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      Tendo em vista as grandes transformações do mundo em que vivemos, cada vez mais 

notamos que as escolas necessitam ser recriadas, revitalizadas e renovadas de forma 

sustentável, não por decreto ou ordem e nem por fiscalização, mas pela adoção de uma 
orientação aprendente, envolvendo todos da escola para expressar suas aspirações, 

construir sua consciência e desenvolver suas capacidades juntos. Nesta  escola todos  

deverão desenvolver o sentimento de pertencer, valorizar a troca de experiência e somar 
talentos, mobilizando suas energias e ações para assumir seu papel de protagonista em 

uma escola bem sucedida, que colabore efetivamente para transformação do mundo em 

que vivemos.  

      Sendo assim, uma escola aprendente não é um lugar à parte ( e pode nem permanecer 
em um mesmo lugar), mas é um ponto de encontro para aprender dedicado à ideia, de que 

todos os envolvidos nela, individualmente ou juntos, estarão continuamente, aperfeiçoando 

e expandindo suas consciências e suas capacidades. 
 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

 

  Após uma reflexão profunda sobre Educação, nós, educadores da Escola 
Estadual Líbero de Almeida Silvares, propomos uma Proposta Pedagógica através de um 

trabalho colaborativo e coletivo onde haja o envolvimento de todos na busca de uma 

aprendizagem eficaz que exigirá de todos comprometimento e responsabilidade, sempre 
numa sintonia mútua com a equipe gestora. 

  A escola pública necessita de uma gestão, que partindo da construção de um 

projeto político-pedagógico possibilite alcançar sua finalidade, concretizando sua função 
social: uma educação de qualidade, que universaliza a relevância da aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal, sendo num processo de aprimoramento das capacidades de agir, 

pensar e atuar no mundo, bem como atribuir significados e ser percebido pelos outros, 
apreender a diversidade situar-se e pertencer. A educação tem de estar a serviço desse 

desenvolvimento, que coincide com a construção da identidade, da autonomia e da 

liberdade. 

      Para concretização do que se pretende, a escola necessita de um trabalho escolar e de 
uma prática pedagógica bem organizada, que garanta o acesso a um amplo conhecimento e 

que assegure uma educação geral, articuladora, que transite entre o local e o global. 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. 
 

Baseado no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, em nossas reflexões e 

experiências, nós, gestores e professores,  para atender a missão da Escola Estadual Líbero 
de Almeida Silvares, estabelecemos uma série de princípios centrais, para uma escola 

comprometida com o sucesso dos alunos, dentro da sua comunidade local e global, no 

mundo contemporâneo, priorizando o  conhecimento ( habilidades e competências). São 

eles: 
                   - Ser uma escola aprendente; 



 

 

           - Ter um Currículo como espaço de cultura; 

   - Ter as competências como eixo de aprendizagem; 
                   - Priorizar a competência de leitura e de escrita; 

                   - Promover a articulação das competências para aprender; 

                   - Promover a contextualização com o mundo do trabalho. 
  A busca do aperfeiçoamento contínuo do sistema educativo adotado pela Escola 

Estadual Líbero de Almeida Silvares, faz com que sempre estejamos atentos para melhoria, 

uma vez que nosso objetivo é elevar a qualidade do ensino, preocupando-nos com a 
inserção do educando no seu meio e, para isso, nada melhor que aprender fazendo, 

permitindo profundidade, continuidade e sinergia na ação. 

  Para isso lançamos um novo olhar para a aprendizagem que não tem idade 

nem fronteiras, dura a vida toda, envolvendo a todos. Estamos distante do ideal, mas aos 
poucos chegaremos ao resultado idealizado, que tem como ponto de partida, o 

conhecimento coletivo e o trabalho colaborativo, para a formação de uma comunidade 

aprendente, que realmente cumpra sua função social. 
  A função dos gestores é de extrema importância, em que, gerir o processo 

educativo exige iniciativa que harmonize as relações entre todos os envolvidos: É a prática 

da ação/reflexão/ação. 
  Levando em conta a diversidade do grupo, o desafio desta unidade escolar é ser 

um espaço de construção do conhecimento e numa gestão democrática, tornar-se mais 

afetiva, integrada, inclusiva e sintonizada com o seu tempo. Esse desafio dar-se-á por meio 
de ações competentes, num trabalho diversificado, contextualizado e interdisciplinar, em 

que gestores, professores, e pais serão os principais  responsáveis  pela  formação  de  

alunos capazes  de serem verdadeiros protagonistas, isto é, construtores não só do seu 

futuro, mas também do destino do seu país. 
 

A Escola Que Queremos 
 

   Vivemos em uma sociedade contemporânea caracterizada pelo uso intensivo 

do conhecimento, seja para trabalhar, conviver ou para exercer a cidadania, compreendida 
aqui como requisito fundamental no exercício dos direitos e deveres de qualquer indivíduo, 

no ambiente em que está inserido e na sua transformação social. De acordo com esse 

contexto necessitamos partilhar novas idéias e experiências e, nesse sentido, aprimorar 

nossas práticas pedagógicas, para que o conhecimento tomado com instrumento seja 
mobilizado em competência, para reforçar o sentido cultural da aprendizagem  e despertar 

no aluno o prazer que pode ser apreendido ao se aprender a aprender.  

 Nesta escola, o professor não se limita a suprir o aluno de saberes, mas dele é parceiro 
nos fazeres culturais; é quem promove, das mais variadas formas, o desejo de aprender, 

sobretudo com o exemplo de seu próprio entusiasmo pela cultura humanista, científica e 

artística. 
    Na escola que queremos o Currículo será referência para ampliar, localizar e 

contextualizar os conhecimentos acumulados pela humanidade, ao longo do tempo e, as 

informações e conhecimento que poderão emergir de um ou mais contextos distintos, na 
grande rede de informação, não será obstáculo à prática cultural resultante da mobilização 

desses “saberes” nas ciências, nas artes e nas humanidades. (Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo)  

    Para que essa escola floresça e aconteça será necessário uma equipe de gestores, 
professores, funcionários, pais e alunos, conscientes da importância do trabalho coletivo e 



 

 

interdisciplinar e que tenha como meta, a construção coletiva do conhecimento na busca 

constante do aprimoramento. 
   

 PARA QUE ISSO OCORRA SE FAZ NECESSÁRIO: 

 1- Acreditar na Educação como construção de conhecimento através do 
desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para transformação do mundo 

em que está inserido; 

 2- Transformar os conhecimentos construídos em saberes necessários em diferentes 
situações do mundo contemporâneo;   

        3- Instrumentalizar os educandos com conhecimentos e valores que os tornem 

cidadãos autônomos capazes de gerenciar suas vidas e atuar de maneira solidária e útil na 

sociedade em que vivem; 
        4- Valorizar competências e habilidades como meio imprescindíveis para a 

compreensão da realidade e instrumento para ação do indivíduo na sociedade; 

        5- Dar significância ao conhecimento gerado através da contextualização; 
        6- Conscientizar o grupo da importância do trabalho coletivo e interdisciplinar;  

        7- Promover a integração do aluno na rede cultural tecnológica da atualidade 

oferecendo condições para que potencializem as capacidades individuais; 
        8 - Incentivar a capacitação dos professores oportunizando momentos para as 

orientações; 

        9 - Propiciar estudos de recuperação contínua e paralela àqueles alunos com 
dificuldade; 

       10- Possibilitar a formação de uma consciência social responsável, no sentido de 

desenvolver em cada aluno a solidariedade e a lealdade, bem como sua capacidade crítica e 

criativa. 
   

ANÁLISE RETROSPECTIVA 

 

Missão da Escola 
 
 Em um mundo no qual o conhecimento é usado de forma intensiva, o diferencial está 

na qualidade da educação recebida. Nesse sentido, a missão da escola é ser capaz de 

promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais 

e profissionais do mundo contemporâneo. 
         De acordo com o Currículo Oficial do Estado de São Paulo, os princípios 

orientadores serão: 

1 – Uma escola que também aprende as interações de gestores e professores 
responsáveis pela aprendizagem dos alunos tem caráter de ações formadoras, que articule 

novas práticas pedagógicas através de um trabalho colaborativo que valorize o 

conhecimento coletivo na formação de uma comunidade aprendente.  
 2 – O Currículo como espaço de cultura é a referência para ampliar, localizar e 

contextualizar os conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo do tempo.  Em 

uma escola de prática cultural ativa o conhecimento deverá se tornar um prazer que pode 
ser apreendido ao se aprender, e o professor não se limitará a suprir o aluno de saberes, 

mas dele será parceiro nos fazeres culturais. É quem promoverá, das mais variadas formas, 

o desejo de aprender, sobretudo com o exemplo de seu próprio entusiasmo pela cultura 

humanista, científica e artística.  
   



 

 

         3 – As competências como referência têm o compromisso de articular as 

disciplinas e as atividades escolares com aquilo que se espera que os alunos aprendam ao 
longo dos anos, supondo 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.  
         4 - Prioridade para a competência da leitura e da escrita, pois a linguagem verbal, 

oral e escrita representada pela língua materna, viabiliza a compreensão e o encontro dos 

discursos utilizados em diferentes esferas da vida social. É com a língua materna e por 
meio dela que as linguagens incorporam as produções sociais que se estruturam medidas 

por códigos permanentes, possíveis de representação do pensamento humano e capaz de 

organizar uma visão do mundo medida pela expressão, pela comunicação e pela 

informação. 
   A competência de ler e escrever é parte integrante da vida das pessoas e está associada 

ao exercício da cidadania. As práticas de leitura e escrita têm impacto sobre o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo e possibilitam o desenvolvimento da consciência do 
mundo vivido propiciando aos sujeitos sociais, a autonomia na aprendizagem e a contínua 

transformação inclusive nas relações pessoais e sociais.  

   O domínio das linguagens é chave para o acesso às informações que permite a 
comunicação de idéias, a expressão de sentimentos e diálogo necessários à negociação dos 

significados e à aprendizagem continuada. 

         5- Articulação das competências para aprender a aprendizagem como sendo o 
centro da atividade escolar, nesse contexto o professor caracteriza-se como um profissional 

da aprendizagem que promove conhecimentos que possam ser mobilizados em 

competências e habilidades que, por sua vez, instrumentalizam os alunos para enfrentar 

os problemas do mundo e prepará-lo para acompanhar o desafio das futuras gerações, no 
qual as novas tecnologias da informação promova uma mudança na produção, na 

organização, no acesso e na disseminação do conhecimento que acontece em grande 

velocidade.  
         6- Articulação com o mundo do trabalho dar-se-á na trajetória que o aluno faz 

durante a Educação Básica: 

                - Compreensão do significado das Ciências, das Letras e das Artes oportunizando 
a alfabetização científica, humanista, artística e técnica para que a sua cidadania, além de 

ser um direito, tenha qualidade, construindo assim, as competências para reconhecer, 

identificar e ter visão crítica daquilo que é próprio de uma área do 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 não envolve, 

necessariamente, algo observável ou manipulável, como 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 na construção do conhecimento, que necessita ser 

apropriado pelo aluno e não obrigatoriamente descoberto.  

              - As relações entre Educação e Tecnologia comparecem no Currículo da Educação 
Básica com duas acepções complementares: 

   1) Educação tecnológica básica que tem o sentido de preparar os alunos para viver e 

conviver em um mundo, no qual a tecnologia está cada vez mais presente, assim como a 
tarja magnética, o celular, o código de barras e outros tantos recursos digitais que se 

incorporam velozmente à vida das pessoas, qualquer que seja sua condição 

socioeconômica.  



 

 

    2) Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção, que 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 - cada um de nós - produz os bens e 

serviços, de que necessitamos para viver. 

   - Prioridade para o contexto do trabalho revela-se como prática humana mais importante 
para conectar os conteúdos à realidade, na Educação assume dois sentidos 

complementares: como valor que imprime importância ao trabalho e cultiva respeito que 

lhe é devido na sociedade, e como tema que perpassa os conteúdos curriculares, atribuindo 
sentido aos conhecimentos específicos. 

  -  O contexto do trabalho no Ensino Médio valoriza a articulação entre educação básica e 

profissional, ou seja, 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 afiadas com a formação profissional nesse 

ou outro nível de escolarização. 

 

 

Organização da Escola 
 

 

          A confiança e a reciprocidade entre os membros de uma equipe constituem condição 
essencial para o bom funcionamento de uma unidade social de trabalho, caracterizada a 

partir do desenvolvimento da ética entre companheiros de trabalho e do espírito de 

credibilidade. Essas condições são essenciais na articulação, maximização e integração dos 
esforços para realização de uma ação educacional efetiva e competente. 

   Os gestores atentos na confiança e reciprocidade do grupo atuaram como formadores e 

mobilizadores da equipe, no sentido de canalizar as energias de todos para a expressão de 
comportamentos de apoio, respeito e confiabilidade para uma escola mais participativa e 

compromissada com o sucesso de todos os alunos.  

        A ação participativa, como prática social, segundo o espírito de equipe deverá ser 

realizada por certos valores substanciais, como a ética solidariedade, equidade e 
compromisso.  

    A ética será representada mediante a ação orientada pelo respeito ao ser humano, às 

instituições sociais e aos elevados valores necessários ao desenvolvimento da sociedade 
com qualidade de vida que se faz traduzir nas ações de cada um. Nesse sentido, a ação 

participativa será orientada por cuidados e atenção aos interesses humanos e sociais mais 

elevados.  
    A solidariedade será manifestada mediante o reconhecimento do valor inerente a cada 

pessoa e o sentido de como seres humanos nos desenvolvemos em condições de troca e 

reciprocidade, para cuja efetivação são necessárias redes abertas de apoio recíproco. 
    A equidade será representada pelo reconhecimento de que pessoas e grupos em 

situações diferenciadas ou desfavoráveis necessitam de atenção e condições especiais, a fim 

de que possam colocar-se em paridade com seus semelhantes no processo de 

desenvolvimento. 
    O compromisso será traduzido na ação dos envolvidos no processo pedagógico, focada e 

identificada com seus objetivos, valores, princípios e estratégias de desenvolvimento, que 

pressupõe o entendimento pleno dessas questões e o empenho para sua realização, 
traduzido em maior e melhor aprendizagem pelos alunos, assim como sua formação sólida 

e segura.   



 

 

        Nessa perspectiva a ação participativa pressupõe: 

  a) Compreensão sobre processos e dinâmica social e habilidades de atuação nessa 
dinâmica; 

  b) Espírito de troca e reciprocidade; 

  c) Comprometimento com causas sociais; 
  d) Solidariedade  e ética; 

  e) Discernimento e perseverança. 

   Concluindo, a ação democrática, direito e dever se desdobrará e se transformará, 
continuamente pela própria prática que, por si só, será criativa e dinâmica, na promoção de 

uma clima mais interativo e solidário.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

PLANO GESTOR 
 

INTRODUÇÃO 

 

       O Brasil vive um momento único em sua história, no qual é evidenciado o crescimento 

das instituições democráticas. 
      Nesse contexto a Educação brasileira vem também evoluindo dia-a-dia e avançando 

cada vez mais para uma gestão democrática, onde o papel dos gestores assume um novo 

paradigma que sugere a participação efetiva de todos os envolvidos no processo da 
educação compartilhando as idéias e responsabilidades.  

    No mundo globalizado a escola deve assumir uma forma diferenciada de atuação, 

renovando sua postura, passando a transmitir um nível de conhecimento mais elevado, 

preparando os alunos a serem mais criativos e pensantes, formando assim cidadãos mais 
críticos e comprometidos com a obtenção de resultados demandados pela sociedade da 

informação e do conhecimento. 

     A escola passa por esse processo de transformação buscando a superação de desafios e, 
nesse contexto, a gestão escolar democrática é apontada como um dos meios para articular 

um trabalho voltado para a participação coletiva dos vários segmentos da escola e da 

comunidade na consolidação e eficácia dos resultados.  
  

JUSTIFICATIVA 
 

 

      Muita atenção tem se dedicado no contexto da educação brasileira, sobre a gestão do 

ensino, que como um conceito novo, supera o enfoque limitado de administração, a partir 
do entendimento de que os problemas educacionais são complexos, em vista do que 

demandam   visão global e abrangente, assim como ação articulada, dinâmica e 

participativa. Assenta-se, portanto, sobre a mobilização dinâmica e em equipe do elemento 
humano, coletivamente organizado, enfocando-se em especial sua energia e competência 

como condições básicas e fundamentais da qualidade da educação e das ações realizadas 

nos sistemas de ensino, assim como, em última instância, da transformação do próprio 
significado dos sistemas de ensino e de suas escolas. 

     A gestão educacional corresponde à área de atuação responsável por estabelecer o 

direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o modo de ser e de 

fazer dos sistemas de ensino e das escolas, para realizar ações conjuntas, associadas e 
articuladas visando o objetivo comum da qualidade de ensino e seus resultados. 

