entre partes e/ou 
elementos de um texto. 

H16 – Eixo IV 

10 Identificar a tese de um texto. H19- Eixo VI 
 

Avaliação Escrita: 

Gênero: Texto de opinião 

Proposta: Elaborar um texto de opinião, tendo como tema: Os benefícios e os males de se empinar 

pipa. 

Alunos com dificuldades na Produção Escrita:  

8ª série A: 10 alunos 

8ª série B: 12 alunos 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 8ª séries do Ensino 

Fundamental na Produção Escrita 

Competências de Escrita/ Produção 

Espera-se que o aluno desenvolva e domine as habilidades: 

 

Condições de produção 

 

1. Adequação ao tema 

- Atender de forma pertinente ao tema dado. 

 

2. Adequação ao gênero 

2.1 – Adequação discursiva 

-Mobiliza informações pertinentes e diversificadas para elaboração de seus argumentos. 

-Articular adequadamente entre as informações e sua contextualização garantindo a coerência. 

2.2 – Adequação linguística 
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- Deixar claro no texto o ponto de partida e a conclusão. 

-Apresentar argumentos para sustentar sua opinião. 

-Utilizar os elementos de articulação adequadamente (coesão). 

3. Marcas de autoria 

-Apresentar título pertinente em relação ao gênero e ao tema e que instiga a leitura. 

4. Convenções da escrita 

–Atender às convenções da escrita (morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação, paragrafação, 

concordância verbal e nominal. 

 

Conteúdos Produção Escrita 

 Estrutura – Artigo de Opinião; 

 Coesão e Coerência; 

 Paragrafação; 

 Identificação: Tese / Tema  

 Produção de Artigo de Opinião 

 

Etapas de elaboração da Escrita: 

 Apresentação da situação/contexto para produção de textos; 

 Produção escrita; 

 Revisão da produção (individual, dupla e coletiva) destacando a pontuação, paragrafação 

(aspectos morfossintáticos); 

 Reescrita. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Na produção de textos, os procedimentos metodológicos para o trabalho com os gêneros da 

tipologia argumentativa texto/artigo de opinião propõe atividades rotineiras de leitura que levem 

o aluno a: 

 Refletir sobre o ato de opinar/dissertar com criticidade; 

 Produzir textos de acordo com o gênero e atendendo a demandade produção.  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 - 1207  

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

  

A proposta prevê um trabalho diversificado e significativo no qual o aluno seja agente do seu     

processo de aprendizagem e o professor mediador desempenhando um papel relevante nesse 

processo. Cabe ao professor encorajar o aluno a pensar e agir com autonomia em toda situação, não 

oferecer  respostas prontas, deixando que o aluno analise,  pense ,questione por si mesmo e reflita 

sobre sua aprendizagem. 

  

Conteúdos Produção Escrita 

 Estrutura – Artigo de Opinião; 

 Coesão e Coerência; 

 Paragrafação; 

 Identificação: Tese / Tema; 

 Produção de Artigo de Opinião . 

  Após o resultado das produções de texto será feito: 

 Em primeiro momento serão lidos textos argumentativos para discussão de 

assuntos/temas/teses. Após reconhecimento de teses em diferentes textos, distinguiremos 

fato e opinião por ter sido apresentada uma questão desse critério e os alunos apresentarem 

dificuldade. Juntamente com a tese reconheceremos os argumentos utilizados pelos 

respectivos autores e os definiremos. 

 Em segundo momento relembraremos a estrutura do artigo de opinião, através de um 

exemplo de texto de um próprio aluno da sala. Através desses exemplos mostraremos a 

coerência e a coesão tão necessária ao desenvolvimento do texto. Em seguida 

privilegiaremos a paragrafação através de exercícios. 

 Após essa retomada produziremos artigos de opinião com correção individual e coletiva 

mostrando as características do artigo para que os alunos tenham amplo domínio desse 

gênero textual. 

 

Matemática – 2014 

 

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Total de alunos localizados no nível Abaixo do Básico e Básico 

6º Ano A: 09 alunos 
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6º Ano B: 11 alunos 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 6º Ano/5ªs séries do Ensino 

Fundamental 

Nº da 
Questão 

                                        Habilidades 

01 Compor e decompor figuras planas. 
02 Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração decimal. 

03 
Resolver adições e subtrações com números naturais, por meio de estratégias pessoais e 
do uso de técnicas operatórias convencionais. 

04 Compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. 
05 Compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. 
06 Utilizar unidades usuais de tempo e temperatura em situações -problema. 
07 Calcular perímetro de figuras. Calcular área de retângulos ou quadrados. 

08 
Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário, como 
10%, 20%, 25% e 50%. 

09 
Explorar diferentes significados das frações em situações -problema: parte-todo, 
quociente e razão. 

10 
Resolver problemas com dados apresentados de maneira organizada por meio de 
tabelas simples, gráficos de coluna, tabelas de dupla entrada e gráficos de barra. 

11 Interpretar e resolver problemas utilizando os números decimais. 
12 Calcular perímetro de figuras. 
13 Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações problema. 

 
 

Conteúdos a serem trabalhados em Matemática – 6º Anos/5ª séries 

 Números naturais: Sistemas posicional de numeração; 

 Situações- problema que envolva as quatro operações; 

 Frações: Significação, ordenar e comparar números fracionários; 

 Gráficos, tabelas: Leitura e interpretação; 

 Área de figura plana; 

 Unidades de medidas padronizadas 

 Forma geométrica e planificações; 

 

Total de alunos localizados no nível Abaixo do Básico e Básico. 

 

7º Ano – A: 09 alunos 
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7º Ano – B: 14 alunos 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 6ªs séries/ 7º Ano do Ensino 

Fundamental 

Nº da 
Questão 

                                              Habilidade 

01 Compreende a noção de perímetro de figuras geométricas. 

02 
Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades não interias, bem 
como a ideia de valor posicional. 

03 
Conhecer as características e propriedades dos números naturais: significado de 
múltiplos e divisores. 

04 Composição de figuras geométricas. 

05 
Compreender o significado das frações na representação de medidas não inteira e da 
equivalência de frações 

06 
Saber realizar operações com números naturais de modo significativo (adição e 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 

07 
Compreender a ideia de simetria, sabendo reconhecê-la em construções geométricas e 
artísticas. 

08 
Conhecer as características e propriedades dos números naturais: significado de 
múltiplos e divisores. 

09 Saber transformar frações em números decimais e vice-versa. 

10 
Saber realizar medidas usando padrões e unidades não convencionais, conhecer 
diversos sistemas de medidas. 

11 Compreender informações transmitidas em tabelas e gráficos. 
12 Saber transformar frações em números decimais e vice-versa. 