    

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 

 

Dados Da Escola 
 

Secretaria Da Educação 

Coordenadoria De Ensino  Do Interior 

Diretoria De Ensino Região De Fernandópolis 
Escola Estadual Líbero De Almeida Silvares 

Endereço: Rua Amapá, Nº 879, Jardim América, Fernandópolis-SP – CEP. 15600-000 

E-mail:- e026980a@see.sp.gov.br  
Telefone E Fax: (17) 3442-2710 

Supervisora Responsável pela U.E.: Dirley Aparecida Malavazzi Martins da Silva 

Diretora Da Escola: Maria de Lourdes Avanzo 
Vice-Diretor: Paulo Marcos Prado da Silva 

Secretário De Escola:- Ivone Aparecida Ferro Albuquerque 

Professor Coordenador – Ensino Fundamental: Meiri Aparecida P. Lopes 
Professor Coordenador – Ensino Médio:- Régia Maria Longo de Souza 

Data da Criação da Escola:  02/01/1950 

Fundamento Legal: Lei nº 613 de 02/01//1950 

Instalação da Escola: 01/03/1950 
Código da FDE: 08-67-102 

Código do CIE:- 026980 

 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

  A Escola Líbero de Almeida Silvares nasceu do esforço de uma comunidade que 

entendia a Educação como um dos fatores mais importante e imprescindível na educação 
de seus filhos. Mergulhados na busca incessante, através de um esforço desmedido, 

conseguiram junto aos políticos da época, o então prefeito Sr. Líbero de Almeida Silvares e 

outros, conquistar  o grande ideal e assim surgiu a escola do sonho, “Ginásio Estadual de 
Fernandópolis”, depois “Instituto de Educação de Fernandópolis” e, finalmente, Escola 

Estadual Líbero de Almeida Silvares”, que na época abrigava mais ou menos 4.000 alunos 

nos três períodos e possuía quase todas as modalidades de ensino. 
  Com o transcorrer do tempo e a reorganização do ensino houve uma grande 

mudança na demanda, hoje a escola comporta um número bem menor de alunos, mas em 

compensação, ganhou muito em seu entorno, pois houve uma expansão muito grande no 
comércio, destacando-se o Centro de Saúde, Teatro Municipal, Biblioteca Municipal, MSO – 

Medicina de Saúde Ocupacional, Diretoria Regional de Ensino, Escola Estadual Coronel 

Francisco Arnaldo da Silva, Consultórios médicos, odontológicos, CDI - Centro de 

Diagnóstico por Imagem de Fernandópolis, sem contar inúmeros edifícios que a circundam. 
Possui também uma ala administrativa e pedagógica, a saber: secretaria, diretoria, vice-

diretoria, sala de coordenação, sala de HTPC,  sala dos professores, anfiteatro, sala de 

multimídia, laboratório de Ciências, Laboratório de Informática, Sala de Leitura,  duas 
quadras de esportes cobertas, sanitários masculinos e femininos, sala de espera, um hall 

de entrada, refeitório, duas cozinhas (uma para merenda escolar e outra para os 
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funcionários da escola), cantina,  depósito da cantina e, ainda, duas salas de arquivo morto 

e dois depósitos para materiais. 
 

RECURSOS FÍSICOS 
 

  A Unidade Escolar também possui um grande número de equipamentos que 

colaboram para o enriquecimento das atividades pedagógicas, tais como: computadores, 

televisores, filmadora,  câmara digital, data-show, micro-system, vídeo cassete, retro-
projetor, microscópio, materiais esportivos, materiais pedagógicos e materiais de 

laboratório. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
        Equipe Gestora: 

                   Diretor: Maria de Lourdes Avanzo 

                   Vice-diretor: Paulo Marcos Prado da Silva 

                   Coordenador do Ensino Fundamental:  
                   Meiri Aparecida Pinheiro Lopes 

                   Coordenador do Ensino Médio:  

                   Régia Maria Longo de Souza 
           Corpo docente 

           Apoio Técnico - Administrativo  

           Agente de organização escolar 
                   Secretário de escola 

   

  O decreto que fixa o módulo de pessoal das Unidades Escolares da Secretaria 
da Educação é a Resolução SE 32, de 26/05/2011 publicado no Diário Oficial de 

27/05/2011- Dispõe sobre a atuação e a movimentação dos integrantes do Quadro de 

Apoio Escolar – QAE, e do Quadro da Secretaria da Educação – QSE, das Unidades da rede 

Estadual de Ensino. que sofre alterações na Unidade Escolar., porque sempre depende do 
número de classes atendidas. Por isso é que o quadro de funcionários é atualizado e 

informado anualmente nos anexos do Plano de Gestão. 

  O quadro de docentes da Escola EELAS conta com atualmente com 50 
professores, sendo 30 efetivos, e 20 O.F.A.s, todos PEB. II. Além de 15 professores efetivos 

que PEB I afastado na municipalização e 02 PEB I (cat.F) na Unidade Escolar. Também 

contamos com 08 professores readaptados, 02 Coordenadores Pedagógicos, 10 funcionários 
e 03 funcionários (alunos) do FUNDAP.  

                Esse quadro tem sofrido mudanças significativas em função da própria 

secretaria da Educação o que tem dificultado o desenvolvimento do trabalho realizado  na 
escola. 

 

 
RECURSOS FINANCEIROS 

 
  A escola recebe verba federal (PDDE), verbas estaduais (FDE e DMPP) e de 

campanhas promovidas através da interação escola-família e comunidade com a finalidade 

de proporcionar melhorias no ensino- aprendizagem.  



 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DOCENTE 
 
 

   A Equipe gestora e os professores desta Unidade Escolar  têm momentos para 

estudos e reflexões , onde o grupo procura aprimorar a prática pedagógica através de: 

 
▪ Reuniões pedagógicas 

▪ Espaço para reflexão 

▪ Reunião de pais e mestres 
▪ Comemorações 

▪ Palestras 

▪ Campeonatos esportivos 
▪ Eventos culturais 

 

 
 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 
 
 

  A Educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania  e a qualificação  para o trabalho. 

 

 

OBJETIVOS DA ESCOLA 
 

 
▪ Articular ações para implementação da proposta pedagógica e do Currículo Oficial 

do Estado de São Paulo; 

▪ Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades de agir, 
pensar e atuar no mundo; 

▪ Priorizar a competência da leitura e da escrita; 

▪ Promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais 
culturais e profissionais no mundo contemporâneo; 

▪ Realizar acompanhamento sistemático dos resultados escolares  e buscar soluções 

na melhoria destes;  

 ▪ Estreitar relações escola-família, visando maior interação escola-comunidade; 
 ▪ Incentivar o trabalho colaborativo na formação de comunidade aprendente; 

▪ Fortalecer a participação da coletividade no planejamento de atividades no intuito 

de melhorar os resultados; 
 ▪ Identificar e eliminar ações que promovam ações negativas; 

 ▪ Proporcionar meios de participação efetiva dos estudantes concluintes do Ensino 

Médio no vestibular e no Enem, com o objetivo de ampliar resultados de aprovação da 
escola nesses concursos; 

 ▪ Proporcionar avaliações contínuas das ações e trabalhos desenvolvidos na escola; 

 ▪ Difundir o conceito de gestão democrática baseada na divisão de responsabilidade; 



 

 

 ▪ Proporcionar espaço e atuação ao Grêmio Estudantil; 

 ▪ Incentivar o Grêmio Estudantil  em suas ações na concretização de seus objetivos; 
 ▪ Priorizar interesses coletivos respeitando os interesses individuais quando estes 

favoreçam a coletividade; 

 ▪ Atuar em parceria com o Conselho de Escola em decisões relacionadas ao cotidiano 
escolar; 

 ▪ Socializar  o documento “Normas gerais de conduta escolar” com professores, 

funcionários e comunidade escolar; 
 ▪ Proporcionar meios para o bom relacionamento entre professores, funcionários e 

comunidade escolar; 

 ▪ Valorizar o diálogo na resolução de problemas; 

 ▪ Apoiar-se na Legislação vigente, nas Normas de Condutas Gerais e no Regimento 
Escolar para o cumprimento de direitos e deveres; 

 ▪ Melhorar a qualidade de ensino, motivando e efetivando a permanência do aluno na 

escola, evitando a evasão; 
 ▪ Favorecer ações que intensifiquem a interação entre gestores e comunidade escolar; 

 ▪ Realizar com parceria de toda a comunidade escolar mobilizações com fins de 

conservação do patrimônio da escola; 
 ▪ Garantir a execução dos recursos financeiros em parceria com o Conselho de Escola 

e APM; 

 ▪ Articular ações para implementação da sala de leitura, incentivando a participação 
dos alunos; 

 ▪ Buscar parceria que contribuam para o desenvolvimento da escola. 

 

 
INTENÇÕES EDUCATIVAS 

 

    A equipe da Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares, de posse de dados relevantes e 

indicadores de aprendizagem significativo como: avaliação interna, avaliação externa 

(Saresp e Enem), índice de evasão e retenção, encaminhamentos para reforço e 
recuperação, etc. (ver proposta pedagógica),  esboçou as metas que garantem a   

continuidade das ações, que, segundo a equipe, foram eficazes;promoveu a reformulação 

daquelas, cujos resultados não se mostraram favoráveis, assim como o enriquecimento e 
aprimoramento de outras que devem ser potencializadas, assumindo o compromisso de 

trabalhar, promovendo a consecução das nossas metas e objetivos. 

 
 

 

DEFINIÇÃO DE METAS E AÇÕES 
 

METAS:-  

 
1- Fortalecer os espaços participativos a fim de conscientizar a comunidade escolar na 

busca de compromisso coletivo com resultados educacionais mais significativos. 

2- Instalar um ambiente mais humano e participativo para a concretização dos objetivos da 
escola. 

3- Valorizar atitudes cooperativas e solidárias na construção de valores de pertencimento e 

responsabilidade. 



 

 

4- Criar ambiente formador de cidadania e aprendizagem de habilidade participativa. 

5- Promover o sentido de co-responsabilidade e compromisso coletivo. 
6- Implementar o Currículo Oficial do Estado de São Paulo priorizando  a competência 

leitora e escritora na construção da qualidade de ensino. 

7- Envolver a família e a comunidade no processo político-pedagógico escolar. 
 

AÇÕES:-  

- Primar para a concretização de ações que fortaleçam a participação coletiva, a fim de 
defender os interesses da comunidade escolar: 

                   

                ▪ Zelar pela escola e seus materiais, contribuindo para a sua manutenção em 

bom estado de funcionamento e sua recuperação, quando necessário; 
                

                ▪ Arrecadar verbas e fazer campanhas de arrecadação de alimentos, livros, 

materiais pedagógicos, etc.   
               

                ▪ Participar da orientação do recreio escolar, de modo que seja mais educativo; 

     
                ▪ Colaborar e organizar o momento da merenda escolar e na sua distribuição; 

      

                ▪ Colaborar na entrada e saída dos alunos da escola; 
     

                ▪ Abrir a gestão da escola à participação de todos; 

                

                ▪ Promover a participação e a integração maior de todos nos processos de tomada 
de decisão da escola; 

             

                ▪ Confeccionar agenda escolar, como recursos da comunidade, para organizar o 
trabalho dos alunos e manter as famílias informadas sobre atividades principais da escola; 

           

                ▪ Estabelecer metas de resultado para cada semestre e acompanhar a sua 
realização; 

                ▪ Realizar levantamentos periódicos das dificuldades que devem ser superadas; 

            
                ▪ Garantir livre acesso da comunidade à escola, a partir de criação de espaços de 

atuação e participação; 

           
                ▪ Promover melhor convívio entre escola e comunidade;             

             

                ▪ Mobilizar a comunidade para participar de um movimento pela melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem dos seus alunos, conscientizando-a da importância 
efetiva de sua participação na escola; 

                ▪ Promover a integração entre escolas, realizando atividades de intercâmbio como 

campeonatos e atividades diversas; 
                ▪ Promover eventos, trabalhos extraclasses e passeios educativos, participando 

deles, como forma de enriquecimento das experiências educacionais dos alunos; 

                ▪ Contar histórias para os alunos para desenvolver o gosto pela leitura; 
                ▪ Realizar atividades desportivas para os alunos; 



 

 

               ▪ Promover a realização de palestra pelos pais, para os alunos, para discutir 

valores e conhecer a história local e alargar seus horizontes; 
               ▪ Convidar profissionais para a realizarem palestras para alunos e pais sobre 

temas diversos. 

               ▪ Manter os pais informados sobre o que acontece na escola; 
               ▪ Divulgar para a comunidade, por meios diversos, as atividades da escola e do 

Conselho; 

               ▪ Divulgar na comunidade e para os pais, a qualidade do trabalho realizado na 
escola e seus resultados. 

              ▪ Ampliar a visão dos pais em geral, quanto à importância da sua participação 

junto à escola; 

               ▪ Mostrar aos pais a importância do órgão colegiado escolar como representante 
geral de toda comunidade; 

               ▪ Apresentar o Conselho para todos os outros pais em reuniões específicas; 

               ▪ Conscientizar os pais da importância de estarem presentes na vida escolar de 
seu filho; 

               ▪ Parabenizar os pais pelas realizações de seus filhos;  

               ▪ Informar os pais do uso do uniforme, a sua importância e as condições que o 
seu uso oferece na educação de seus filhos.  

               ▪ Promover eventos, trabalhos extra-classes e passeios educativo como forma de 

enriquecimento das experiências educacionais dos alunos; 
               ▪ Realizar atividades desportivas para os alunos;  

               ▪ Promover a realização de palestra pelos pais, para os alunos, para discutir 

valores, conhecer a história local e alargar seus horizontes; 

               ▪ Convidar profissionais para realizarem palestras para alunos e pais sobre temas 
diversos; 

               ▪ Estar em contato direto com as famílias das crianças consideradas 

“problemáticas” para descobrir as causas da sua situação, para poder auxiliá-las dentro do 
ambiente escolar; 

               ▪ Visitar as famílias carentes e de seus alunos faltosos com o objetivo de ajudar, 

para que eles não faltem à escola e tenham melhor entendimento; 
               ▪ Resgatar os alunos que se evadiram da escola, buscando soluções através do 

histórico da família, para que isto não mais aconteça; 

               ▪ Envolver os alunos em trabalhos voluntários que tenham relação com 
solidariedade, virtude (relação entre pessoas), atuação ecológica; 

      ▪ Atuar na sala de aula debatendo junto com alunos temas diversos; 

               ▪ Colocar caixas de sugestão na escola, para que os alunos escrevam e depositem 
suas dúvidas, sugestões, perguntas e preferências para serem conhecidas e respondidas 

pelo órgão colegiado escolar. 

               ▪ Buscar meios que ampliem a segurança dos alunos; 

               ▪ Estabelecer interação do Conselho Escolar com a Ação Social para o 
atendimento de casos especiais. 

               ▪ Promover a realização de palestras sobre assuntos importantes para a 

comunidade; 
               ▪ Promover e participar de festas e pequenos eventos, entre outros; 

               ▪ Realizar gincanas, atividades desportivas, festa junina, comemoração do dia das 

mães e  pais, gincana no dia do estudante e das crianças; 
               ▪ Promover concursos de histórias, contos e poesia para os pais; 



 

 

               ▪ Promover a formação de um grupo de teatro; 

               ▪ Promover a realização de tardes de lazer; 
               ▪ Resgatar brincadeirinhas antigas e folclóricas, como estratégias de integração; 

               ▪ Participar de concursos literários. 

           ▪ Realizar reuniões em horários mais adequados para a participação de todos; 
               ▪ Entregar o estatuto escolar para cada membro do Conselho, para que tomem 

conhecimento de como funciona uma escola; 

               ▪ Planejar as atividades de cada semestre, traçando objetivos e  metas, visando 
melhores resultados; 

               ▪ Realizar reuniões com a comunidade escolar para buscar soluções para os 

problemas encontrados; 

               ▪ Fazer pesquisa com os pais através de um questionário da escola; 
               ▪ Realizar reuniões semanais com o Grêmio Estudantil. 

 

 
CURSOS MANTIDOS PELA ESCOLA EELAS 

 
▪ Ensino Fundamental – Ciclo II – Manhã e Tarde. 

▪ Ensino Médio – Manhã e Noite. 

 
   

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

   O Ensino Fundamental com duração mínima de 09 anos, obrigatório e gratuito 

na escola pública tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante: 

1 - Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, escrita e cálculo; 

2 - Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 

e dos valores em que se fundamentam a sociedade; 
3 - Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores; 

4 - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

ENSINO MÉDIO 
 

  O Ensino Médio com 03 anos de duração tem como objetivo: 

1 - A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 

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

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às  novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

3 - O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
4 - A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

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

 



 

 

           

PLANO DE CURSO 
 

a) Ensino Fundamental – Ciclo II 

b) Ensino Médio 
- Objetivos da Educação Escolar, do Ensino e da Escola. 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:- 

- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

- Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
- Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

- Valorização do profissional da educação escolar; 

- Garantia de padrão de qualidade; 
- Valorização de experiência extra-escolar; 

- Gestão democrática; 

- Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 
- Responsabilidade coletiva nas práticas escolares. 

 

OBJETIVOS GERAIS DA ESCOLA 
 

-Formar um ser competente, responsável, perseverante e criativo;  
-Um ser crítico, consciente de seus deveres morais e sociais; 

- Atuante, solidário ao bem comum e livre de preconceitos. Um homem do seu tempo, 

interagindo num mundo em mudanças, produzindo e reproduzindo bens, valores culturais 

e científicos da humanidade, comprometido com o meio ambiente, a justiça social e a paz 
mundial. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
 

Organização e Funcionamento 

           Esta escola funciona com atendimento geral das 7:00 horas às 23:00 horas em três 
turnos, sendo o Ensino Fundamental no período da manhã e tarde e o Ensino Médio, no 

período da manhã e noite. 

           No Ensino Fundamental as 5ª e 6ªséries, possuem 27 aulas semanais e as 7ª séries 
e 8ªséries 28 aulas. Já o Ensino Médio, no período matutino, conta com 30 horas e o 

noturno 25 horas semanais.  ciclo II em Regime de Progressão continuada da 5º a 8º série 

com previsão de 200 dias letivos, com 1.120 horas no diurno, conforme calendário escolar, 

e Quadro Curricular elaborado pelo conselho de escola e homologado pela Diretoria de 
Ensino. Quando necessário, os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio poderão 

freqüentar aulas de Recuperação Paralela através de novas e diversificadas oportunidades 

para a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades básicas. (Resolução 
SE 93, de 08 de dezembro de 2009 e Instrução nº 01 de 11/01/2010). 



 

 

  No Ciclo II do Ensino Fundamental e em todas as séries do Ensino Médio a forma de 

evolução será a de progressão continuada, que é entendida como o avanço contínuo dos 
alunos nas séries intermediárias do Ciclo. A adoção da Progressão Continuada não elimina 

nem o esquema seriado, nem os patamares de conteúdos e habilidades a serem dominados  

pelo aluno ao final de cada série. 
No final do Ciclo II do Ensino Fundamental a escola adotará o Regime de Progressão 

Parcial de Estudos os alunos que não apresentarem rendimento escolar satisfatório em até 

três componentes curriculares,  deverão cursá-los, concomitantemente à série 
imediatamente a série subseqüente em classes de período diverso a de sua matrícula, ou 

ainda poderão ser cursados na forma de orientação de estudos, sob a coordenação de 

professores especialmente designado para este fim, considerando a distribuição das séries 

nos turno de funcionamento da escola e a oferta de transporte a alunos residentes fora da 
cidade. 

      O aluno que deixar de cursar os componentes curriculares com rendimento 

insatisfatório não poderá galgar séries em continuidade, podendo no ano seguinte, cursar 
apenas os componentes curriculares, objeto de superação de lacunas de aprendizagem. 

       À adoção da Progressão Parcial de Estudos fica condicionada ao atendimento das 

seguintes condições: 1- a permanência do aluno na escola, na série subseqüente ao da 
progressão parcial; 2- a existência do curso ou vaga do Ensino Médio, ou se tratando de 

alunos da 8ª série 

O aluno promovido parcialmente constará dos diários de classe dos professores, 
preferencialmente, efetivos da escola que ficarão responsáveis pelo cumprimento das 

atividades e envio dos resultados das avaliações à secretaria da escola. Já os alunos com 

aproveitamento da 8ª série do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio com 

aproveitamento insatisfatório em mais de três componentes curriculares serão classificados 
na mesma série, mas dispensados de cursar os componentes concluídos com êxito 

anteriormente. 

 Este regime adota a avaliação contínua e formativa, de forma sistemática. Ao aluno 
que não atingiu 75% de freqüência cabe ao conselho de classe decidir se estas ausências 

prejudicaram ou não seu desempenho, se o mesmo tem ou não condições mínimas de 

prosseguimento na série posterior. 
Ensino Fundamental Nível II -  5ª  a  8ª série 

Fundamento Legal  - Lei Federal LDBEN nº 9394/96 

Lei Estadual nº 10.431/71 
Indicação CEE nº 11/2000 

Deliberação CEE nº 09/2000 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo 
 

Competências Básicas  - Ensino Fundamental e Ensino Médio 

1- Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso adequado da linguagem 

verbal de acordo com os diferentes campos de atividade; 

2- Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos linguísticos, da produção da tecnologia e das 

manifestações artísticas e literárias; 

3- Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados 

de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema; 



 

 

4- Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente; 

5- Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de 

propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural. 

 
– 5ª Série – Ensino Regular – Ciclo II 

Língua Portuguesa 

 
HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 

1- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “narrar” nos gêneros 

textuais “fábula”, “conto”, “narrativa paradidática”, “crônica narrativa”; 

2- Situar a tipologia narrativa, reconhecendo sua função social de acordo com o 

contexto de  comunicação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais  da 

tipologia a que pertencem; 

4- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto;* 

5- Realizar análise lingüística, considerando sua importância na leitura e escrita da 

tipologia narrativa; 

6- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto; 

7-  Produzir textos organizados com base na tipologia narrativa 

    2º Bimestre 

1- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “narrar” nos gêneros 

textuais “crônica” e “letra de música”; 

2- Situar os gêneros “crônica”  e “letra de música”, reconhecendo sua função social 

de acordo com o contexto de comunicação; 

3- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do gênero 

ao qual pertencem; 

4- Inferir Informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

5- Realizar análise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita dos 

gêneros “crônica” e “letra de música”; 

6- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto. 

   3º bimestre 

1- Reconhecer, na leitura de textos ficcionais, elementos que indiquem o 

comportamento e as características das personagens; 

2- Posicionar-se como protagonista de ações, inseridas no contexto de projetos 

coletivos, a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos 

narrativos; 



 

 

3- Utilizar como critério para a leitura de determinado livro literário o conhecimento 

que se tem sobre seu autor; 

4- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre as características de 

escrita de variados autores de literatura juvenil; 

5- Antecipar características e interpretar obras literárias a partir do conhecimento de 

variados autores de literatura; 

6- Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características 

discursivas dos gêneros crônica narrativa e conto; 

7- Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores dos 

gêneros crônica e conto; 

8- Identificar valores de uma dada cultura e sociedade nos gêneros crônica, conto e 

resumo; 

9- Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

10- Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos narrativos; 

11- Identificar, em textos narrativos, indícios de intencionalidade do autor; 

12- Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

13- Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para 

pô-los em prática.   

    4º  Bimestre 

1- Refletir sobre os critérios de elaboração de regras, ampliando-os ou modificando-

os a partir de discussões coletivas; 

2- Ressignificar a aprendizagem do bimestre anterior, aplicando-a em nova situação 

de aprendizagem; 

3- Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para pô-

los em prática; 

4- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para sua formação 

como leitor, escritor e ator em dada realidade; 

5- Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada dos 

tópicos do texto; 

6- Antecipar informações e interpretar obras literárias a partir do conhecimento 

sobre variados autores de literatura; 

7- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre as características de 

escrita de variados autores de literatura juvenil; 

8- Utilizar como critério para a leitura de determinado livro literário o conhecimento 

que se tem sobre seu autor; 

9- Interpretar textos de forma a compreender o raciocínio autoral, reconhecendo 

indícios da intencionalidade do autor; 

10- Comparar diferentes impressões e interpretações sobre  as características 

discursivas dos gêneros poema, romance e conto; 



 

 

11- Reconhecer  os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores dos 

gêneros poema, romance e conto; 

12- Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

13- Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos narrativos e letras 

de música; 

14-    Compreender as comandas apresentadas nos enunciados, seguindo 

orientações; 

15- Analisar textos não verbais que apresentam traços de narratividade; 

16- Reconhecer “rastros” de elementos de narratividade em gêneros textuais não 

narrativos; 

17- Recontar narrativas, por meio da produção de letras de música; 

18- Produzir textos escritos de acordo com a situação comunicativa e o contexto no 

qual se inserem; 

19- Utilizar conhecimentos sobre a língua (linguísticos, de gênero, etc.) para a 

elaboração do texto narrativo; 

20- Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores das 

narrativas policiais ou de enigmas; 

21- Levantar hipóteses e verificá-las para descartar suspeitos nos contos de 

enigma; 

22- Fazer uso do pensamento lógico, da criatividade, da intuição e da capacidade 

de análise critica para a resolução de problemas; 

23- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para o bom 

aproveitamento do espaço escolar. 

Conteúdos gerais 

Traços característicos de textos narrativos 

 Enredo, personagem, foco narrativo, tempo, espaço 

 Estudos de gêneros textuais 

 Gêneros textuais narrativos e suas situações de comunicação 

 Estudos linguísticos 

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

regulares, articuladores temporais e espaciais 

 Substantivo, adjetivo, pronomes pessoais, formas de tratamento, verbo, 

advérbio 

 Sinônimos e antônimos 

 Uso dos “porquês” 

 Variedades lingüísticas 

Estudo da narratividade em diferentes gêneros 



 

 

 Gênero textual crônica narrativa 

 Gênero textual letra de música 

 Estudos linguísticos 

 Tempos e modos verbais, verbos modalizadores, locução verbal 

 Compreensão do sentido das palavras (em contexto de dicionário, em contexto 

de uso,na noção do radical das palavras etc.) 

 Questões ortográficas 

 Variedades lingüísticas 

Discurso artístico: diferentes formas de representação 

Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos 

Construção de projeto artístico 

Estudos linguísticos 

 Substantivo, adjetivo, artigo, numeral 

 Pontuação 

 Tempos e modos verbais 

 Discursos direto e indireto 

Discurso artístico: diferentes formas de representação 

Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos 

Construção de projeto artístico 

Estudos linguísticos 

o Questões ortográficas 

o Acentuação 

o Pronomes 

o Tempos e modos verbais 

o Discursos direto e indireto 

o Figuras de linguagem 

o Pontuação 

o Adjetivos e locuções adjetivas 

o Advérbio e locuções adverbiais 

Conteúdo de leitura, escrita e oralidade 

 Leitura, produção e escuta de textos narrativos em diferentes situações de 

comunicação 



 

 

o Interpretação de texto literário e não literário 

o Fruição 

o Situacionalidade 

o Coerência 

o Coesão 

o A importância do enunciado 

o Produção de síntese 

o Produção de ilustração 

 Roda de leitura oral 

 Roda de conversa 

Leitura, produção e escuta de crônica narrativa, letra de música e outros gêneros em 

diferentes 

 situações de comunicação 

o Formulação de hipóteses; 

o Interpretação de textos literário e não literário; 

o Etapas de elaboração e revisão da escrita; 

o Paragrafação. 

Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros 

narrativos articulados por projeto artístico 

o Interpretação de textos literário e não literário 

o Inferência 

o Fruição 

o Situacionalidade 

o Leitura dramática 

o Leitura em voz alta 

o Coerência 

o Coesão 

o Informatividade 

o Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa 

o Etapas de elaboração e revisão da escrita 

 Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros 

narrativos articulados 



 

 

 por projeto artístico 

o Interpretação de textos literário e não literário 

o Inferência 

o Fruição 

o Situacionalidade 

o Leitura dramática 

o Leitura em voz alta 

o Coerência 

 

História 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre: 
1. Reconhecer acontecimentos no  tempo (tendo como referência a anterioridade e a 

posteridade); 

2. Reconhecer diferentes formas de marcação de tempo; 

3. Trabalhar em equipe; 

4. Pesquisar; 

5. Sistematizar e apresentar conceitos e informações; 

6. Desenvolver a expressão oral e escrita; 

7. Desenvolver a capacidade de leitura, seleção, organização, análise e apresentação de 

conceitos e informações; 

8. Trabalhar em equipe, pesquisar, sistematizar e apresentar conceitos e informações, 

exposição oral e escrita, selecionar, organizar, relacionar e interpretar 

dados,representados de diferentes formas, desenvolver a capacidade de enfrentar 

situações-problemas; 

9. Reconhecer  a história da escrita e seus diferentes suportes; 

10. Desenvolver a autonomia na busca de dados e informações, habilidades de 

sistematizar,capacidade de leitura, seleção, organização, e análise de conceitos e 

informações, realizar exposição oral e escrita. 

2º Bimestre: 

1. Análise de documentos históricos, coleta e seleção de dados, estabelecimento de 

relações para produção de texto de tipo historiográfico; 

2. Estabelecimento de relações entre diferentes povos antigos; 

3. Pesquisa, seleção e organização de informações; 

4. Produção de pequenos textos; 

5. Desenvolvimento da capacidade de síntese e do pensamento lógico; 



 

 

6.  Pesquisa, obtenção e estabelecimento de relações entre diversas informações, 

construção argumentativa, compreensão da noção de processo histórico e elaboração 

de legendas; 

7. Desenvolver capacidades de levantamento de levantamento e sistematização de dados 

em pesquisa; 

8. Desenvolver habilidades  de escrita; 

9. Identificar as características de diferentes culturas e reconhecer a presença de 

elementos de uma cultura na outra em diferentes épocas; 

10. Relacionar trocas comerciais e culturais. 

 

3º Bimestre: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Comparar pontos de vista sobre a “polis” e as colônias gregas; 

2. Comparar pontos de vistas sobre os jogos na Grécia Antiga e nos tempos modernos; 

3. Selecionar,organizar,relacionar e interpretar dados de um texto; 

4. Estabelecer relações entre texto e imagem, realizando produção escrita. 

 

4º Bimestre: 

 

1. Relacionar informações, representadas em diferentes formas; 

2. Reconhecer conteúdos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentação consistente; 

3. Compreender a crise do Império Romano do Ocidente, a partir do processo das 

migrações germânicas; 

4. Relacionar imagens com textos; 

5. Desenvolver o domínio de diversas linguagens e a compreensão de diferentes 

fenômenos históricos; 

6. Reconhecer acontecimentos no tempo, tendo como referência a pesquisa, a 

sistematização e a apresentação de conceitos e informações sobre civilizações 

islâmicas. 

Sistemas sociais e culturais de notação do Tempo ao longo da História 

 As diferentes linguagens das fontes históricas: documentos escritos,mapas, imagens, 

entrevistas 

 Mito, memória e história 

 A vida na Pré-História e a escrita Civilizações do Oriente Próximo:o surgimento do 

Estado e as civilizações egípcia, mesopotâmica, hebraica, fenícia e persa 

 A vida na China antiga e na África Antiga.A vida na Grécia antiga: sociedade, vida 

cotidiana, mitos, religião, cidades,estado, democracia e cidadania 



 

 

 A vida na Roma Antiga: vida urbana e sociedade, cotidiano, república, escravismo, 

militarismo e direito A Europa na Idade Média: as migrações bárbaras e o 

cristianismo 

 A civilização do Islã (sociedade e cultura): a expansão islâmica e sua presença na 

península Ibérica 

 Império Bizantino e o Oriente no imaginário medieval 

 
Geografia 

 

HABILIDADES GERAIS 

 



 

 

      

 

Conteúdos Gerais: 

A PAISAGEM 

  Os ritmos e ciclos da natureza: os objetos naturais. 

  O tempo histórico: os objetos sociais. 

  A leitura de paisagens. 



 

 

Escalas da Geografia 

  O mundo: as paisagens captadas pelos satélites 

  O lugar: as paisagens da janela 

  Entre o mundo e o lugar 

O mundo e suas representações 

  Exemplos de representações: arte e fotografia. 

  Um pouco de história da cartografia 

A linguagem dos mapas 

  O que é um mapa. 

  Os atributos dos mapas. 

  Mapas de base e mapas temáticos. 

  A cartografia e as novas tecnologias. 

 A história da Terra e os recursos minerais. 

As atividades econômicas e o espaço geográfico 

  A manufatura e os circuitos da indústria 

  A agropecuária e os circuitos do agronegócio. 

  O consumo e a sociedade de SERVIÇOS. 

 

Ciências Físicas e Biológicas 

 

HABILIDADES GERAIS 

 
1º BIMESTRE 

 

 1.Ler e interpretar um texto; produzir respostas objetivas; emitir opiniões quando for 
solicitada, argumentando-as; saber se expressar em público. 

  

  2. Registrar e fazer uso do registro; selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados; 
relacionar informações representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis em 

situações concretas, para construir uma argumentação consistente;    identificar relações 

diretas ou indiretas, apresentar resultados individuais; classificar  segundo critérios 

observáveis. 
 