13 
Compreender a noção de área e perímetro de uma figura, sabendo calculá-los por meio 
de recursos de contagem e de decomposição de figuras. 

 

Conteúdos a serem trabalhados em Matemática – 6ª séries/ 7º Ano   

 Números naturais, inteiros, decimais e racionais; 

 Porcentagem; 

 Sistema de numeração sexagesimal (base 60); 

 Transformação de unidade de tempo; 

 Resolução de situações problemas que envolvam as quatro operações; 

 Resolução de expressões numéricas que envolvem potência; 

 Polígonos; 

 Ângulos internos e externos; 

 Decomposição; 
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 Geometria plana: polígonos; 

 Situações-problema com representação fracionária e decimal de um número racional; 

 Operações com números racionais; 

 

Total de alunos localizados no nível Abaixo do Básico e Básico. 

 

8º ANO A: 08 alunos 

8º ANO B: 09 alunos 

 

Matemática 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos dos 8ºs Anos/7ªs Sériesdo Ensino 

Fundamental 

8º ANO 

 

Nº do 
item 

Habilidades 

1 Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um número, 
sabendo realizar de modo significativo as operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão com decimais. 

2 Compreender o significado dos números negativos em situações concretas, bem como 
das operações com negativos. 

3 Compreender a ideia de medida de um ângulo, sabendo operar com medidas de 
ângulos e usar instrumentos geométricos para construir e medir ângulos. 

4 Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em diversos contextos 
(proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem etc.), bem como na construção 
de gráficos de setores. 

5 Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos 
objetos do dia a dia. 

6 Saber realizar de modo significativo às operações de adição, subtração,multiplicação e 
divisão de números negativos. 

7 Saber realizar operações de adição, subtração e multiplicação e divisão de frações, 
compreendendo o significado das operações realizadas. 

8 Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em diversos 
contextos(proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem etc.),bem como na 
construção de gráficos de setores. 

9 Saber resolver problemas variados envolvendo grandezas direta e inversamente 
proporcionais. 
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10 Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos 

objetos do dia a dia. 
11 Conhecer alguns procedimentos para a resolução de uma equação:equivalência e 

operação inversa. 
12 Saber fazer a transposição entre a linguagem corrente e a linguagem algébrica. 
13 Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um número, 

sabendo realizar de modo significativo as operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão com decimais. 

 

Conteúdos a serem trabalhadas em Matemática - 8º Ano 

 Relação entre forma fracionária e decimal de um número racional; 

 Operações com Números Inteiros; 

 Geometria espacial: poliedros e não poliedros; 

 Representação de um número na reta numérica; 

 Geometria Plana: polígonos, áreas e perímetros; 

 Linguagem matemática; 

 Regularidade de sequências de números ou figuras; 

 Plano cartesiano; 

 Potenciação; 

 

Total de alunos localizados no nível Abaixo do Básico e Básico.  

 

8ª SÉRIE A: 15 alunos 

8ª SÉRIE B: 14 alunos 

 

Matemática 

 

Competências/ Habilidades a serem dominados pelos alunos dos 9ºs Anos/8ªs Séries do Ensino 

Fundamental 

 

8ª SÉRIE/9º ANO 
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Nº do 
item 

                                                        HABILIDADES 
 

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

2 
Conhecer as propriedades de potencias e saber realizar de modo significativo às 
operações com potencias. 

3 
Compreender a ideia de numero racional em sua relação com frações e as razoes. 
 

4 
Compreender a ideia de numero racional em sua relação com frações e as razoes. 
Saber manipular as diversas representações dos números racionais e representa-los na 
reta real. 

5 
Relacionar as linguagens algébrica e geométrica, sabendo traduzir uma delas na outra, 
particularmente no caso dos produtos notáveis. 

6 
Compreender situações problema que envolve proporcionalidade, sabendo representa-
las por meio de equações ou inequações. 

7 
Saber resolver sistemas lineares de duas incógnitas pelos métodos da adição e da 
substituição. 

8 
Conhecer as condições que fazem com que uma razão entre inteiros possa se 
expressar por meio de dizimas periódicas. Saber calcular a fração geratriz de uma 
dizima. 

9 
Compreender situações problema que envolve proporcionalidade, sabendo representa-
las por meio de equações ou inequações. 

10 
Saber expressar de modo significativo a solução de equações e inequações de 1º grau. 
 

11 
Compreender e usar o plano cartesiano para a representação depares ordenados, bem 
como para a representação das soluções de um sistema de equações lineares. 

12 
Reconhecer o teorema de Tales como forma de ocorrência da ideia de 
proporcionalidade, na solução de problemas em diferentes contextos. 

13 
Compreender o teorema de Pitágoras, utilizando na solução de problemas em 
diferentes contextos. 

 

Conteúdos a serem trabalhadas em Matemática – 8ª séries 

 Representações fracionárias e decimais de um número racional na reta numérica; 

 Equação do 1º grau; 

 Teorema de Pitágoras; 

 Coordenadas no plano cartesiano; 

 Área e perímetro na composição e decomposição; 

 Decomposição de um número em fatores primos; 

 Grandezas direta ou inversamente proporcionais; 

 Expressões algébricas; 
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 Potências e raízes; 

 Formas planas e espaciais (geometria espacial). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

MATEMÁTICA 

As aulas são organizadas por atividade e/ou situações-problema visando a mobilização do aluno na 

sua resolução. Os conteúdos presentes nas questões referem-se, no primeiro momento, aos mais 

indicados para que o aluno desenvolva as habilidades e competências já esperadas pelo professor 

deste aluno e constantes no Currículo do Estado de São Paulo.  

  Alguns procedimentos são permanentes, ou seja, acontece em todas as aulas, na seguinte 

ordem, valendo os mesmos para atender um único aluno:  

 1º Proposição de atividade e/ou situação-problema, individualmente adequada ao 

propósito de abordar o conteúdo necessário e convenientemente colocado para 

despertar o interesse do aluno.  

  Conforme a atividade ou situação-problema proposto, a resolução é discutida em grupo, já no 

primeiro momento, porém a interação do professor é com cada aluno, .  

 2º Busca, pelo aluno, de uma resolução mental e sua representação,por escrito, 

utilizando seus conhecimentos prévios e seus símbolos pessoais.  