 3. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de 

diferentes formas para construir mapas e tabelas; relacionar informações representadas de 
diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir uma 

argumentação consistente; apresentar resultados individuais e da classe; identificar 



 

 

relações diretas ou indiretas dos seres vivos e seus ambientes; ser cooperativo com os 

colegas em trabalhos em grupo. 
 

 4.Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de 

diferentes formas para interpretar situações-problema; relacionar informações 

representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas 

para construir uma argumentação consistente; identificar relações diretas e indiretas; 
executar procedimentos seguindo orientação; produzir e interpretar gráficos simples. 

 

 5.Selecionar,organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de 

diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações-problema; reconhecer um 
fenômeno, formular hipóteses e identificar relações diretas ou indiretas; executar 

procedimentos seguindo orientação; classificar segundo critérios. 

 

 6.Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de 
diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações-problema; relacionar 

informações representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações 

concretas, para construir argumentação consistente; interpretar tabelas; identificar um 
fenômeno e formular hipóteses; executar procedimentos seguindo orientação. 

 

 
2° Bimestre 

 

 1.Identificar características dos materiais par classificá-los de acordo com suas 
propriedades específicas; reconhecer usos de diferentes materiais no cotidiano e no sistema 

produtivo; relacionar o uso dos materiais com suas propriedades específicas. 

 

 2.Identificar o uso da água para vários fins, conforme suas propriedades. 
 

 3.Identificar as características dos materiais da natureza; relacionar os métodos de 

obtenção para os diversos tipos de materiais; identificar as modificações dos materiais para 
constituírem produtos manufaturados. 

 

 4.Reconhecer a fotossíntese como processo inicial que os vegetais realizam para a 
obtenção de diversas substâncias necessárias a sua sobrevivência; empregar diferentes 

processos de separação de misturas para substâncias produzidas por vegetais. 

 
 5.Ler e interpretar textos; reconhecer a madeira como matéria-prima para obtenção de 

papel, de carvão vegetal e para a indústria de móveis; julgar as conseqüências do uso 

indiscriminado da madeira. 

 
 6.Elaborar argumentos consistentes para enfrentar situação-problema. 

 

 
 

 



 

 

3º Bimestre 

 
 1.Expressar e reelaborar o significado de poluição; reconhecer e representar, por meio de 

diferentes linguagens, características de um local ou ambiente poluído; ler e interpretar 

textos ou notícias com elementos científicos e argumentos sobre poluição do ar ou do solo; 
relacionar circulação de veículos à poluição atmosférica; diferenciar as características das 

agriculturas convencional e orgânica; identificar principais fontes e causas da poluição 

atmosférica; reconhecer danos à saúde causados pela poluição atmosférica. 
 

 2. Identificar principais etapas e transformações da água em seu ciclo natural; elaborar 

texto curto a partir de uma imagem; ler e interpretar uma notícia de jornal extraindo 

informações relevantes; reconhecer a importância do saneamento básico para as 
populações; identificar e representar por meio de diferentes linguagens; as etapas de 

tratamento de água em uma cidade; observar, registrar e interpretar resultados de um 

experimento; ler e identificar as principais informações em uma conta de água de uma 
residência; elaborar proposições relativas ao uso racional da água. 

 

 3.Compreender o que é poluição biológica da água: suas causas, formas de transmissão e 
efeitos sobre a saúde; reconhecer e expressar por meio de diferentes linguagens as 

principais doenças  por meio de diferentes linguagens as principais sintomas e meios de 

prevenção, reconhecer e expressar por diferentes linguagens o ciclo da dengue. 
 

 4.Identificar e comparar os principais tipos de resíduos descartados em uma residência; 

reconhecer vantagens e desvantagens das diferentes destinações dos resíduos sólidos; 

reconhecer e expressar a importância  e limitações da coleta seletiva e da reciclagem do lixo 
(3); avaliar e propor soluções para o gerenciamento do lixo em uma cidade; extrair e 

interpretar informações relevantes de textos e imagens. 

 
  

4º Bimestre 

 
 1. Ler e interpretar imagens e modelos representativos de nosso planeta; relacionar 

informações sobre a forma da Terra e suas representações; entender que a verticalidade  

não é absoluta, mas depende do local onde se está posicionado; compreender e respeitar a 
diversidade histórico-cultural das representações da Terra elaboradas em diferentes épocas 

e por diferentes culturas. 

 
 2.Estimar distâncias e medidas de forma indireta; relacionar e interpretar informações 

sobre o tamanho da Terra; relacionar conhecimentos sobre o tamanho de nosso planeta 

para construir argumentações consistente. 

 
 3.Interpretar dados e informações para tomar decisões e enfrentar situações- problema 

referentes à estruturas interna da Terra; ler, interpretar e elaborar imagens e modelos 

representativos da estrutura interna da Terra; identificar dados e informações sobre o 
interior da Terra apresentadas em textos e imagens. 

 

 4.Selecionar e organizar informações sobre fenômenos naturais como vulcões, terremotos e 
tsunamis; interpretar e analisar textos que utilizam dados referentes a fenômenos naturais 



 

 

como vulcões, terremotos e tsunamis; utilizar modelos explicativos para compreender e 

explicar a ocorrência destes fenômenos naturais. 
 

 5.Identificar regularidades no movimento de rotação da Terra; utilizar ilustrações e 

modelos explicativos para compreender e explicar o que é um dia e por que os pólos 
terrestres são mais frios que as regiões equatoriais; interpretar informações sobre o 

comprimento das sombras e relacioná-las com a rotação da Terra e a medida do tempo. 

 
 6.ler e interpretar textos que utilizam dados referentes a diversos tipos de relógio; 

apresentar resultados de pesquisas orientadas; selecionar, com base em conhecimentos 

sistematizados sobre instrumentos de mediada de tempo, a melhor forma de apresentação 

da duração de diferentes eventos. 

 

Conteúdos Gerais: 

Tema: Vida e Ambiente 

O Meio Ambiente 

 

Ambiente Natural 

 Os seres vivos e os fatores não-vivos do ambiente. 

 Tipos de ambiente e especificidade: caracterização, localização geográfica, 

biodiversidade, proteção e conservação dos ecossistemas brasileiros. 

 Existência do ar, da água e do solo e a dependência dos seres vivos. 

 Ciclo hidrológico do planeta. 

 Formação dos solos e 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. 

Ambiente construído 

 A ocupação desordenada dos espaços urbanos e suas conseqüências. 

 O uso sustentável dos recursos naturais 

Tema: Ciência e Tecnologia 

Materiais no cotidiano e no sistema produtivo. 

Materiais: fontes, obtenção, usos e propriedades. 

 Visão geral de algumas das propriedades características dos materiais como cor, 

dureza, brilho, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, permeabilidade, 



 

 

bem como sua relação com o uso que se faz dos mesmos no cotidiano e no sistema 

produtivo. 

 Reconhecimento das fontes, obtenção e propriedades da água, considerando seu 

uso nos vários setores de atividade humana: residencial, agropecuário, industrial, 

comercial, público. 

 Minerais, rocha e solo: características gerais e sua importância na obtenção de 

materiais como, por exemplo, metais e ligas metálicas, materiais cerâmicos, vidro, 

cimento, cal, jóias e ornamentos. 

Materiais obtidos de vegetais fotossintetizantes. 

 A fotossíntese e seus produtos. 

 Tecnologia da madeira: produtos da transformação da madeira: carvão vegetal; 

produção de fibras de celulose e de papel. 

 Conseqüências ambientais do desmatamento indiscriminado; importância da 

reciclagem do papel. 

 Tecnologia da cana-de-açúcar. 

Tema: Ser Humano e Saúde 

Qualidade de vida: A saúde individual, coletiva e ambiental. 

A ocorrência e a prevenção de doenças e de acidentes 

 Reconhecimento, de forma qualitativa, dos principais poluentes químicos do ar, 

das águas e do solo, e de seus efeitos sobre a saúde. 

 Caracterização e prevenção de doenças transmitidas por água contaminada. 

 A importância do saneamento básico: tratamento da água e do esgoto. 

 Risco e segurança no transporte, na armazenagem e no manuseio de produtos 

químicos de uso doméstico: leitura e compreensão dos símbolos de alerta, dos 

dizeres dos rótulos de produtos e dos painéis e placas utilizados no seu 

transporte. 

Tema: Terra e Universo 

Planeta Terra: características e estrutura. 

Terra: dimensão e estrutura 

 Representações da Terra: lendas, mitos e crenças religiosas. 

 Representação do planeta Terra. Fotos, planisférios e imagens televisivas. 

Estimativa do tamanho da Terra. 



 

 

 Modelo da estrutura da interna e medidas experimentais que o sustentam. 

 Modelos que explicam os fenômenos naturais como vulcão, terremoto e 

tsunami: modelo das placas tectônicas. 

Matemática: 

 
HABILIDADES GERIAS 

 

1º Bimestre 

 Saber efetuar contagens em bases diferentes da decimal; decompor um número 

natural nas unidades das diversas ordens; compreender os significados das 

operações básicas; resolver expressões numéricas respeitando a ordem das operações 

e os parênteses. 

 Saber identificar o padrão do crescimento ou decrescimento de uma seqüência 

numérica; compreender a idéia de múltiplo comum entre dois ou mais números 

naturais; saber determinar os divisores de um  número natural; resolver problemas 

envolvendo a idéia de mínimo múltiplo comum; saber identificar se um número é 

primo ou não; decompor um número em seus fatores primos. 

 Desenvolver a idéia de que medir significa comparar grandezas da mesma natureza; 

ampliar a noção de número a partir de situações em que, a grandeza tomada como 

unidade, não cabe um número exato de vezes na grandeza a ser medida. 

 Saber obter frações equivalentes a uma fração dada; saber comparar, por meio de um 

sinal de desigualdade, duas frações com denominadores diferentes; calcular a fração 

de um número; saber efetuar operações de adição e subtração entre duas frações 

com denominadores diferentes. 

2º Bimestre 

 Compreender a estrutura do sistema de numeração decimal e a representação dos 

submúltiplos da unidade; ler e escrever números decimais; representar números 

decimais no ábaco. 

 Compreender a estrutura dos múltiplos e submúltiplos do sistema decimal; 

reconhecer a correspondência entre frações decimais e a notação decimal; saber 

decompor, comparar e ler números decimais; compreender as equivalências entre 

números decimais; efetuar transformações; décimos em centésimos, unidades em 

milésimo, etc.; saber efetuar operações de adição e subtração com números decimais.  

 Compreender os processos de medida como uma comparação entre grandezas de 

mesma natureza; realizar medidas usando unidades não padronizadas.  

 Compreender a necessidade de adoção de unidades padronizadas para estabelecer 

medidas precisas e universais; conhecer os múltiplos e submúltiplos do metro, 



 

 

quilograma e litro; realizar estimativas sobre as dimensões de um objeto com base na 

escolha de uma unidade adequada; efetuar transformações de unidades.   

3º Bimestre 

 Estabelecer critérios de classificação; reconhecer elementos geométricos que podem 

caracterizar uma figura; resolver problemas geométricos pela experimentação; usar o 

raciocínio dedutivo para resolver problemas de natureza geométrica. 

 Estabelecer critérios de classificação; reconhecer elementos geométricos que podem 

caracterizar uma figura espacial; ler, interpretar e representar figuras 

tridimensionais; usar o raciocínio dedutivo para resolver problemas de natureza 

geométrica.  

 Comparar perímetros e áreas; resolver situação-problema a partir da leitura atenta 

do enunciado; desenvolver raciocínio lógico-dedutivo em problemas geométricos.  

 Comparação de perímetros e áreas; raciocínio lógico-dedutivo em problemas 

geométricos; leitura, análise e interpretação de imagens. 

4º Bimestre 

 Organização de informações através de critérios de classificação; exploração de 

diferentes linguagens para apresentar informações, valorizando a leitura atenta e 

seletiva dos dados disponíveis em uma tabela; análise da informação para 

compreender um problema e propor uma solução.  

 Ler, interpretar e analisar a informação transmitida através de um gráfico; selecionar 

informação relevante, transmitida por um gráfico, do ponto de vista de suas 

limitações e alcances.  

 Expressar informações quantitativas por meio da linguagem gráfica procurando 

escolher o tipo mais adequado de gráfico para expressar determinada informação ou 

para representar determinado problema.  

 Compreender e avaliar de forma crítica as principais características das medidas de 

tendência central, tendo como objetivo a escolha criteriosa daquela mais conveniente 

para representar determinada situação ou para resolver determinada situação-

problema. 

Conteúdos Gerais: 

 

Números naturais 
 Múltiplos e divisores. 

 Números primos. 

 Operações básicas (+, –, x, ÷ ). 
 Introdução as potencias. 

 



 

 

 

Frações 
 Representação. 

 Comparação e ordenação. 

 Operações. 
Números decimais 

 Representação. 

 Transformação em fração decimal. 
 Operações. 

Sistemas de medida 

 Medidas de comprimento,massa e capacidade. 

 Sistema métrico decimal: múltiplos e submúltiplos da unidade. 
Formas geométricas 

 Formas planas. 

 Formas espaciais. 
Perímetro e área 

 Unidades de medida. 

 Perímetro de uma figura plana. 
 Calculo de área por composição e decomposição. 

 Problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas. 

Estatística 
 Leitura e construção de gráficos e tabelas. 

 Media aritmética. 

 Problemas de contagem. 

 
Educação Física 

 

 
Jogo e esporte: competição e cooperação 

  Jogos populares 

  Jogos cooperativos 
  Jogos prédesportivos 

  Esporte coletivo: princípios gerais 

– ataque 
– defesa 

– circulação da bola 

Organismo humano, movimento e saúde 
 Capacidades físicas: noções gerais 

– Agilidade, velocidade e flexibilidade 

– Alongamento e aquecimento 

Esporte 
 Modalidade coletiva: futebol ou handebol 

– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 
– Processo histórico 

 

Organismo humano, movimento e saúde 
 Capacidades físicas: noções gerais 



 

 

– Resistência e força 

 Postura 
Esporte 

 Modalidade individual:ginástica artística ou ginástica rítmica 

– Principais gestos técnicos 
– Principais regras 

– Processo histórico 

Organismo humano, movimento e saúde 
 Aparelho locomotor e seus sistemas 

Esporte 

 Modalidade coletiva: futebol ou handebol (a modalidade não contemplada no 2º 

bimestre) 
– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 

– Processo histórico 
Atividade rítmica 

 Noções gerais sobre ritmo 

– Jogos rítmicos 
 

Arte: 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 

     Estabelecer diferenciações entre os espaços bi e tri dimensional; 
     Reconhecer e interpretar a linguagem tridimensional em produções artísticas; 
     Operar com a tridimensionalidade na criação de idéias na linguagem de arte. 

2º Bimestre 

     Reconhecer, interpretar  e estabelecer diferenciações entre as linguagens artísticas 

tendo o espaço como foco; 

     Desenvolver as percepções  visual, sonora, espacial e cinestésica na leitura e na 
criação de idéias nas linguagens da Arte. 

3º Bimestre 

     Operar a luz como elemento, ferramentas e matéria presente nas diferentes 

linguagens artísticas; 

     Perceber a dimensão simbólica da luz como geradora de sentido e de múltiplas 

significações na Arte; 

     Compreender luz e sombra como qualidade estéticas e expressivas na obra de arte; 

     Distinguir  a sonoridade provocada por fontes distintas. 

      



 

 

4º Bimestre 

     Manejar e experimentar suportes, ferramentas e materiais em processos de criação 

em Arte; 

     Reconhecer e experimentar o corpo como suporte e matérias das artes cênicas; 

     Perceber e experimentar a voz como suporte e matéria acústica; 

     Praticar atitudes reflexivas sobre o estudo, a pesquisa e a produção realizada no 

ano letivo; 

     Sintetizar os conceitos e procedimentos estudados em Arte durante o ano letivo. 

Conteúdos Gerais: 

 

A tridimensionalidade nas linguagens artísticas 

 diferenciação entre o espaço bi e tridimensional, espaço e volume e suas conexões 
com as formas do espaço teatral, o corpo em movimento e o som no espaço 

 escultura, objeto, instalação 

 cenografia e a cena contemporânea 
 dança moderna e contemporânea 

 a mesma melodia em diversas re-harmonizações tonais 

O espaço no território das linguagens artísticas 
 escultura;assemblages; objeto; ready-made; parangolés 

 instalação; intervenção urbana; site specific; land art; web art etc. 

 cenografia e a cena contemporânea; topografia de cena 

 dança moderna; danças da Bauhaus; dança clássica; dança contemporânea; desenho 
de figurino 

 re-harmonizações tonais e modais percepção harmônica 

A luz como suporte, ferramenta e matéria na arte 
 relações entre luz-matéria na pintura, fotografia, iluminação cênica, teatro de sombra 

 correlações potenciais com a propagação do som 

 a dimensão artística da luz e da matéria no decorrer dos tempos 
 

A arte na cidade e o Patrimônio Cultural 

 a arte na cidade como patrimônio:arte pública; as manifestações tradicionais e 
populares em: 

 dança; teatro de rua; espetáculos e apresentações musicais na cidade; espaços 

culturais; a arquitetura 

 teatral na cidade 
 bens simbólicos materiais e imateriais;preservação e memória 

 a cultura visual na cidade; a imagem do corpo na cidade; paisagens sonoras da 

cidade 
 

 

Inglês: 
 

HABILIDADES GERAIS 

 



 

 

1º Bimestre 

8- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “narrar” nos gêneros 

textuais “fábula”, “conto”, “narrativa paradidática”, “crônica narrativa”; 

9- Situar a tipologia narrativa, reconhecendo sua função social de acordo com o 
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comunicação; 

10- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais  da 

tipologia a que pertencem; 

11- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto;* 

12- Realizar análise lingüística, considerando sua importância na leitura e escrita 

da tipologia narrativa; 

13- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto; 

14-  Produzir textos organizados com base na tipologia narrativa 

2º Bimestre 

7- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “narrar” nos gêneros 

textuais “crônica” e “letra de música”; 

8- Situar os gêneros “crônica”  e “letra de música”, reconhecendo sua função social 

de acordo com o contexto de comunicação; 

9- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do gênero 

ao qual pertencem; 

10- Inferir Informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

11- Realizar análise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita 

dos gêneros “crônica” e “letra de música”; 

12- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto. 

3º bimestre 

14- Reconhecer, na leitura de textos ficcionais, elementos que indiquem o 

comportamento e as características das personagens; 

15- Posicionar-se como protagonista de ações, inseridas no contexto de projetos 

coletivos, a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos 

narrativos; 

16- Utilizar como critério para a leitura de determinado livro literário o 

conhecimento que se tem sobre seu autor; 

17- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre as características de 

escrita de variados autores de literatura juvenil; 

18- Antecipar características e interpretar obras literárias a partir do conhecimento 

de variados autores de literatura; 

19- Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características 

discursivas dos gêneros crônica narrativa e conto; 

20- Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores dos 

gêneros crônica e conto; 



 

 

21- Identificar valores de uma dada cultura e sociedade nos gêneros crônica, conto 

e resumo; 

22- Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

23- Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos narrativos; 

24- Identificar, em textos narrativos, indícios de intencionalidade do autor; 

25- Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

26- Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para 

pô-los em prática.   

4º  Bimestre 

24- Refletir sobre os critérios de elaboração de regras, ampliando-os ou 

modificando-os a partir de discussões coletivas; 

25- Ressignificar a aprendizagem do bimestre anterior, aplicando-a em nova 

situação de aprendizagem; 

26- Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para 

pô-los em prática; 

27- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para sua formação 

como leitor, escritor e ator em dada realidade; 

28- Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada dos 

tópicos do texto; 

29- Antecipar informações e interpretar obras literárias a partir do conhecimento 

sobre variados autores de literatura; 

30- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre as características de 

escrita de variados autores de literatura juvenil; 

31- Utilizar como critério para a leitura de determinado livro literário o 

conhecimento que se tem sobre seu autor; 

32- Interpretar textos de forma a compreender o raciocínio autoral, reconhecendo 

indícios da intencionalidade do autor; 

33- Comparar diferentes impressões e interpretações sobre  as características 

discursivas dos gêneros poema, romance e conto; 

34- Reconhecer  os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores dos 

gêneros poema, romance e conto; 

35- Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

36- Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos narrativos e letras 

de música; 

37-    Compreender as comandas apresentadas nos enunciados, seguindo 

orientações; 

38- Analisar textos não verbais que apresentam traços de narratividade; 

39- Reconhecer “rastros” de elementos de narratividade em gêneros textuais não 

narrativos; 



 

 

40- Recontar narrativas, por meio da produção de letras de música; 

41- Produzir textos escritos de acordo com a situação comunicativa e o contexto no 

qual se inserem; 

42- Utilizar conhecimentos sobre a língua (linguísticos, de gênero, etc.) para a 

elaboração do texto narrativo; 

43- Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores das 

narrativas policiais ou de enigmas; 

44- Levantar hipóteses e verificá-las para descartar suspeitos nos contos de 

enigma; 

45- Fazer uso do pensamento lógico, da criatividade, da intuição e da capacidade 

de análise critica para a resolução de problemas; 

46- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para o bom 

aproveitamento do espaço escolar. 

Conteúdos Gerais: 

 
Primeiros contatos 

 Cumprimentos e despedidas 

 Identificação pessoal: nome, idade,endereço e telefone 
 Números em língua inglesa 

Gêneros para leitura e escrita 

 Fichas de cadastro e formulários (identificação de dados) 

Produção: cartão de identificação escolar 
 

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 
 Gêneros para leitura e escrita 

 Leitura de portadores de textos impressos que tenham palavras estrangeiras 

(camisetas, embalagens, manuais, cartões de jogos) 
Produção: pôsteres sobre a presença da língua inglesa no cotidiano 

Descrição da 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) 

Gêneros para leitura e escrita 
 Descrições de espaços escolares, de organograma de escola, de plantas de fachadas 

ou outros espaços de escola 

Produção: cartaz com ilustração de espaços da escola e da sala de aula com seqüência de 
nomes escritos e eventual proposta de reorganização do espaço 

Diferentes 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 
Gêneros para leitura e escrita 

 Descrições de diferentes moradias, de plantas baixas de empreendimentos 

imobiliários etc 
Produção: planta baixa de uma casa contendo itens de mobília, com os cômodos e móveis 

identificados 

 
– 6ª Série – Ensino  Regular – Ciclo II 

 

Língua Portuguesa 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 
1- Reconhecer as características do agrupamento tipológico  “relatar”, identificando-as  

em  diferentes gêneros e contexto; 

2- Estabelecer relações  de semelhanças e diferenças entre tipologias “narrar” e 

“relatar”; 

3- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do gênero 

pertencentes à tipologia “relatar”; * 

4- Selecionar idéias e organizá-las para a produção oral e escrita de relatos; 

5- Inferir informações subjacentes aos conteúdos dos explicitados no texto, criando 

hipótese de sentido;    

6- Realizar análise linguística, observando algumas diferenças  entre registro oral e o 

escrito; 

7- Realizar análise linguística, identificando, no gênero notícia, marcadores de tempo e 

lugar; 

8- Confrontar impressões e interpretações sobre o modo como as notícias são 

apresentadas no jornal impresso; 

9- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto;* 

2º Bimestre  

1- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “relatar” nos gêneros 

textuais “relato de experiência “ e “ notícia de jornal”.  

2- Situar os gêneros “ relato de experiência” e “notícia de jornal”, reconhecendo sua 

função social de acordo com o contexto de comunicação. 

3- Interpretar textos de acordo com o tema  e com as características estruturais do 

gênero ao qual pertencem. 

4- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto. 

5- Realizar analise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita dos 
gêneros “relato de experiência vivida” e “ notícia de jornal”. 



 

 

6- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto. 

 

3º Bimestre  
1- Fazer uso dos conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para 

elaboração e realização de projetos coletivos; 

2- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para o bom 

aproveitamento do espaço escolar; 

3- Identificar o gênero textual fora de seu contexto usual, observando sua função 

social e comunicativa; 

4- Identificar valores de uma dada cultura e sociedade em notícia de jornal e relatos de 

experiência; 

5- Usar diferentes estratégias de leitura em razão do desenvolvimento de um projeto 

simulado; 

6- Analisar criticamente os conteúdos de textos informativos, identificando os valores e 

as conotações que veiculam; 

7- Identificar as ações realizadas pelas personagens do projeto simulado, reconhecendo 

sua abrangência e funcionalidade; 

8- Produzir notícias de jornal, cartas de leitor, entrevistas e relatos de experiência de 

acordo com a situação comunicativa e o contexto no qual se inserem; 

9- Questionar a realidade escolar, identificando problemas e propondo soluções em 

prol do bem-estar comum; 

10- Produzir síntese com as principais informações coletadas durante as pesquisas 

e  as leituras realizadas para a elaboração do projeto simulado; 

11- Conhecer as variedades lingüísticas, inseridas em diversos contextos, 

adequando o uso da língua à situação comunicativa e de interlocução. 

4º Bimestre  
1- Fazer uso dos conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para elaboração 

e realização de projetos coletivos; 

2- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuam para o bom 

aproveitamento do espaço escolar; 

3- Usar diferentes estratégias de leitura em razão do desenvolvimento de um projeto de 

criação de jornal escolar; 



 

 

4- Produzir notícias de jornal, cartas, reportagem, anúncios de serviços, relatórios, 

entrevistas e relatos de experiência, de acordo com a situação comunicativa e o 

contexto no qual se inserem; 

5- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre características discursivas 

de alguns gêneros literários, tais como conto, romance e poema; 

6- Ampliar a percepção de leitura de um livro literário, confirmando (ou não) as 

hipóteses iniciais levantadas pelo leitor; 

7- Estabelecer relações entre as obras literárias lidas, considerando repertório prévio; 

8- Construir critérios para a leitura de jornais a partir dos conhecimentos que se tem 

dessa mídia impressa; 

9- Reconhecer e selecionar acontecimentos relevantes para a escrita de notícias de 

jornal; 

10- Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores do 

gênero reportagem; 

11- Sistematizar conhecimentos de procedimentos de pesquisa; 

12- Compreender a função de alguns objetos culturais coerentes com o tema e o 

público-alvo a que se reportam; 

13- Fruir esteticamente objetos culturais, tais como obras literárias; 

14- Formular hipóteses de sentido a partir de informações do texto (verbal e não 

verbal); 

15- Construir critérios para retirar um livro da biblioteca (ou adquiri-lo em outro 

espaço) a partir do que se conhece sobre autor e obra; 

16- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre o modo de escrever de 

determinado autor; 

17- Imprimir novas significações às características do gênero relato de experiência 

vivida com base no desenvolvimento do projeto coletivo; 

18- Identificar seqüências lógicas de enunciados. 

19- Compreender a função social da escrita de cartas de agradecimento; 

20- Redirecionar as atividades do projeto de acordo com as necessidades 

encontradas ao longo do processo. 

 



 

 

 Conteúdos gerais 

 Gênero textual “notícia” 
 Gênero textual “relato de experiência” 

 Estudos lingüísticos 

· Frase e oração 
· Advérbio 

 Figuras de linguagem 

· Questões 
 ortográficas 

 Discurso jornalístico no século XX: diferentes formas de representação 

  O jornal no mundo contemporâneo 

  Notícia e relato de experiência como formas de representação histórica 
  Estudos lingüísticos 

· Verbo 

· Funções da linguagem 
· Pontuação 

· Gíria 

· Leitura em voz alta elocução e pausa 
· Notícia e relato de experiência:diálogos com outros gêneros 

  Traços do discurso jornalístico:uma reflexão historicamente construída (por meio de 

leituras e escutas de textos jornalísticos produzidos em diferentes momentos 
históricos) 

  Estudos lingüísticos  

 Figuras de linguagem 

· Preposição 
· Uso dos porquês 

 Forma e grafia de algumas palavras e expressões 

Conteúdos de oralidade / escuta 
  Escuta de notícia e relato de experiência em diferentes situações de comunicação e 

momento histórico 

Conteúdos de leitura 
  Leitura intertextual e interdiscursiva de notícias e relatos de experiências produzidos 

em diferentes Momentos históricos (interpretação, inferência, fruição, 

situcionalidade,leitura dramática, polifonia, leitura em voz alta) 
 

Conteúdos de produção escrita 

 Produção de notícia e relato de experiência em diferentes comunicação etapas de 
elaboração da 

escrita a importância do enunciado 

· coesão 

· coerência 
 

  Produção intertextual e interdiscursiva de notícia e relato de experiência (coerência, 

coesão,intertextualidade, intencionalidade,situacional idade, heterogeneidade, 
polifonia). 

 

 
 



 

 

História 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre: 

1. Autonomia na busca de informações; 

2. Utilização de argumentos  históricos e sistematização de conceitos e informações; 
3. Compreender textos, interpretar dados e informações contida em documentos 

históricos, relacionar essas informações entre si; 

4. Selecionar , organizar dados representados de diferentes formas, tomar decisões e 
enfrentar situações-problemas; 

5. Compreender textos, interpretar dados e informações contidas em documentos 

históricos, relacionar informações representadas de diferentes formas, construir 
argumentação consistente; 

6. Compreender processos sociais utilizando conhecimento históricos, identificar 

diferentes formas de representações de fatos históricos e compreender a importância 
do patrimônio cultural. 

 

2º Bimestre: 

 
1. Compreender e utilizar conceitos; 

2. Identificar e descrever fenômenos históricos; 

3. Selecionar, organizar,relacionar e interpretar dados, enfrentar situações-problema e 
reconhecer transformações temporais; 

4. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, compreender e utilizar conceitos, 

descrever contextos históricos específicos; 
5. Compreender processos sociais, selecionar, organizar e interpretar dados  e 

informações, desenvolvimento de sínteses; 

6. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, relações entre 
diferentes fatos e processos; 

 

3º Bimestre: 

 
1. Iniciativa e autonomia na busca de dados e informações; 

2. Possibilidade de entrar em contato com diferentes fontes de informação; 

3. Sistematização (desenvolvimento da capacidade de leitura, seleção, organização, 
análise e esquematização dos dados); 

4. Estimular o desenvolvimento de habilidades relacionadas, especialmente,ao domínio 

de diferentes linguagens de fontes históricas e à compreensão de fenômenos 
histórico-sociais; 

5. Desenvolver a capacidade de investigação, com o objetivo de se reconhecer a 

diversidade cultural indígena; 
6. Estimular o desenvolvimento de habilidades relativas à leitura e interpretação de 

textos sobre relações de alteridade, visando a reforçar a importância de reconhecer e 

valorizar as diferenças étnico- culturais, a partir do estudo do encontro entre 

europeus e indígenas. 
 



 

 

4º Bimestre: 

 
1. Identificar as principais características das formas de trabalho introduzidas na  

América pelos europeus; 

2. Estabelecer relações entre as instituições política- econômicas  européias e a sociedade 
colonial brasileira; 

3. Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis pela 

formação e ocupação territorial; 
4. Identificar os principais objetivos e características do processo de expansão e conquista 

desenvolvido pelos europeus a partir dos séculos XV- XVI; 

5. Reconhecer a importância do patrimônio étnico – cultural para a preservação da 

memória e o conhecimento da história; 
6. Reconhecer a importância das manifestações artísticas e literárias para o 

conhecimento histórico; 

7. Identificar os processos históricos relativos às atividades econômicas , responsáveis 
pela formação e ocupação territorial;  

8. Desenvolver a competência leitora e escritora; 

9. Estabelecer relações entre as instituições políticos – econômicas européias e a 
sociedade colonial brasileira; 

10. Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis pela 

formação e pela ocupação territorial; 
11. Localizar informações em diferentes fontes; 

Sintetizar idéias e relacionar causas e consequências em acontecimentos históricos. 

 

 O feudalismo: relações sociais, econômicas, políticas e religiosas 
  As cruzadas e os contatos entre as sociedades européias e orientais 

  Renascimento comercial e urbano 

  Renascimento cultural e científico 
  Formação das monarquias nacionais (Portugal, Espanha, Inglaterra e França) 

  Absolutismo 

  Reforma e Contra-Reforma 
  A expansão marítima européia 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 

  Sociedades africanas no século XV 
  A sociedade no Brasil Colonial: o engenho e a cidade 

 Tráfico negreiro e escravismo africano no Brasil 

  Ocupação holandesa no Brasil 

  Mineração e vida urbana 
  Crise do sistema colonial 

 

Geografia 
 

HABILIDADES GERAIS 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
Conteúdos Gerais: 
 

O território brasileiro 

  A cartografia da formação territorial do Brasil 
  A federação brasileira: organização política e administrativa 

  O Brasil no mundo 

A regionalização do território brasileiro 
  Critérios de divisão regional 

  As regiões do IBGE, os complexos  regionais e a região concentrada 

Domínios morfoclimáticos do Brasil 
  Domínios florestados 

  Domínios herbáceos e arbustivos 

  As faixas de transição 
O patrimônio ambiental e a sua conservação 

  Políticas ambientais no Brasil 

  O sistema nacional das unidades de conservação (SNUC) 

Brasil: população e economia 
  A população brasileira 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 no Brasil 

 

 
 



 

 

Ciências Físicas e Biológicas 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 
 

 1.Ler e interpretar informações apresentadas em diferentes linguagens, como música, 

dicionário e desenhos; descrever relatos de fenômenos e acontecimentos  que envolvam 
conhecimentos a respeito do céu; diferenciar fenômenos astronômicos de fenômenos não 

astronômicos. 