 3º A interação professor-aluno é mais intensa quando o professor percorre a classe e 

indaga aluno por aluno (nem sempre dá para atender todos em todas as atividades, 

seleciono alguns) o porquê de cada resolução e/ou representação. A postura do professor 

é sempre “acolher” as explicações do aluno e, se for o caso, provocar dúvidas na 

resolução apresentada, fazendo perguntas (e não afirmando) que o faz pensar sobre o que 

fez. Esta estratégia é aplicada, mesmo que a resolução esteja correta de modo que os 

alunos percebam que o importante é pensar sobre o que faz e não fazer por fazer. Ajuda 

também o professor avaliar se o aluno está apenas repetindo um procedimento de 

resolução que não compreende, mas que memorizou.  

 4º As resoluções são socializadas entre os alunos, podendo ser em dupla comparando 

suas respostas e resoluções ou através de alguns alunos apresentando suas resoluções na 

lousa. Pergunta-se sempre se eles modificariam sua resolução inicial e por que. Provoca-
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se discussão e evita-se dar explicações neste momento, até perceber que todos 

compreenderam o raciocínio, aprendendo o máximo com os colegas.  

 5º Se entre as resoluções dos alunos não apareceu nenhuma resolução convencional, 

agora é hora de explicar como se utiliza a linguagem matemática para se obter uma 

comunicação precisa e objetiva. 

Desse modo, o professor, conhecendo as dificuldades e o ritmo de cada aluno,  precisa estar  

atento e aproveitar os momentos favoráveis à aprendizagem  para realizar os procedimentos 

metodológicos de leitura de enunciados; vocabulário entre outros. 

             Cabe ao professor encorajar o aluno a pensar e agir com autonomia em toda situação, não 

oferecer respostas prontas, deixando que o aluno reflita,  pense ,questione por si mesmo e reflita 

sobre sua aprendizagem. 

 

   Ações a serem desenvolvidas pela Equipe de Direção e Coordenação: 

 Monitoramento da aprendizagem através do acompanhamento em sala de aula, pelo 

coordenador Pedagógico, observando o cumprimento do Currículo e seus procedimentos 

observando a realização da Recuperação Contínua pelo professor aos alunos  com 

dificuldades; 

 Nas ATPCs, propiciar tempo e espaço para discussão e interação entre os professores e 

socialização dos resultados obtidos semanalmente bem como das dificuldades encontradas; 

 Nas ATPCs específica das Oficinas Curriculares  promover a interação  entre os Professores 

do Currículo Básico e Oficinas favorecendo o diálogo  e direcionamento de atividades 

complementares. 

 

Ações a serem desenvolvidas pelos Professores do Currículo Básico e Oficinas Curriculares: 

 

             Todos os professores são responsáveis pelo desenvolvimento das habilidades de leitura, 

escrita e resolução de problemas, mas são de prioridade dos docentes das disciplinas específicas as 

seguintes ações: 

 Fazer sondagem inicial (levantamento do conhecimento prévio do aluno) para investigar o 

que ele já sabe sobre o conteúdo em estudo; 
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 Identificar e priorizar o desenvolvimento das habilidades emergenciais para que o aluno 

avance na aprendizagem;  

 Diariamente, aos alunos abaixo do básico e básico, oferecer atividades pontuais de 

Recuperação Contínua, com atendimento individualizado e metodologia diferenciada, 

motivando e valorizando o desenvolvimento das mesmas; 

 Utilizar diferentes estratégias: atividades individuais, em dupla e ou grupos para que o 

aluno interaja com o colega na troca e construção do seu próprio conhecimento;  

 Trabalhar, semanalmente, uma questão que a maioria dos alunos apresentou dificuldades, 

utilizando exemplos diversos de atividades e as recomendações pedagógicas do professor 

para que o aluno assimile e sistematize as habilidades; 

 Oferecer e trabalhar com diferentes tipos de textos dos diferentes suportes desenvolvendo 

as diferentes estratégias de leitura (antecipação, inferência, etc ); 

 Utilizar os diferentes recursos: TV,DVDs,Computadores, Aparelho de Som,Data Show,etc 

e espaços pedagógicos disponíveis na Escola: sala de Informática, biblioteca, pátio, 

anfiteatro para realização ou complementação das atividades propostas; 

 Trocar informações, orientações com os professores das Oficinas Curriculares para discutir 

sobre os avanços obtidos com os alunos com dificuldades; 

 Oferecer atividades complementares podendo ser direcionadas para o desenvolvimento nas 

Oficinas Curriculares; 

 Ao término de cada conteúdo, sistematizar com o aluno o registro de sua aprendizagem 

para que o mesmo verifique o que aprendeu, o quanto avançou; 

 Registrar diariamente o trabalho desenvolvido na Recuperação Contínua no campo 11 do 

Diário de Classe conforme orientações já realizadas. 

 

Avaliação: 

Será realizada: 

 Diariamente, através do acompanhamento de Sala de Aula quando possíveis dificuldades 

podem surgir necessitando de alterações ou redirecionamento das ações. 

 Semanalmente, nas ATPCs, conforme momento específico em pauta, quando o grupo de 

professores analisará coletivamente o desempenho global de cada aluno identificado no 

nível abaixo do básico e básico em cada série. Neste momento, estaremos também 
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avaliando nossas ações- se estão sendo pertinentes ou se há necessidade de alterações ou 

redirecionamento das mesmas para que os objetivos sejam alcançados.   

Bibliografia: 

 Cadernos do professor 

 Avaliação da Aprendizagem em Processo: comentários e Recomendações Pedagógicas 

 + Matemática 

 Matrizes de referência do SARESP 

 Relatório SARESP 2010/2011 
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____________________________ 

     Jefferson Quintanilha Coutinho 

                                                                                                                  Diretor de Escola 

 

_________________________________ 

Tânia Regina Juste Petenuci 

Professor Coordenador Ensino Fundamental 

 

 

_________________________________  

Jaderlene Marques Pereira de Souza  

Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica 
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PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DOS NÍVEIS: 

ABAIXO DO BÁSICO E BÁSICO 

Justificativa: 

Considerando que todos os alunos têm o direito de aprender e após análise e estudos realizados 

pós Avaliação da Aprendizagem em Processo proposta pela Secretaria de Estado da Educação, 

realizada no mês de fevereiro de 2014, este Plano de Ação foi elaborado para atendimento aos 

alunos que se apresentam nos níveis Abaixo do Básico e Básico. 