 

 2.Identificar os pontos cardeais e o movimento do Sol e da Lua; reconhecer a importância 
de coordenadas para localização de objetos no céu. 

 

 3.Observar e identificar regularidades no céu, como é o caso das constelações; observar e 
identificar no céu e nas cartas celestes algumas constelações; ler e interpretar informações 

apresentadas em diferentes linguagens, como textos e cartas celestes. 

 
 4.Compreender construção de conhecimento, científico relacionado às constelações como 

um processo histórico e cultural; ler e interpretar informações  apresentadas em textos; 

identificar semelhanças e diferenças na criação das constelações nas diferentes culturas; 
perceber o caráter de criação utilizado na construção das constelações. 

 

 5.Reconhecer e empregar  linguagem científica na denominação de astros, como planeta, 

planeta-anão, asteróides, satélites, cinturão de asteróides, etc.; construir uma visão 
espacial inicial por meio da delimitação dos astros pertencentes ao Sistema Solar e da 

comparação de seus tamanhos e distâncias relativas; construir uma visão geral dos 

planetas e de algumas luas por meio de características físicas destes astros. 
 

 6.Construir uma visão científica de espaço, estimando tamanhos e distâncias  

astronômicas; construir um modelo em escala do Sistema Solar; expressar de forma textual 
idéias; percepções e impressões  a respeito das grandes dimensões do Sistema Solar e da 

pequena porção ocupada pela Terra. 

 
2º Bimestre 

 

 1.Ler e interpretar diferentes representações presentes em textos de natureza diversa; 
relacionar informações presentes em textos com os contextos em que foram produzidas; 

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; valorizar a diversidade do patrimônio 
cultural humano por meio da análise de diferentes produções relativas à temática da 

origem a vida. 

 
 2.Elaborar hipóteses e confrontá-las com dados obtidos; propor procedimentos de 

investigação; interpretar dados coletados; propor um modelo explicativo com base na 

análise dos dados coletados; compreender o significado de evidências, conceituar evolução; 



 

 

perceber como a construção do conhecimento a respeito da evolução se dá por meio do 

estudo de evidências. 
 

 3.Ampliar o vocabulário pessoal por meio da busca em dicionários do significado de 

palavras desconhecida; observar um conjunto de objetos; reconhecer as propriedades 
características de objetos; estabelecer critérios para o agrupamento de objetos; selecionar 

objetos de acordo com os critérios estabelecidos; classificar objetos de acordo com critérios 

de igualdade e diferença; analisar e discutir a qualidade dos critérios adotados. 
 

 4.Identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como uma 

característica fundamental das formas vivas; conhecer as funções vitais básicas; 

representar estruturas celulares básicas por meio da construção de modelos 
tridimensionais. 

 

 5.Caracterizar seres vivos e definir as características que permitem agrupá-los em 
reinos;utilizar conceitos biológicos, como unicelular, pluricelular, autótrofo e heterótrofo, 

entre outros, na caracterização dos seres vivos; comparar diferentes critérios que podem 

ser utilizados na classificação biológica; perceber a possibilidade de prever as 
características de um ser vivo em função de sua localização na classificação biológica; 

reconhecer a importância da classificação biológica para a organização e a compreensão da 

enorme diversidade de seres vivos. 
 

 6.Ler e interpretar diferentes informações; utilizar adequadamente a linguagem científica 

na produção de uma carta; construir argumentação plausível para a defesa da preservação 

da biodiversidade; conhecer as principais causas de destruição dos ecossistemas; 
compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da biodiversidade 

para a preservação da vida, relacionando condições do meio e intervenção humana; 

analisar criticamente e de forma qualitativa uma situação-problema envolvendo uma 
perturbação ambiental, posicionando-se perante ela. 

 

  7.Elaborar uma comunicação oral para relatar as características dos seres vivos 
estudados; procurar e selecionar fontes de pesquisa bibliográfica; localizar e reunir 

informações que tenham relação com a diversidade dos animais , das plantas e dos fungos; 

analisar a pertinência das informações localizadas com base nas questões de interesse; ler 
e interpretar esquemas e desenhos presentes em textos de natureza variada; diante da 

diversidade da vida, analisar, do ponto de vista biológico, padrões comuns nas estruturas e 

nos processos que garantem a continuidade e a evolução dos seres vivos; relacionar 
algumas adaptações dos animais, plantas e fungos aos ambientes em que vivem. 

 

3° Bimestre 

 
 1.Realizar procedimento experimental a partir de orientações orais; coletar, registrar e 

interpretar dados experimentais; responder perguntas de forma objetiva; emitir opiniões 

usando argumentos. 
 

 2.Ler e interpretar textos; relacionar informações representadas na forma escrita e 

conhecimentos prévios  para construir argumentação consistente; buscar informações em 
diferentes fontes de pesquisa; realizar procedimento experimental a partir de um protocolo; 



 

 

coletar e registrar dados experimentais; interpretar resultados experimentais; responder a 

perguntas de forma objetiva; emitir opiniões, dando argumentos; produzir tabelas. 
 

  3.Ler e interpretar textos; relacionar informações representadas na forma escrita e 

conhecimentos prévios para construir argumentação consistente; coletar e registrar dados 
experimentais; interpretar resultados experimentais, responder perguntas de forma 

objetiva; emitir opiniões com argumentos. 

 
 4.Ler e interpretar gráficos; ler e interpretar  texto; relacionar informações representadas 

na forma escrita e conhecimentos prévios para construir argumentação consistente; 

responder perguntas de forma objetiva; emitir opiniões com argumentos. 

 
4º Bimestre 

 

 1.Compreender o conceito de saúde; ler e interpretar indicadores apresentados na forma 
de tabelas e gráficos; produzir texto descritivo sobre a saúde em sua comunidade; propor 

ações para a melhoria da qualidade da vida de uma determinada população; responder a 

perguntas de forma objetiva; emitir opiniões quando solicitado, argumentando. 
 

 2.Responder a perguntas de forma objetiva; fazer registros de uma aula expositivo 

dialogada; identificar e interpretar diferentes informações apresentadas na forma de tabelas 
e gráficos; dominar a norma culta da língua portuguesa e produzir texto descritivo; emitir 

opiniões quando for solicitado, argumentando. 

 

 3.Relacionar informações representadas na forma escrita e conhecimentos prévios para 
construir argumentação consistente; responder a perguntas de forma objetiva; emitir 

opiniões, quando for solicitado, argumentando; interpretar textos. 

 
 4.Relacionar informações representadas na forma escrita e conhecimentos prévios para 

construir argumentação consistente, selecionar e organizar dados, construir esquemas 

para organizar informações, fazer sínteses; responder a perguntas de forma objetiva; emitir 
opiniões, quando forem solicitadas, argumentando; interpretar textos. 

 

 
 

Conteúdos Gerais: 

 
OS SERES VIVOS 

Origem e evolução dos seres vivos 

  Origem da vida: teorias, representações e cultura. 

  Evolução: as 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 o fluxo de transferência de energia 

entre os seres vivos. 

  Reprodução. 
  Classificação: agrupando para compreender a enorme variedade de seres vivos. 



 

 

  Como os seres vivos se classificam: os Reinos. 

  A extinção de espécies: causas e conseqüências. 
Diversidade da vida animal 

  A distinção entre esqueleto interno e externo. 

  Animais com e sem coluna vertebral. 
  Aspectos comparativos dos diferentes grupos de vertebrados. 

  Aspectos comparativos dos diferentes grupos de invertebrados. 

A TECNOLOGIA E OS SERES VIVOS 
 Produtos obtidos pelo ser humano a partir de outros seres vivos 

 Os seres vivos mais simples e sua relação com a produção de alimentos, bebidas e 

remédios. A manutenção do equilíbrio ambiental. 

 Tecnologia do leite: processos de esterilização (pasteurização e UHT), separação e 
transformações químicas de componentes para obtenção de seus derivados 

(manteiga, queijos, iogurtes e cremes). 

 Ciência,tecnologia e a subsistência de seres vivos 
 Produção de alimentos: recomposição da fertilidade do solo: adubos e fertilizantes 

naturais e industrializados. 

 Recuperação de ambientes aquáticos, aéreos e terrestres degradados, visando ao 
retorno da 

diversidade de vida nesses locais. 

  Ambientes artificialmente construídos e controlados para manutenção da vida 
humana e de outros seres vivos, animais e vegetais. 

 Os resíduos da tecnologia 

 Como agem os principais poluentes químicos do ambiente no organismo humano: 

monóxido de carbono, dióxido de enxofre, ozônio, metais pesados,material 
particulado. 

  Tratamento e controle de qualidade da água para diversas finalidades. 

  Ações individuais e coletivas para prevenção de doenças causadas por poluentes do 
ar, das águas e do solo. 

 

SAÚDE: UM DIREITO DA CIDADANIA 
O que é saúde? 

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

(alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, 
transporte, lazer etc.). 

  Saúde individual e coletiva: a responsabilidade de cada um. 

 Os agravos à saúde:parasitas humanos 
  Os ectoparasitas e os endoparasitas. 

  Vírus: características gerais, formas de transmissão e medidas de prevenção das 

doenças mais freqüentes na região. 

  Bactérias: características gerais, formas de transmissão e medidas de prevenção das 
doenças mais significativas na região. 

  Doenças causadas por protozoários: amebíase;leishmaniose, doença de Chagas e 

malária. 
  Epidemias recorrentes e pandemias. 

 As verminoses (esquistossomose; teníase e cisticercose; ascaridíase; amarelão; 

filariose e bicho geográfico) e as medidas preventivas para aquelas mais comuns na 
região. 



 

 

 

Matemática 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 

 Reconhecer por meio da história dos sistemas de numeração a construção de idéias e 

do conhecimento matemático; estabelecer comparações entre sistemas de numeração 

identificando semelhanças e diferenças entre eles; decodificar a estrutura lógica da 

escrita matemática; transpor idéias relacionadas à base de um sistema de 

numeração para aplicações práticas na computação (sistema binário). 

 Estabelecer relação entre conceitos e linguagens: frações/decimais/porcentagem; 

saber identificar e reconhecer informações numéricas envolvendo frações e decimais 

em contextos diversificados 

 Ampliar as operações aritméticas com frações resolvendo problemas com 

multiplicação e divisão; fazer transferência entre linguagens e identificar operações 

de multiplicação e divisão com  frações em contextos concretos; utilizar a idéia de 

equivalência como um recurso na resolução de problemas aritméticos com frações; 

compreender o uso do conectivo “de” linguagem escrita/oral quando associado a uma 

operação com frações. 

 Identificar a insuficiência dos naturais para a resolução de novos problemas; 

compreender significados associados à escrita dos números negativos, bem como 

operações e expressões envolvendo números negativos; compreender a idéia de 

ordenação com números negativos; estabelecer correspondência entre situações 

concretas e contextos matemáticos que justifiquem o uso de números negativos. 

2º Bimestre 

 Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem 

diversidades; estabelecer comparações e classificações como processo para a 

aquisição de vocabulário geométrico. Utilizar a lógica de pensamento estruturado 

para resolver problemas de natureza geométrica; desenvolver a motricidade fina por 

meio de instrumentos geométricos de desenho, bem como o pensamento 

antecipatório nos processos de resolução de problemas. 

 Identificar simetrias por meio de leitura, comparar e interpretar imagens; reconhecer 

padrões geométricos em diferentes imagens como forma de desenvolver uma melhor 

apreciação estética das linguagens do desenho, pintura, arquitetura, etc. 

 Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo; levantar e 

verificar hipóteses, seja por raciocino indutivo ou dedutivo; estabelecer 

generalizações.  



 

 

 Representar figuras planas e espaciais em malhas de pontos; classificar poliedros de 

acordo com critérios predefinidos; identificar os elementos de um poliedro e 

estabelecer a relação entre eles; levantar hipóteses e verificá-las seja por raciocínio 

indutivo ou dedutivo. 

3º Bimestre 

 Identificar situações em que existe proporcionalidade entre grandezas; usar a 

competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade; resolver 

problemas envolvendo a variação diretamente e inversamente proporcional entre 

grandezas. 

 Compreender o conceito de razão na matemática; saber calcular a razão entre duas 

grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta; conhecer os principais tipos 

de razão: escala porcentagem, velocidade, probabilidade etc.; realizar medidas com 

precisão. 

 Identificar situações em que existe ampliação/redução proporcional em figuras; 

conhecer as principais razões constantes presentes em figuras simples: quadrados, 

triângulos e circunferências. 

 Calcular porcentagens a partir da razão entre as partes e o todo de uma situação 

problema; conhecer a relação de proporcionalidade entre ângulos e arcos numa 

circunferência; representar porcentagens em gráficos de setores, fazendo a 

correspondência em graus de forma proporcional; usar o transferidor para 

representar setores circulares correspondentes a determinados ângulos. 

4º Bimestre 

 ‘Realizar generalizações, utilizando a linguagem escrita e expressões matemáticas que 

envolvem o uso de letras. 

 Ler e interpretar enunciados; transpor linguagem escrita para algébrica e vice-versa; 

resolver equações. 

 Transpor a linguagem escrita para a algébrica; resolver equações de 1ºgrau por meio 

de operações inversas e por equivalência. 

Utilizar a linguagem matemática das equações para modelar e resolver problemas que 

envolvem proporcionalidade; ler e interpretar textos. 
 

Conteúdos Gerais: 

 

Sistemas de numeração 
  Sistemas de numeração na Antiguidade. 

  O sistema posicional decimal. 

Números negativos 
 Representação.  



 

 

 Operações. 

Números racionais 
  Representação fracionaria e decimal. 

 Operações com decimais e frações (complementos). 

Geometria 
 Ângulos. 

 Polígonos. 

 Circunferência. 
 Simetrias. 

 Construções geométricas. 

 Poliedros. 

Proporcionalidade 
 Variação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. 

 Conceito de razão. 

 Porcentagem. 
 Razoes constantes na geometria: PI. 

 Construção de gráficos de setores. 

 Problemas envolvendo probabilidade. 
Álgebra 

 Uso de letras para representar um valor desconhecido. 

 Conceito de equação. 
 Resolução de equações. 

 Equações e problemas. 

 

Educação Física 
 

Esporte 

 Modalidade individual: atletismo (corridas e saltos) 
– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 

– Processo histórico 
Atividade rítmica 

 Manifestações e representações da cultura rítmica nacional 

– Danças folclóricas e regionais 
– Processo histórico 

– A questão do gênero 

Organismo humano, movimento e saúde 
 Capacidades físicas: aplicações no atletismo e atividade rítmica 

Esporte 

 Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 

– Princípios técnicos e táticos 
– Principais regras 

– Processo histórico 

Organismo humano, movimento e saúde 
 Capacidades físicas: aplicações em esportes coletivos 

Esporte 

 Modalidade individual:ginástica artística ou ginástica rítmica (a modalidade não 
contemplada no 3º bimestre da 5ª série) 



 

 

– Principais gestos técnicos 

– Principais regras 
– Processo histórico 

Ginástica 

 Ginástica geral 
– Fundamentos e gestos 

– Processo histórico: dos métodos ginásticos clássicos à ginástica contemporânea 

Esporte 
 Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol (a modalidade não contemplada no 2º 

bimestre) 

– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 
– Processo histórico 

Luta 

  Princípios de confronto e oposição 
  Classificação e organização 

 

  A questão da violência 
Arte: 

 

HABILIDADES GERIAS 
 

1º Bimestre 

     Compreender, construir e ampliar conceitos sobre a linguagem do desenho e suas 
conexões com as diferentes linguagens artísticas; 

      Relacionar e interpretar as potencialidades do desenho como registro; 
      Operar com o desenho como modo de pensar, perceber, imaginar, projetar e 

expressar-se nas diferentes linguagens artísticas. 

2º Bimestre 

     Ler a forma e suas potencias significações nas diversas linguagens da Arte; 

     Interpretar e relacionar as potencialidades de forma como elemento básico das 

linguagens artísticas; 

     Operar com a forma para tornar visíveis idéias nas diferentes linguagens da Arte; 

     Operar com a forma na criação de notações da dança e da música. 

3º Bimestre 

     Produzir trabalhos a partir de diálogos exploratórios entre matérias, ferramentas e 
linguagens artísticas; 

     Investigar matérias e ferramentas utilizadas em obras de artistas, de várias 
modalidades artísticas em tempos diversos; 

     Compreender a matéria e as ferramentas na construção poética como materialidade 
da obra de arte; 



 

 

     Operar com diferentes materialidades, estabelecendo relações entre forma e 

imaginário poético. 

4º Bimestre 

     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 recursos de experimentação nos processos de criação de linguagens 

artísticas; 

     Praticar uma atitude reflexiva sobre o estudo, a pesquisa e a produção poética 

realizada durante o ano letivo; 

     Mapear conceitos e procedimentos estudados em Arte durante o ano. 

 

Conteúdos Gerais: 
O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas 

 desenho de observação, de memória, de imaginação; o desenho como esboço e/ou 

obra 
 desenho como croquis de figurino; desenho de cenário 

 desenho coreográfico; desenho/notação dos movimentos em dança 

 a representação gráfica da notação musical, valores, compassos, partituras 
tradicionais e não-convencionais 

 a linha e a forma como elemento e registro nas linguagens artísticas 

A forma como elemento e registro nas linguagens artísticas 
 a linha e suas conexões com outros elementos da visualidade e materialidade 

 desenho e manipulação de marionetes; teatro de animação; teatro de bonecos 

 teatro de mamulengo 

 desenho-notação dos movimentos em dança 
 a dimensão artística da forma no decorrer dos tempos 

A transformação da materialidade no diálogo da arte com as outras linguagens 

 diálogo da arte com outras linguagens: moda, publicidade, jingle, trilha sonora, 
videoclipe, arquitetura etc. 

Os espaços sociais da arte 

 arte pública; land art; exposição de arte etc. 
 espetáculos de teatro e dança e apresentações musicais 

 registros documentais em DVD e CD; cinema; sites; mercado de trabalho. 

 

Inglês: 
 

HABILIDADES GERAIS 

 
1º Bimestre 

10- Reconhecer as características do agrupamento tipológico  “relatar”, 

identificando-as  em  diferentes gêneros e contexto; 

11- Estabelecer relações  de semelhanças e diferenças entre tipologias “narrar” e 

“relatar”; 



 

 

12- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do 

gênero pertencentes à tipologia “relatar”; * 

13- Selecionar idéias e organizá-las para a produção oral e escrita de relatos; 

14- Inferir informações subjacentes aos conteúdos dos explicitados no texto, 

criando hipótese de sentido;    

15- Realizar análise linguística, observando algumas diferenças  entre registro oral 

e o escrito; 

16- Realizar análise linguística, identificando, no gênero notícia, marcadores de 

tempo e lugar; 

17- Confrontar impressões e interpretações sobre o modo como as notícias são 

apresentadas no jornal impresso; 

18- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto;* 

2º Bimestre  

7- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “relatar” nos gêneros 
textuais “relato de experiência “ e “ notícia de jornal”.  

8- Situar os gêneros “ relato de experiência” e “notícia de jornal”, reconhecendo sua 
função social de acordo com o contexto de comunicação. 

9- Interpretar textos de acordo com o tema  e com as características estruturais do 
gênero ao qual pertencem. 

10- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto. 

11- Realizar analise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita 

dos gêneros “relato de experiência vivida” e “ notícia de jornal”. 

12- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto. 

3º Bimestre  

12- Fazer uso dos conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para 

elaboração e realização de projetos coletivos; 

13- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para o bom 

aproveitamento do espaço escolar; 

14- Identificar o gênero textual fora de seu contexto usual, observando sua função 

social e comunicativa; 

15- Identificar valores de uma dada cultura e sociedade em notícia de jornal e 

relatos de experiência; 

16- Usar diferentes estratégias de leitura em razão do desenvolvimento de um 

projeto simulado; 



 

 

17- Analisar criticamente os conteúdos de textos informativos, identificando os 

valores e as conotações que veiculam; 

18- Identificar as ações realizadas pelas personagens do projeto simulado, 

reconhecendo sua abrangência e funcionalidade; 

19- Produzir notícias de jornal, cartas de leitor, entrevistas e relatos de experiência 

de acordo com a situação comunicativa e o contexto no qual se inserem; 

20- Questionar a realidade escolar, identificando problemas e propondo soluções 

em prol do bem-estar comum; 

21- Produzir síntese com as principais informações coletadas durante as pesquisas 

e  as leituras realizadas para a elaboração do projeto simulado; 

22- Conhecer as variedades lingüísticas, inseridas em diversos contextos, 

adequando o uso da língua à situação comunicativa e de interlocução. 

4º Bimestre  

21- Fazer uso dos conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para 

elaboração e realização de projetos coletivos; 

22- Posicionar-se como protagonista de ações que contribuam para o bom 

aproveitamento do espaço escolar; 

23- Usar diferentes estratégias de leitura em razão do desenvolvimento de um 

projeto de criação de jornal escolar; 

24- Produzir notícias de jornal, cartas, reportagem, anúncios de serviços, 

relatórios, entrevistas e relatos de experiência, de acordo com a situação 

comunicativa e o contexto no qual se inserem; 

25- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre características 

discursivas de alguns gêneros literários, tais como conto, romance e poema; 

26- Ampliar a percepção de leitura de um livro literário, confirmando (ou não) as 

hipóteses iniciais levantadas pelo leitor; 

27- Estabelecer relações entre as obras literárias lidas, considerando repertório 

prévio; 

28- Construir critérios para a leitura de jornais a partir dos conhecimentos que se 

tem dessa mídia impressa; 

29- Reconhecer e selecionar acontecimentos relevantes para a escrita de notícias de 

jornal; 



 

 

30- Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores do 

gênero reportagem; 

31- Sistematizar conhecimentos de procedimentos de pesquisa; 

32- Compreender a função de alguns objetos culturais coerentes com o tema e o 

público-alvo a que se reportam; 

33- Fruir esteticamente objetos culturais, tais como obras literárias; 

34- Formular hipóteses de sentido a partir de informações do texto (verbal e não 

verbal); 

35- Construir critérios para retirar um livro da biblioteca (ou adquiri-lo em outro 

espaço) a partir do que se conhece sobre autor e obra; 

36- Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre o modo de escrever de 

determinado autor; 

37- Imprimir novas significações às características do gênero relato de experiência 

vivida com base no desenvolvimento do projeto coletivo; 

38- Identificar seqüências lógicas de enunciados. 

39- Compreender a função social da escrita de cartas de agradecimento; 

40- Redirecionar as atividades do projeto de acordo com as necessidades 

encontradas ao longo  do processo. 

 

Conteúdos Gerais: 

 
O bairro 

 Denominação em língua inglesa dos 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 

Gêneros para leitura e escrita 

Descrições de diferentes espaços comerciais e comunitários, sua função e as ações que 

neles ocorrem em folhetos, guias de bairro etc 
Produção: descrição de diferentes espaços comerciais e comunitários do bairro, sua função 

e as ações que neles ocorrem, com apontamentos de intervenções para a melhoria da 

qualidade de vida 
A língua inglesa e os esportes 

 Denominação das diferentes modalidades de esportes 

 Reconhecimento de palavras inglesas ou de origem inglesa usadas em língua materna 
em diferentes modalidades esportivas 



 

 

 Relação entre modalidades esportivas e atividades praticadas pelos atletas (ações) 

 Tempo verbal: presente contínuo e presente simples 
 Verbo modal can (para expressar habilidades) 

 Denominação de países e nacionalidades 

 
Gêneros para leitura e escrita 

Leitura de descrições de modalidades esportivas presentes em suportes como o jornal e 

sítios da internet 
Produção: Cartão de identificação de um esportista ou de um esporte 

Entretenimento 

 Denominação dos espaços de lazer da cidade (parques, museus, cinemas) 

 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, como horários de 

funcionamento, localização, tarifas etc 

 Retomada: there + be / can / presente 
Gêneros para leitura e escrita 

Folhetos ou páginas da internet ou revistas,produzidos em língua inglesa, para turistas que 

visitam São Paulo ou Brasil 
Produção: folheto ilustrado sobre uma opção de lazer na cidade ou no bairro 

Meu perfil, minhas preferências 

Denominação de diferentes atividades de lazer (cinema, leitura, música etc.) praticadas e 

apreciadas 
Tempo verbal: presente (em foco: formas interrogativa e negativa) 

Gêneros para leitura e escrita 

Entrevistas e perfis de pessoas que buscam amizades e participam em comunidades 
virtuais 

Produção: perfil individual, em língua inglesa, em que constem informações pessoais 

(retomada da 5ª série) e preferências 
 

– 7ª Série – Ensino  Regular – Ciclo II 

 
Língua Portuguesa 

 

HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 
1- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “descrever 

ações/prescrição” nos gêneros textuais “receita médica”, “receita culinária”, “regras 

de jogos”, “letra de música”, “artigo de lei”, “diálogo prescritivo” e “anúncio 

publicitário”; 

2- Situar a tipologia “descrever ações/prescrição”, reconhecendo sua função social de 

acordo com o contexto de comunicação; 

3- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do gênero e 

da tipologia a que pertencem; 

4- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto;* 



 

 

5- Realizar análise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita do 

agrupamento tipológico “descrever ações/prescrição”; 

6- Reconhecer o vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do texto; * 

2ª Bimestre 
1. Reconhecer características do agrupamento tipológico “descrever 

ações/prescrição/injunção” em gêneros prescritivos e em anúncios publicitários; 

2. Reconhecer as características do gênero “anúncio publicitário”; 

3. Situar gêneros prescritivos em geral e anúncios publicitários em particular, 

reconhecendo suas funções sociais de acordo com o contexto de comunicação; 

4. Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do 

gênero/tipologia a que pertencem; 

5. Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

6. Realizar análise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita dos 

gêneros injuntivos e em anúncios publicitários; 

7. Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do texto; 

3º Bimestre 
1. Analisar aspectos linguísticos em textos publicitários; 

2. Construir divulgação para evento escolar; 

3. Autoavaliar o processo de aprendizagem; 

4. Posicionar-se como protagonista de ações inseridas no contexto de projetos coletivos, 

a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos  publicitários; 

5. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre um tema ou situação dada; 

6. Resumir  idéias centrais de um texto com o objetivo de compreendê-lo; 

7. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações interligadas; 

8. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos publicitários; 

9. Pesquisar informações em contexto discursivo de comunicação; 

10. Analisar dados e organizá-los em contexto discursivo de comunicação; 

11. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 



 

 

12. Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para 

que possam ser postos em prática. 

4º bimestre 
1. Analisar aspectos linguísticos em textos literários; 

2. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre um tema ou situação dada; 

3. Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características discursivas 

do gênero anúncio publicitário; 

4. Construir divulgação para evento escolar; 

5. Reconhecer, em situação discursiva, elementos organizacionais e estruturais 

caracterizadores do gênero anúncio publicitário; 

6. Resumir idéias centrais de um texto, com o objetivo de compreendê-lo; 

7. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações interligadas; 

8. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos publicitários; 

9. Pesquisar informações em contexto discursivo de comunicação; 

10. Analisar dados e organizá-los em contexto discursivo de comunicação; 

11. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

12. Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para  

pô-las em prática; 

13. Autoavaliar o processo de aprendizagem. 

Conteúdos gerais 

  Traços característicos de textos prescritivos 

  Gênero textual “anúncio publicitário” 
 Textos prescritivos e situações de comunicação 

  Estudos lingüísticos conceito de verbo modo imperativo nas variedades padrão 

e  coloquial como e por que usar a gramática normativa imperativo negativo 
pesquisa no Dicionário modo indicativo (verbos regulares) “tu”, “vós” e 

variedades lingüísticas 

irregularidades do indicativo 

 Conteúdos gerais 
  Traços característicos de textos argumentativos 

  Traços característicos de textos expositivos 

  Argumentar e expor: semelhanças e diferenças 
  Estudos lingüísticos marcas dêiticas (pronomes pessoais)pontuação elementos 

coesivos (preposição) 



 

 

 Conteúdos gerais 

 Traços característicos de textos prescritivos 
 Gênero textual “anúncio publicitário”  

 Anúncio publicitário em diferentes situações de comunicação 

 Estudos lingüísticos 
 Período simples 

 Verbo; termo essencial da oração 

 Sujeito e predicado 

 Conteúdos gerais 
  Discurso publicitário no século XX: diferentes formas de representação 

 Publicidade e mundo contemporâneo 

 Anúncio publicitário e textos prescritivos como formas de representação 

histórica 
 Estudos lingüísticos  

 Complementos essenciais (objetos direto e indireto; complemento nominal) 

 Figura de linguagem 

 Ortografia 

 Conteúdos gerais 

 Anúncio publicitário e textos prescritivos: diálogos com outros gêneros 

 Traços do discurso publicitário: uma reflexão historicamente construída (por 
meio de leituras e escutas de textos artísticos produzidos em diferentes 

momentos históricos) 

 Estudos lingüísticos  

 Complementos acessórios (adjunto adnominal,Adjunto adverbial,vocativo e 
aposto)  

Concordância verbal  

 Concordância nominal 

Conteúdos de leitura 
 Leitura de textos prescritivos em diferentes situações de comunicação · fruição · 

interpretação de texto  

 · intertextualidade 

·  Leitura de anúncios publicitários em diferentes situações de comunicação · 
interpretação de texto fruição 

 Iinferência 

 Leitura intertextual e interdiscursiva de anúncio publicitário e textos 

prescritivos 

(interpretação, inferência, fruição, situcionalidade, leitura dramática, polifonia, leitura em 
voz alta) 

Conteúdos de produção escrita 

  Produção de textos prescritivos em diferentes situações de comunicação · 
coerência, · coesão 

e· intertextualidade. 

 Produção de anúncios publicitários em diferentes situações de comunicação · 

coerência · coesão · intencionalidade 
 



 

 

Conteúdos de oralidade / escuta 

Escuta de textos prescritivos em diferentes situações de comunicação 
  Leitura oral: ritmo,entonação 

  Leitura dramática 

  Roda de conversa 

História 
 

HABILIDADES GERAIS 

 
1º Bimestre: 

 

1. Autonomia na busca  de dados e informações, capacidade de leitura, seleção, 

organização, análise e esquematização de dados, expressão  verbal oral e escrita , 
capacidade de trabalhar  em equipe; 

2. Autonomia na busca de informações pertinentes ao tema; 

3. Desenvolvimento da capacidade de leitura, seleção e organização de dados, 
desenvolvimento da capacidade de argumentação; 

4. Compreensão de texto, capacidade de interpretar dados e informações contidas em 

documentos históricos e de relacionar essas informações entre si; 
5. Autonomia na busca, seleção e organização de imagens, posturas de colaboração, de 

solidariedade, de tolerância e de respeito a si próprio e aos outros no trabalho em 

equipe. 
 

2º Bimestre: 

 

1. Compreensão e interpretação de texto, estabelecimento de relações entre dados e 
informações contidas em documentos históricos, construção argumentativa e 

conceitual; 

2. Análise de documentos históricos iconográficos e estabelecimento de relações entre 
dados e informações, com base na interpretação de conceitos aprendidos; 

3. Construção de argumentação consistente em texto ficcional; 

4. Trabalhar em equipe(posturas de colaboração, de solidariedade, de tolerância e de 
respeito a si próprio e aos outros); pesquisar( iniciativa e autonomia na busca  de 

dados e informações pertinentes ao tema definido fontes); 

5. Sistematização (desenvolvimento da capacidade de leitura, seleção, análise e 
esquematização de dados, apresentação de conceitos e informações); 

6. Coerência argumentativa; 

7. Compreensão de textos; 

8. Capacidade de interpretar dados e informações e construção argumentativa. 
 

3º Bimestre: 

1. Desenvolver a compreensão de texto, a capacidade de interpretar dados e 
informações contidas em textos historiográficos e de relacionar essas informações 

entre si e com conceitos previamente aprendidos, construindo uma síntese 

consistente; 
2. Compreensão de texto, capacidade de interpretar dados e informações contidas em 

textos literários e de relacionar essas informações entre si e com conceitos 

previamente aprendidos; 



 

 

3. Análise de mapas, entendendo-os como fontes de informações; 

4. Promoção da sistematização( desenvolvimento da capacidade de leitura cartográfica, 
seleção, organização e análise de dados) e exposição escrita; 

5. Análise de documentos históricos visuais, desenvolvendo a capacidade de interpretar 

dados e informações contidas nesse tipo de documento e de relacionar essas 
informações entre si e com conceitos previamente aprendidos. 