Objetivos: 

Oferecer aos alunos que se apresentam nos níveis Abaixo do Básico e Básico atividades 

diversificadas, através de estratégias diferenciadas de recuperação para diminuir a 

defasagem de conteúdos e consequentemente as dificuldades em leitura, escrita e resolução 

de problemas garantindo seu avanço na aprendizagem. 

Período: A partir do mês de março, em continuidade das ações no decorrer dos bimestres do 

ano letivo de 2014. 

Clientela Escolar: 1ªs, 2ªs e 3ª séries do Ensino Médio. 

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Língua Portuguesa - 2014 

 

Prova Objetiva: 1ª série – A (EM): 04 alunos  

                            1ª série -B (EM): 05 alunos  

 

Produção de texto: 1ª série – A (EM): 08 alunos 

                                             1ª série - B (EM): 06 alunos 
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Língua Portuguesa 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 1ªs séries A/B do Ensino 

Médio 

 
Nº do 
Item 

 
Habilidades 

 
Habilidade e Grupo – 
Matrizes do SARESP 

 
01 

Identificar vocábulos que, por sinonímia, substituem 
outros vocábulos presentes no texto em que se inserem. 

 
H 28 – Eixo V 

 
02 

Identificar o conflito gerador do enredo.  
H 22 – Eixo IV 

 
03 

Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, 
paródias, citações, discurso direto, indireto, indireto 

livre). 
H6 – Eixo I 

 
04 

Interpretar texto com o auxílio de recursos gráfico-
visuais. 

 
H10 – Eixo II 

 
05 

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
H 5 – Eixo I 

 
06 

Estabelecer relações entre textos não verbais; verbais; 
verbais e não verbais. 

H 13 – Eixo III 

 
07 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 
texto, marcadas por conectivos. 

H 17 – Eixo IV 

 
08 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 
exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 
H 24 – Eixo V 

 
09 

Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de 
linguagem). 

H 26 – Eixo V 

 
10 

Identificar as marcas linguísticas em textos do ponto de 
vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

H 31 – Eixo VI 

 

Produção Textual de Língua Portuguesa 

1- Gênero: Artigo de Opinião - 1ª Série Ensino Médio – A/B 

2- Tema/Questão polêmica: “Como reconhecer e administrar os benefícios e os riscos do fácil 

acesso às redes sociais?” 

Tema 

Reportar-se de forma pertinente ao que é questionado. 

Adequação ao gênero 

Adequação discursiva 

Desenvolver adequadamente a questão polêmica. 
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Deixar claro informações pertinentes e diversificadas para sua intervenção no debate. 

Articulação adequada entre as informações e sua contextualização no debate. 

Adequação linguística 

Deixar claro no texto o ponto de partida (os dados) e a conclusão (ou tese) 

Justificativas e os argumentos que sustentam a conclusão com consistência. 

Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização de diferentes vozes no artigo. 

Utilizar coesão e os elementos de articulação. 

Marcas de autoria 

Título pertinente em relação ao gênero e ao tema. 

Usar recursos adequados para prender a atenção do leitor. 

Convenções da escrita 

Atender as convenções da escrita (morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação). 

 

Língua Portuguesa 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 2ªs séries A/B do Ensino 

Médio 

 

 
Nº do Item 

 
Habilidades 

 
Habilidade e Grupo – 
Matrizes do SARESP 

 
01 

Distinguir um fato de uma opinião relativa a esse 
fato. 

H 5 – Eixo I 

 
02 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 
exploração de recursos gráficos (pontuação e outras 
notações). 

H 25 – Eixo V 

 
03 

Interpretar texto com o auxílio de recursos gráfico-
visuais. 
 

H 10 – Eixo II 

 
04 

Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros. 

H 11 – Eixo II 

 
05 

Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos 
variados. 

H 23 – Eixo V 

 
06 

Identificar tema ou assunto principal do texto. 
H 4 – Eixo I 

 
07 

Identificar a função da linguagem predominante nos 
textos em situações específicas de interlocução. 

H 29 – Eixo V 
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08 

Identificar recurso semântico expressivo (figuras de 
linguagem). 

H 26 – Eixo V 

 
09 

Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específicas de uso social. 

H 33 – Eixo VI 

 
10 

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos 
oferecidos para sustentá-la. 

H 20 – Eixo IV 

 

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Língua Portuguesa – 2014 

Prova Objetiva - 2ª série – A (E.M): 07 alunos 

                              2ª série – B (E.M): 08 alunos 

Produção de texto - 2ª série – A (E.M): 10 alunos 

                                  2ª série – B (E.M): 09 alunos 

 

Produção Textual de Língua Portuguesa 

 

1- Gênero: Artigo de Opinião - 2ª Série Ensino Médio – A/B 

2- Tema/Questão polêmica: “Espionagem e privacidade na era da tecnologia” 

 

Diagnóstico dos Alunos nos níveis Abaixo do Básico e Básico  

Língua Portuguesa – 2014 

Prova Objetiva: 3ª série - A (E.M): 15 alunos 

                               

Produção escrita: 3ª série - A (E.M): 07 alunos 

                                 

Língua Portuguesa 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 3ªs séries A/B do Ensino 

Médio 
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Nº do Item 

 
Habilidades 

 
Habilidade e Grupo – 
Matrizes do SARESP 

 
01 

Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões, 
tema/assunto principal, entre outros) em um texto. 

H 3 – Eixo I 

 
02 

Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos 
variados. 

H 23 – Eixo V 

 
03 

Interpretar texto com o auxílio de recursos gráfico-
visuais. 

H 10 – Eixo II 

 
04 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação de textos que tratam do 
mesmo tema, considerando as condições de produção 
e de recepção. 

H 14 – Eixo III 

 
05 

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
H 5 – Eixo I 

 
06 

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos 
oferecidos para sustentá-la. 

H 20 – Eixo IV 

 
07 

Estabelecer relações de causa e consequência, entre 
partes e/ou elementos de um texto. 

H 16 – Eixo IV 

 
08 

Identificar as marcas linguísticas em textos do ponto 
de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

H 31 – Eixo VI 

 
09 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 
exploração de recursos gráficos (pontuação e outras 
notações). 

H 25 – Eixo V 

 
10 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 
exploração de recursos ortográficos e/ou 
morfossintáticos. 

H 24 – Eixo V 

 

Produção Textual de Língua Portuguesa 

 

1- Gênero: Artigo de Opinião - 3ª Série A/ Ensino Médio  

2- Tema/Questão polêmica: “As redes sociais e as relações interpessoais” 

 

Conteúdos a serem trabalhados em Língua Portuguesa 

 Ler, Interpretar e produzir diferentes Gêneros, principalmente daqueles que oferecem o 

poder de opinar / argumentar em diferentes linguagens. 

 

Procedimentos Metodológicos 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 - 1207  

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

  

   O professor, conhecendo as dificuldades e o ritmo de cada  aluno,  precisa estar  atento e 

aproveitar os momentos favoráveis à aprendizagem  para realizar os procedimentos metodológicos 

de : 

 Leitura com propósito claro, destacando os aspectos que pretende focar , seja para trabalhar 

habilidade de leitura , seja para discutir aspectos relacionados à produção de texto- escrita; 

 Exploração dos diferentes gêneros textuais garantindo aos alunos não só a identificação de suas 

características, mas também sua aplicabilidade nas diversas situações comunicativas; 

 Promover situações de aprendizagem construídas com textos em que há descontinuidade entre 

os elementos e recursos gráfico-visuais (capas de revistas) para que os alunos se utilizem de 

estratégias para extrair as informações principais e secundárias através de questionamentos; 

 Práticas como as rodas de leitura e de conversa, momento em que o aluno opina sobre o texto 

lido; revisões e reescrita de textos coletivas ou em pares, em que o aluno elabora argumentos 

ou justificativas para defender seu ponto de vista/ opinião; realização de debates e seminários; 

  Na produção de textos, os procedimentos metodológicos para o trabalho com os gêneros da 

tipologia artigo de opinião e resenha propõe atividades  rotineiras de leitura que levem o aluno a : 

 Refletir sobre o ato de opinar/dissertar com criticidade; 

 Produzir textos de acordo com o gênero e atendendo a demanda de produção.  

A proposta prevê um trabalho diversificado e significativo no qual o aluno seja agente do seu     

processo de aprendizagem e o professor mediador desempenhando um papel relevante nesse 

processo. Cabe ao professor encorajar o aluno a pensar e agir com autonomia em toda situação, 

não oferecer respostas prontas, deixando que o aluno analise,  pense ,questione por si mesmo e 

reflita sobre sua aprendizagem. 

  

Conteúdos Produção Escrita 

 Estrutura – Artigo de Opinião; 

 Coesão e Coerência; 

 Paragrafação; 

 Identificação: Tese / Tema  

 Produção de Artigo de Opinião 

 

Após o resultado das produções de texto: 
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 Em primeiro momento, serão lidos textos argumentativos para discussão de 

assuntos/temas/teses. Após reconhecimento de teses em diferentes textos, distinguiremos fato e 

opinião por ter sido apresentada uma questão desse critério e os alunos apresentarem 

dificuldade. Juntamente  com a tese reconheceremos os argumentos utilizados pelos respectivos 

autores e os definiremos. 

 Em segundo momento, relembraremos a estrutura do artigo de opinião, através de exemplo de 

texto do próprio aluno da sala. Através desses exemplos será discutido a coerência e a coesão 

tão necessária ao desenvolvimento do texto. Em seguida, privilegiaremos a paragrafação através 

de exercícios. 

 Após essa retomada produziremos artigos de opinião com correção individual e coletiva 

mostrando as características do artigo para que os alunos se apropriem desse gênero textual. 

 

Matemática-2014 

Total de alunos localizados no nível Abaixo do Básico e Básico: 

1ªs séries (EM) A: 21 alunos 

1ªs séries (EM) B: 10 alunos 

Matemática 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 1ªs séries A/B do Ensino 

Médio 

01 Saber representar os números reais na reta numerada. 

02 Saber realizar de modo significativo as operações de radiciação e potenciação 

03 
Reconhecer e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre duas 
grandezas. 

04 Resolver equações quadráticas. 

05 Compreender a resolução de equações quadráticas e saber utilizá-las em contextos práticos. 

06 
Saber reconhecer a semelhança entre figuras planas a partir da igualdade das medidas dos ângulos 
e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes. 

07 
Identificar triângulos semelhantes e resolver situações-problema envolvendo semelhança de 
triângulos 

08 Aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas em diversos contextos. 

09 Aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas em diversos contextos. 

10 
Compreender o significado das razões trigonométricas fundamentais e saber utilizá-las para 
resolver problemas em contextos diversos. 

11 
Compreender o significado do como uma razão e sua utilização no cálculo do perímetro e da área 
do círculo. 

12 Saber resolver problemas envolvendo processos de contagem (principio multiplicativo). 
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CONTEÚDOS: 1ªs séries Ensino Médio 

 Coordenadas Cartesianas; 

 Função Polinomial; 

 Resolução de situações- problema envolvendo métricas dos triângulos retângulos (Teorema 

de Pitágoras); 

 Proporcionalidade; 

 Expressão Algébrica; 

 Resolução de problemas que envolvam as operações com números inteiros do campo 

aditivo; 

 Resolução de problemas por meio de equações com coeficientes racionais; 

 Conjuntos Numéricos; Regularidades Numéricas, e/ou Geométricas; 

 

 

Matemática-2014 

Total de alunos localizados no nível Abaixo do Básico e Básico: 

 

2ªs séries (EM) A: 15 alunos 

2ªs séries (EM) B: 09 alunos 

 

Matemática 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA 

2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

Nº do 
item 

Habilidades 

1 
Saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou de 
imagens, expressando-as matematicamente quando possível. 

2 
Compreender a construção do gráfico de funções do 1º grau, sabendo 
caracterizar crescimento, descrescimento  e taxa de variação. 

3 

Compreender  a construção do gráfico de funções de 2º grau como expressões 
de proporcionalidade entre uma grandeza e o quadrado da outra, sabendo 
caracterizar os intervalos de crescimento, os sinais da função e os valores 
extremos. 

4 
Saber utilizar em diferentes contextos funções de 1º e de 2º graus, explorando 
especialmente problemas de máximos mínimos. 

5 
Conhecer função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou 
descrescimento. 

6 
Saber resolver equações e inequações simples, usando propriedades de 
potências e logaritmos. 

7 
Saber usar de modo sistemático relações trigonométricas fundamentais entre 
os elementos de triângulos retângulos, diferentes contextos. 

8 
Conhecer algumas relações trigonométricas fundamentais em triângulos não 
retângulos, especialmente a lei dos Senos e a Lei dos Cossenos. 

9 
Saber aplicar as propriedades dos polígonos regulares no problema da 
pavimentação de superfícies. 

10 
Visualizar as formas espaciais a partir de suas representações planas, tais como 
vistas e planificações. 

11 
Saber utilizar, em diferentes contextos, funções de 1º e de 2º graus, explorando 
especialmente problemas de máximos e mínimos. 

12 
Saber usar de modo sistemático relações trigonométricas fundamentais entre 
os elementos de triângulos retângulos, em diferentes contextos. 

 

CONTEÚDOS: 2ªs séries Ensino Médio 

 Equações de 2º grau; 

 Resolução de situações- problema envolvendo métricas dos triângulos retângulos (Teorema de 

Pitágoras); 

 Figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações; 

 Resolução de situações- problema envolvendo equação de 1º grau; 

 Funções e suas propriedades relativas ao crescimento e decrescimento; 
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 Resolução de situações-problema envolvendo raciocínios combinatórios aditivos e/ou 

multiplicativo; 

 Funções de 2º grau, relativas ao gráfico, crescimento, decrescimento, valores máximo e mínimo; 

 Resolução de problemas envolvendo probabilidade simples; 

 Resolução de problemas envolvendo porcentagem; 

 Resolução de situações-problema em diferentes contextos, envolvendo triângulos semelhantes. 

 

Matemática-2014 

Total de alunos localizados no nível Abaixo do Básico e Básico: 

 

3ªs séries (E.M ) A : 16 alunos 

 

Matemática 

 

Competências/ Habilidades a serem dominadas pelos alunos das 3ªs séries A/B do Ensino 

Médio 

01 
Compreender os raciocínios combinatórios aditivos e multiplicativos na resolução de situações 
problema de contagem indireta do numero de possibilidades de ocorrência de um evento. 

02 
Saber resolver equações e inequações trigonométricas simples, compreendendo o significado 
das soluções obtidas, em diferentes contextos. 

03 Saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo escalonamento de matrizes. 

04 
Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f(x)= a . sen (bx) + c, a partir do 
gráfico de y = sen (x), compreendendo o significado das transformações associadas aos 
coeficientes a,b e c. 

05 
Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 
(comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-os em 
diferentes contextos. 

06 
Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas 
e de transformações geométricas do plano. 

07 
Saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações problema, recorrendo a 
raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de formulas especial. 

08 
Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 
(comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone, utilizando-os em 
diferentes contextos. 

09 
Conhecer e saber utilizar as propriedades simples do binômio de Newton e do triangulo de 
Pascal. 

10 
Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 
(comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-os em 
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diferentes contextos. 

11 
Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f(x) = a . sen (bx) + c, a partir do 
gráfico de y = sen (x), compreendendo o significado das transformações associadas aos 
coeficientes a, b e c. 

12 
Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais 
(comprimentos, áreas e volumes) da esfera e de suas partes utilizando-os em diferentes 
contextos. 

 

CONTEÚDOS: 3ªs séries Ensino Médio 

 Funções de 1º e 2º grau, relativas ao gráfico, crescimento, decrescimento, valores máximo e 

mínimo; 

 Resolução de problemas envolvendo razões trigonométricas; 

 Polinômios; 

 Resolução de problemas envolvendo equações de 1º e 2º grau; 

 Resolução de problemas envolvendo porcentagem; 

 Resolução de situações-problema em diferentes contextos, envolvendo sistemas lineares até 3 

ordem. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

MATEMÁTICA 

 

As aulas são organizadas por atividade e/ou situações-problema visando a mobilização do aluno 

na sua resolução. Os conteúdos presentes nas questões referem-se, no primeiro momento, aos mais 

indicados para que o aluno desenvolva as habilidades e competências já esperadas pelo professor 

deste aluno e constantes no Currículo  do Estado de São Paulo.  

 Alguns procedimentos são permanentes, ou seja, acontecem em todas as aulas, na 

seguinte ordem, valendo os mesmos para atender um único aluno:  

 1º) Proposição de atividade e/ou situação-problema, individualmente, adequada ao 

propósito de abordar o conteúdo necessário e convenientemente colocado para despertar o interesse 

do aluno.  

OBS: Conforme a atividade ou situação-problema proposta, a resolução é discutida em grupo, já no 

primeiro momento, porém a interação do professor é com cada aluno.  
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 2º) Busca, pelo aluno, de uma resolução mental e sua representação,  por escrito, utilizando 

seus conhecimentos prévios e seus símbolos pessoais.  

 3º) A interação professor-aluno é mais intensa quando o professor percorre a classe e indaga 

aluno por aluno (nem sempre dá para atender todos em todas as atividades, seleciono alguns) o 

porquê de cada resolução e/ou representação. A postura do professor é sempre “acolher” as 

explicações do aluno e, se for o caso, provocar dúvidas na resolução apresentada, fazendo perguntas 

(e não afirmando) que o faz pensar sobre o que fez. Esta estratégia é aplicada, mesmo que a 

resolução esteja correta de modo que os alunos percebam que o importante é pensar sobre o que faz 

e não fazer por fazer. Ajuda também o professor avaliar se o aluno está apenas repetindo um 

procedimento de resolução que não compreende, mas que memorizou.  

 4º) As resoluções são socializadas entre os alunos podendo ser em dupla comparando suas 

respostas e resoluções ou através de alguns alunos apresentando suas resoluções na lousa. Pergunta-

se sempre se eles modificariam sua resolução inicial e o porquê.  Provoca-se discussão e evita-se 

dar explicações neste momento, até perceber que todos compreenderam o raciocínio, aprendendo o 

máximo com os colegas.  

 5º) Se entre as resoluções dos alunos não apareceu nenhuma resolução convencional, agora é 

hora de explicar como se utiliza a linguagem matemática para se obter uma comunicação precisa e 

objetiva.   

Ações e Responsáveis: 

Ações a serem desenvolvidas pela Equipe de Direção e Coordenação: 

 Monitoramento da aprendizagem através do acompanhamento em sala de aula, pelo coordenador 

Pedagógico, observando o cumprimento do Currículo e seus procedimentos observando a realização 

da Recuperação Contínua pelo professor aos alunos com dificuldades; 

 Nas ATPCs, propiciar tempo e espaço para discussão e interação entre os professores e socialização 

dos resultados obtidos semanalmente bem como das dificuldades encontradas; 

 O professor Coordenador deverá elaborar junto com os professores das respectivas salas que 

apresentam maiores índices de aluno nos níveis abaixo do básico e básico, atividades que contemple 

competências/Habilidades necessárias para que os mesmos superem suas dificuldades;  

 

Ações a serem desenvolvidas pelos Professores do Currículo Básico 
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                    Todos os professores são responsáveis pelo desenvolvimento das habilidades de leitura, 

escrita e resolução de problemas, mas são de prioridade dos docentes das disciplinas específicas as 

seguintes ações: 

 Fazer sondagem inicial (levantamento do conhecimento prévio do aluno) para investigar o que ele 

já sabe sobre o conteúdo em estudo; 

 Trabalhar semanalmente com os alunos uma questão que a maioria deles apresentou maior 

dificuldade, utilizando exemplos diversos de atividades e os recursos oferecidos nas 

Recomendações Pedagógicas do professor.  

 Identificar e priorizar o desenvolvimento das habilidades emergenciais para que o aluno avance na 

aprendizagem;  

 Diariamente, aos alunos abaixo do básico e básico, oferecer atividades pontuais de Recuperação 

Contínua, com atendimento individualizado e metodologia diferenciada, motivando e valorizando o 

desenvolvimento das mesmas; 

 Utilizar diferentes estratégias: atividades individuais, em dupla e ou grupos para que o aluno 

interaja com o colega na troca e construção do seu próprio conhecimento;  

 Oferecer e trabalhar com diferentes tipos de textos dos diferentes suportes e linguagem, 

desenvolvendo as diferentes estratégias de leitura (antecipação, inferência, checagem de hipótese, 

etc); 

 Utilizar os diferentes recursos: TV, DVDs, Computadores, Aparelho de Som, Data Show, etc e 

espaços pedagógicos disponíveis na Escola: sala de multimídia, sala do Acessa Escola, sala de 

leitura, pátio, entorno da escola, anfiteatro para realização ou complementação das atividades 

propostas; 

 Ao término de cada conteúdo, sistematizar com o aluno o registro de sua aprendizagem para que o 

mesmo verifique o que aprendeu, o quanto avançou; 

 Registrar diariamente o trabalho desenvolvido na Recuperação Contínua no campo 11 do Diário de 

Classe, conforme orientações realizadas previamente. 

 

AVALIAÇÃO será realizada: 

 Diariamente, através do acompanhamento de Sala de Aula quando possíveis dificuldades podem 

surgir necessitando de alterações ou redirecionamento das ações; 
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 Semanalmente, nas ATPCs, conforme momento específico em pauta, quando o grupo de 

professores analisará coletivamente o desempenho global de cada aluno identificado no nível abaixo 

do básico e básico em cada série através da aplicação da avaliação formativa. Neste momento, 

estaremos também avaliando nossas ações - se estão sendo pertinentes ou se há necessidade de 

alterações ou redirecionamento das mesmas para que os objetivos sejam alcançados.   

BIBLIOGRAFIA 

 Cadernos do professor 

 Avaliação da Aprendizagem em Processo: comentários e Recomendações Pedagógicas 

 Matemática 

 Matrizes de referência do SARESP 

 Relatório SARESP/ 2012 

Professores responsáveis: Matemática, Língua Portuguesa, Professor Auxiliar, Professor de 

Apoio à Aprendizagem. 

 

Macedônia, 30 de março de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E. “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” 
Rua Lucí Ercília, Nº 335 – MACEDÔNIA – SP – CEP. 15.620-000 – TELEFONE/FAX (0XX17) 3849 - 1207  

EMAIL: e026906a@see.sp.gov.br 
 

  

PROJETOS ESPECIAIS DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A ESCOLA ESTADUAL “ENGº HAROLDO GUIMARÃES BASTOS” em sua Proposta 

Pedagógica utiliza como estratégia didática a pedagogia de Projetos elaborados sob a perspectiva de 

atender as necessidades e dificuldades apresentadas pelos alunos no processo ensino aprendizagem. 

 A partir de 2008, com o desenvolvimento da Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 

através do novo currículo oficial, o destaque será dado à coordenação do planejamento das aulas 

pelos professores. Os cadernos do professor estão organizados a partir da definição dos 

procedimentos de aplicação em situações explícitas de aprendizagem em sala de aula. Nesse 

sentido, têm por medida de tempo a previsão por aula. A aula deve ser entendida como a 

organização de uma série de estratégias de ensino aprendizagem em determinado período de tempo. 

 Esclarecemos que, para o desenvolvimento dos Projetos, as atividades planejadas são 

incorporadas às aulas e com o auxílio e complementação das Oficinas Curriculares na Escola de 

Tempo Integral no ciclo II do Ensino Fundamental e no Ensino Médio como atividade extraclasse e 

aos sábados no Programa da Escola da Família.  

 

1. Projeto “No Meio do Caminho tem um Poema, Tem um poema no Meio do 

Caminho”: 

Este projeto vem sendo realizado desde 2005 e busca desenvolver nos alunos as diferentes 

expressões de sentimentos, emoções e sensações provocados pelo poema; desenvolve a expressão 

escrita através da produção de diferentes poemas sob vários temas constituindo o “Livro de 

Poesias” como produto final e também desenvolve a expressão oral e corporal por meio da 

apresentação do “Sarau” realizado como encerramento do projeto e divulgação do livro – 

Coletânea contendo os poemas e textos produzidos pelos alunos para socialização junto à 

comunidade. 

 

2. Projeto Espetáculo Esportivo – Turmas de ACD: 

 As turmas de ACD vieram enriquecer as atividades desenvolvidas utilizando o esporte como 

meio para desenvolver a capacidade de cooperar, questionar e criticar os valores trabalhados e 

também como possibilidade de integrar o aluno que apresenta dificuldades em outros componentes 

e favorecer descoberta de novos valores esportivos culturais e sociais. 
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 Como resultados, as equipes de futsal infantil, xadrez, atletismo e tênis de mesa vêm 

conquistando classificações na fase Diretoria de Ensino, fase Regional e na fase Estadual.   

 

3. Projeto Educação Ambiental: 

 Pautado na necessidade de desenvolvermos ações coletivas formadoras de cidadãos críticos 

e participativos na sociedade, este projeto propõe a integração das áreas do conhecimento através do 

trabalho coletivo e interdisciplinar. Realizada-se Feira Cultural do Meio Ambiente aberta à 

comunidade com informações sobre as questões sociais e ambientais através do trabalho com 

jornais e revistas, confecção de maquetes, experiências prática, cartazes, murais, slides e vídeos. O 

projeto busca promover a conscientização sobre a urgente necessidade da contribuição de cada um 

na preservação do Meio Ambiente e garantia da qualidade de vida. 

 

4. Projeto Resgate da Família - Braços Dados: 

 Um dos principais projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar tem como objetivo 

promover a interação entre pais, alunos, professores e comunidade escolar. Também valorizar a 

família para que esta compreenda sua importância no processo de formação e construção do 

conhecimento de seus filhos. 

 As atividades são realizadas através de dinâmicas, danças, painéis, cartazes, entrega de 

mensagens e convites especiais em ocasiões como 1º dia de aula, datas comemorativas – Dia das 

Mães, Dia dos Pais, em Reuniões de Pais e nas atividades de encerramento do ano letivo quando 

procuramos enfatizar e valorizar a importância deste projeto para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. 

 

5. Projeto Prevenção também se Ensina: 

 Em parceria com o Hospital Municipal, através do trabalho da enfermeira e da psicóloga, as 

atividades são desenvolvidas informando e orientando  os alunos sobre as consequências de  uma 

gravidez precoce e indesejada e das doenças sexualmente transmissíveis;  valorização do corpo e 

higiene pessoal. Com a participação e envolvimento dos alunos, as especialistas complementam e 

enriqueceram o trabalho de Ciências e Biologia, favorecendo a ampliação dos conhecimentos sobre 

os temas pelos alunos. 
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6. Projeto A Vida deve ser Florida:  

 A Educação não tem apenas a dimensão instrumental e técnica, mas que é 

fundamentalmente criadora de valores que nos podem fazer melhores como seres humanos e mais 

capazes de ser e de fazer os outros felizes.Dentro destas concepções, este projeto iniciou com  a 

análise e questionamento sobre os tipos de violências vivenciadas  em nosso espaço escolar 

(fenômeno bullying) e identificação das vítimas através de questionário investigativo, seguido de 

um trabalho de conscientização sobre os valores, autoestima, e convivência saudável com o 

próximo. 

 

7. Projeto “Grêmio em Ação”  

 O projeto busca desenvolver a iniciativa com responsabilidade e orientar os estudantes na 

organização de um Grêmio Escolar atuante e dinâmico, que possa representar seus interesses 

educacionais, culturais, cívicos e sociais. 

 A equipe de professores responsáveis acompanha as atividades realizadas pelo Grêmio, 

subsidiando os alunos e auxiliando nas atividades desenvolvidas, incentivando o protagonismo 

juvenil e o compromisso. 

 

8. Projeto “Cuidando do que é nosso – Patrimônio Escolar”  

 Desenvolvido com todos os alunos, este projeto promove ações escolares para o 

desenvolvimento de atitudes de respeito e valorização dos bens patrimoniais através de um processo 

de conscientização acerca da importância de preservação dos elementos que fazem o espaço da 

escola evitando a depredação de seus ambientes, mobiliários e instrumentos de ação pedagógica. 

  Desenvolve nos alunos a consciência ativa em que todos saibam da importância de 

valorização do seu ambiente escolar e de todos os que fazem a escola, através de discussões, 

reflexões, estudo de casos, reflexão crítica, leituras, palestras, confecção de cartazes, murais, 

registros e acompanhamentos. 

 

9. Projeto “Todos Juntos somos Únicos”  

 Propicia a Integração Escola X Escola da Família. 
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10. Observação 

Os projetos descentralizados PRODESC e PROEMI estão em elaboração na Unidade 

Escolar. 

Os Planos de Ensino estão arquivados na Unidade Escolar. 

  

Com a presença do Vice-Diretor do Projeto Escola da Família nas ATPCs como responsável 

pela divulgação das atividades semanais, busca fortalecer a integração entre a comunidade escolar 

com a escola da família nos finais de semana, visando “um aproximar” dos projetos que são 

desenvolvidos por professores voluntários através dos quatro eixos: Esporte, Saúde, Cultura e 

Qualificação para o Trabalho. São desenvolvidas atividades de lazer, esporte, música, dança, 

artesanato, unhas artísticas, pintura em tecidos, trabalhos artesanais.  

 O Programa Escola da Família em parceria com a Escola vem confirmando sua importância 

tirando crianças e jovens da rua e mostrando-lhes novos caminhos.  
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Considerações Finais 

 

 Ao final deste registro, a reflexão conjunta construída pela equipe gestora, nos 

permitiu a apropriação da intencionalidade que anima o “Plano de Ação”, sendo importante seu 

envolvimento no planejamento, execução e avaliação.    

NOSELLA, ao analisar um tipo de Escola, à qual chama de desorgânicas ou 

contraditórias – escola em que seus componentes não se integram num projeto pedagógico orgânico 

-, apresenta como única saída o “trabalho vivente”, do professor, do diretor e do supervisor de 

ensino. 

NOSELLA aponta também como diretiva o atual processo de democratização, que deve 

penetrar nas relações sociais no interior da Escola, como o único remédio eficaz para a resolução de 

seus problemas; o único que pode manter a vitalidade e a criatividade do organismo educativo. 

Constatamos que, a transformação das condições de trabalho e da própria educação do 

educador só se realiza na prática e pela ação transformadora.  

Portanto, através da Avaliação Institucional realizada ao final de cada ano letivo, 

previsto no Calendário Escolar, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar 

de forma coletiva e cooperativa, permitiu um momento onde podemos refletir acerca da nossa 

prática pedagógica e juntos repensar as ações da escola e traçar novas metas. É através da práxis 

que se realiza o próprio sentido da existência e daquilo a que comumente chamamos de natureza 

humana. 

É possível construir um Plano de Ação, com a participação efetiva de todos os 

envolvidos no processo de ensino, através da ação verdadeiramente político-pedagógica da equipe 

gestora e supervisão, atuando como incentivadores, líderes democráticos que ouvem, que dão 

oportunidade a todos os componentes de opinarem e decidirem sobre soluções mais adequadas às 

problemáticas surgidas no cotidiano escolar.   
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Grupo de Trabalho: 

 

 

Nome completo    RG   Segmento  

 

1. Jefferson Quintanilha Coutinho 8.868.268  Diretor de Escola 

2. Mauro Bortolozo Junior 7.604.089-6  Vice Diretor  

3. Paulo Roberto de Lima Junior  25.821.757-1  Vice Diretor PEF 

4. Tânia Regina Juste Petenuci  14.723.820-1  PCP - EF 

5. Jaderlene Marques Pereira de Souza         19.244.248-X             PCAGP 
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