  

4º Bimestre: 
1. Estabelecer relações entre a crise do sistema escravista e as transformações no 

sistema do Estado brasileiro; 

2. Interpretar dados e informações contidas em textos historiográficos e relacionar essas 

informações entre si com conceitos previamente aprendidos, construindo uma síntese 
consistente; 

3. Estabelecer relações entre a crise do sistema escravista e as transformações no 

sistema do Estado brasileiro; 
4. Compreender  textos; 

5. Dominar a norma culta da língua portuguesa; 

6. Interpretar dados e informações contidas em documentos históricos; 
7. Estabelecer  relações entre os processos de industrialização e urbanização ocorridos 

no Brasil e o movimento de emigração européia; 

8. Desenvolver a prática da competência  de escrita, com a produção de pequenos 
anúncios publicitários; 

9. Análise de documentos  históricos visuais, capacidade de interpretar dados e 

informações contidas nesse tipo de documento; 

10. Relacionar essas informações entre si e com conceitos previamente aprendidos; 
 

Conteúdos Gerais: 

 Iluminismo 
  A colonização inglesa e a independência dos Estados Unidos 

  A colonização espanhola e a independência da América Espanhola 

  Revolução Industrial inglesa do século XVIII 
 A Revolução Francesa e a expansão napoleônica 

  A Família Real no Brasil 

  Independência do Brasil 
  I Reinado no Brasil 

 Período Regencial no Brasil 

  Movimentos sociais e políticos na Europa, no século XIX: as idéias socialistas, 
comunistas e anarquistas nas associações de trabalhadores; o liberalismo e o 

nacionalismo 

  Os EUA no século XIX 

  II 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 

 
 



 

 

 

Geografia 
 

HABILIDADES GERAIS 

 

 
 
 



 

 

 
 
Conteúdos Gerais: 

 

Globalização em três tempos 
  A geografia dos “descobrimentos” 

  O espaço industrial e o encurtamento das distâncias 

  A revolução tecnocientífica 

Produção e consumo de energia 
  As fontes e as formas de energia 

  Matrizes energéticas: da lenha ao átomo 

  Perspectivas energéticas 
A crise ambiental 

  Do Clube de Roma ao desenvolvimento sustentável 

  A apropriação desigual dos recursos naturais 
  Água potável: um recurso finito 

  A biodiversidade ameaçada 

  A poluição atmosférica e os gases do efeito estufa 
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 

 

 



 

 

Ciências Físicas e Biológicas 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 
 

 1.Ler e interpretar rótulo de um alimento; procurar informações numa tabela; comparar 

dados e tirar conclusões; construir uma tabela organizando as informações; buscar 
informações em um texto; responder perguntas de forma objetiva; emitir opiniões e 

argumentar. 

 

 2.Interpretar situações do cotidiano; fazer relações; ler e interpretar uma foto; fazer 
sínteses; fazer registros claros num quadro para ser mostrado, compreendido e analisado 

pela classe; ouvir a exposição dos colegas fazendo anotações e esperar sua vez de falar; 

fazer pesquisa (busca de informações) nos livros; conduzir um experimento com base em 
um roteiro. 

 

 3.Interpretar situação do cotidiano; fazer relações; ler e interpretar uma figura, tabela ou 
um gráfico; fazer sínteses; fazer registros claros num quadro para ser mostrado,  

compreendido e analisado pela classe. 

 
 4.Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso da linguagem matemática, 

artística e científica; coletar e organizar informações representadas na forma escrita e 

conhecimentos prévios para construir uma argumentação consistente. 

 
 5.Interpretar situação do cotidiano; fazer relações; ler e interpretar uma foto; fazer 

sínteses;; fazer registros claros num quadro para ser mostrado, compreendido e analisado 

pela classe; ouvi a exposição dos colegas fazendo anotações e esperar sua vez de falar; fazer 
pesquisa (busca de informações) nos livros; respeitar as opiniões dos colegas, sabendo 

argumentar quando não concordar com elas; coletar e organizar informações; relacionar 

informações representadas na forma  escrita e conhecimentos desenvolvidos na escola para 
elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sócio cultural. 

 
  6.Interpretar situações do cotidiano; fazer relações; fazer sínteses; ouvir a exposição dos 

colegas fazendo anotações e esperando sua vez de falar; fazer pesquisa ( busca de 

informações) nos livros; respeitar as opiniões dos colegas sabendo argumentar quando não 
concordar com elas; selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representadas na forma escrita e conhecimentos prévios para construir uma argumentação 

consistente.  

 
2° Bimestre 

 

 1.Ler e interpretar textos; buscar informações em um texto; responder a perguntas de 
forma objetiva; relacionar informações para construir argumentação consistente; fazer 

pesquisa ( busca de informações) em diferente fontes; ler e interpretar uma figura; elaborar 

um texto seguido orientações; fazer registros claros numa tabela; ouvir a  exposição dos 
colegas e fazer anotações. 



 

 

 

 2.Fazer pesquisa (busca de informações); ler e interpretar uma figura; comparar dados e 
tirar conclusões; relacionar informações representadas na forma escrita e conhecimentos 

prévios para construir argumentação consistente. 

 
 3.Interpretar situações do cotidiano; fazer relações; construir e interpretar uma figura, 

tabela ou gráfico; responder a pergunta de forma objetivo; comparar dados e tirar 

conclusões; emitir opiniões quando solicitado, argumentando-as. 
 

 4. Interpretar situações do cotidiano; fazer relações; ler e interpretar uma figura, tabela ou 

um gráfico, buscar informações em um texto ou na internet; responder a perguntas de 

forma objetiva; comparar dados e tirar conclusões; emitir opiniões quando solicitado, 
argumentando-as. 

 

 5.Interpretar situações do cotidiano; fazer relações; ler e interpretar figuras; elaborar 
sínteses; fazer registros claros, ouvir a exposição do professor ou dos colegas, fazendo 

anotações, e espera sua vez de falar, fazer pesquisa ( busca de informações) em diferentes 

fontes; relacionar informações representadas de diferentes formas e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

 

 6.Interpretar situações do cotidiano; estabelecer relações; ler e interpretar figuras; 
construir tabelas ou gráficos; elaborar sínteses; buscar informações em um texto ou na 

internet; interpretar filmes e documentários; elaborar um texto seguindo orientações; 

responder a perguntas de forma objetiva; propor soluções para situações-problema; 

comparar dados e tirar conclusões; emitir opiniões quando solicitado, argumentando-as 
com consistência. 

 

3° Bimestre 
 

 1.Identificar regularidades e invariantes na análise experimental de fenômenos físicos 

como o movimento de um pião ou a rotação da Terra; utilizar modelos explicativos para 
compreender e explicar as estações do ano; interpretar e analisar textos que utilizam dados 

referentes ao horário de verão; ler e interpretar dados e informações apresentadas em 

gráficos; a partir de conhecimentos sistematizados sobre as estações do ano, argumentar 
sobre a sua influência na vida terrestre. 

 

 2.Identificar regularidades na análise do movimento da translação da Terra; utilizar 
modelos explicativos para compreender e explicar o que é um ano; ler e interpretar dados e 

informações apresentadas em tabelas; interpretar e analisar testos que utilizam dados 

referentes a diversos tipos de calendários; a partir de conhecimentos sistematizados sobre 

calendários, entender como funciona o nosso calendário. 
 

 3.Identificar regularidades e invariantes na análise do movimento orbital da Lua; utilizar 

modelos explicativos para compreender e explicar as fases da Lua; interpretar e analisar 
textos referentes às diferentes interpretações culturais sobre Sol e Lua. 

 

 4.Interpretar e analisar textos, figuras e tabelas que utilizam dados referentes a estrelas e 
galáxias; construir mapa de distâncias interestelares ; ler e interpretar dados e informações 



 

 

apresentadas em tabelas; a partir de conhecimentos sistematizados, argumentar sobre 

nossa posição s no universo. 
 

4º Bimestre 

 
 1.Identificar e reconhecer os usos que são feitos da energia elétrica no cotidiano; classificar 

as tecnologias que utilizam eletricidade em função de seus usos; identificar a importância 

da classificação no estudo sistematizado de um tema; analisar qualitativamente dados 
referentes à grandeza potência elétrica; reconhecer e utilizar corretamente a nomenclatura 

e a unidade de potência. 

 

 2.Desenvolver modelos explicativos sobre componentes do circuito elétrico; associar 
experimentos sobre eletricidade com aparelhos elétricos e seus componentes ; identificar 

variáveis relevantes para a interpretação e análise de experimentos sobre eletricidade; 

produzir textos e esquemas para relatar experiências. 
 

 3.Compreender os riscos relativos aos usos da eletricidade; identificar variáveis relevantes 

para interpretação e análise de experimentos sobre materiais condutores isolantes; 
identificar e diferenciar materiais condutores  e isolantes; produzir textos adequados para 

aplicar situações apresentadas em forma de desenhos sobre os riscos da eletricidade. 

 
 4.Compreender o caminho da eletricidade das usinas geradoras até as residências; ler e 

interpretar textos;interpretar diferentes formas de representação (esquemas); compreender 

conhecimentos científicos e tecnológicos sobre produção de energia elétrica como meios 

para suprir as necessidades humanas, identificando riscos e benefícios de suas aplicações; 
identificar argumentos favoráveis às formas de geração de eletricidade; identificar as etapas 

envolvidas na geração de energia elétrica em diferentes tipos de usina. 

 
  5.Compreender os transportes ao longo da história e sua evolução como uma necessidade 

do homem de maior conforto e de percorrer maiores distâncias; entender a evolução dos 

transportes como um aumento de consumo de energia; perceber a inexistência de 
máquinas que operem com rendimento 100%; calcular rendimento e perdas de energia; 

comparar álcool e gasolina para uma melhor economia brasileira. 

 
Conteúdos Gerais: 

 

MANUTENÇÃO DO ORGANISMO 
Os nutrientes e suas funções no organismo 

  Nutrientes e suas funções. 

  Necessidades diárias de alimentos. Dieta balanceada =alimentação variada. 

  Conteúdo calórico dos alimentos: calorias e peso corpóreo. Distúrbios alimentares. 
Estrutura, funcionamento e interrelações dos sistemas 

  Digestão: o processamento dos alimentos e a absorção dos nutrientes. 

  Respiração: os movimentos respiratórios e as trocas gasosas. Distúrbios do sistema 
respiratório. 

  Circulação sistêmica e circulação pulmonar; o sangue e suas funções. Distúrbios do 

sistema circulatório. 
  Excreção: a estrutura do sistema urinário; a produção de urina. 



 

 

Mantendo a integridade 

  Sistemas de defesa do organismo: o sistema imunológico. 
  Antígenos e anticorpos. Vacinas e soros. 

  Fármacos naturais e sintéticos: perigos da automedicação. 

MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES 
Tipos de reprodução 

  Estratégias reprodutivas dos seres vivos: corte,acasalamento. 

  Reprodução sexuada e assexuada. 
  Fertilização externa e interna. 

  Desenvolvimento: ovíparos e vivíparos.Sexualidade,reprodução humana e saúde 

reprodutiva 

  Puberdade: as mudanças físicas, emocionais e hormonais relacionadas ao 
amadurecimento sexual 

 dos adolescentes. 

  As faces da sexualidade. 
  Anatomias interna e externa dos sistemas reprodutores masculino e feminino. 

  Ovulação, fertilização, gravidez e parto. 

  Doenças sexualmente transmissíveis: prevenção e tratamento. 
  Os métodos anticoncepcionais e a gravidez na adolescência. 

 

PLANETA TERRA E SUA VIZINHANÇA CÓSMICA 
As estações do ano 

  Movimento de translação da Terra em torno do Sol. 

A invariância do eixo de rotação no movimento de translação. 

  Translação da Terra e as estações do ano. 
  Estações do ano e variações climáticas. 

  Unidade de medida de tempo: um ano. Calendários e diversas culturas. 

 
 Horário de verão: seu significado e impacto na conservação da energia e na saúde. 

Sistema Sol,Terra e Lua 

  Significados da Lua e do Sol nas diferentes culturas. 
  Movimento da Lua no referencial da Terra. Fases da Lua. 

  Modelo explicativo dos movimentos relativos do sistema Sol, Terra e Lua. 

  Eclipses lunar e solar. Nossa vizinhança cósmica 
  O Sol como estrela e as estrelas como pequenos sóis. O conceito de galáxia. 

  O movimento do Sol ao redor do centro da galáxia e o movimento galáctico. O Grupo 

Local e outros aglomerados galácticos. 
ENERGIA NO COTIDIANO E NO SISTEMA PRODUTIVO 

Energia:fontes,obtenção,usos e propriedades 

  Formas de utilização da energia elétrica no cotidiano,na cidade, no país e em nível 

mundial. 
  Cálculos e estimativas de consumo residencial de energia elétrica e a relação entre 

consumo e tipos de eletrodomésticos. 

  Circuito elétrico residencial e de sistemas simples como lanterna, luminária e luzes 
de árvore de Natal. 

  Risco e segurança no uso de eletricidade: uso adequado dos aparelhos elétricos, 

choques e fios de alta tensão. 



 

 

  Fontes de energia elétrica: transformações de energia no processo de obtenção da 

eletricidade. 
  Produção de energia elétrica: impactos ambientais e sustentabilidade. 

 Materiais como fonte de energia 

  Recursos energéticos: petróleo, carvão, gás natural e biomassa. 
  Transformações nos processos de produção e uso de energia. Eficiências energéticas 

das etapas. 

  Transportes e diferentes consumos de energia. 
 

Matemática 

 

HABILIDADES GERAIS 
 

1º Bimestre 

 Organizar um conjunto de elementos  em classes de equivalência, a partir de uma  

propriedade dada; comparar distintos significados da idéia de fração, compreendendo 

suas semelhanças e diferenças; compreender o conjunto dos números racionais 

reconhecendo cada número racional como um representante de uma classe de 

frações equivalentes; localizar números racionais na reta. 

 Compreender o campo dos números racionais como composto por números cuja 

representação decimal pode ser finita ou infinita e periódica; reconhecer as condições 

que fazem com que uma razão entre inteiros expresse uma dizima periódica; prever o 

tipo de representação decimal de uma fração irredutível a partir de analises e 

estratégias de fatoração do seu denominador. 

 Compreender a utilidade das potencias na representação de números muito grandes 

ou muito pequenos; analisar e interpretar dados escritos na forma de potencias de 

10; relacionar a representação decimal com a notação cientifica de grandezas. 

 Conhecer e operar com as propriedades das operações com potências de expoentes 

inteiros; reconhecer a potenciação em situações contextualizadas; transformação de 

unidades.  

2º Bimestre 

 Compreender o uso de letras representativas de números; generalizar padrões por 

meio de expressões algébricas; reconhecer equivalências entre expressões algébricas; 

realizar operações simples com polinômios. 

 Compreender a demonstração geométrica de um produto notável, de um trinômio 

quadrado perfeito e da diferença de dois quadrados; utilizar a linguagem algébrica 

para representar a área e o perímetro de uma figura plana; interpretar enunciados; 

transpor idéias relacionadas a álgebra para a geometria; generalizar e organizar 

dados a partir de uma certa propriedade. 



 

 

 Expressar um polinômio por meio de um produto de fatores mais simples; aplicar os 

casos de fatoração na simplificação de frações algébricas; resolver equações de 2º 

grau por fatoração algébrica como recurso para a resolução de equações em 

diferentes contextos;resolver equações aplicando calculo mental. 

 Expressar por meio de letras relações entre números naturais em diversas situações 

concretas; integrar as linguagens algébrica e geométrica na representação de relações 

em diferentes contextos; resolver problemas que integram os números e as formas 

geométricas. 

3º Bimestre 

 Leitura e interpretação de enunciados; transposição entre as linguagens escrita e 

algébrica; raciocínio lógico dedutivo. 

 Conhecer as principais características do sistema de coordenadas cartesianas; 

localizar pontos e figuras geométricas no plano cartesiano; realizar transformações 

geométricas no plano usando operações com as coordenadas cartesianas. 

 Traduzir um problema para a linguagem algébrica na forma de um sistema; resolver 

sistemas de equações pelo método da adição; resolver sistemas de equações pelo 

método da adição; resolver sistemas de equações pelo método da substituição; 

representar uma equação com duas incógnitas no plano cartesiano; analisar e 

discutir as possíveis soluções de um sistema linear; interpretar graficamente a 

solução de um sistema 

 Identificar regularidades e padrões; raciocínio lógico dedutivo em problemas 

algébricos; organizar informações em tabelas. 

4º Bimestre 

 Estimar áreas de figuras regulares e irregulares; compreender diferentes processos de 

cálculos de áreas; aplicar formulas  para calculo de área de polígonos: identificar os 

termos necessários ao calculo da área de um polígono. 

 Perceber a Matemática como conhecimento historicamente construído; compreender 

o processo de demonstração; criar argumentos lógicos; explorar relações entre 

elementos geométricos e algébricos; desenvolver a capacidade de síntese e 

generalização de fatos; reconhecer situações que podem ser resolvidas pela aplicação 

do teorema de tales. 

 Justificar um resultado a partir de fatos considerados mais simples; identificar 

padrões numéricos e geométricos; interpretar enunciados; perceber a Matemática 

como conhecimento historicamente construído. 



 

 

 Reconhecer e nomear um prisma; explorar as relações entre elementos geométricos e 

algébricos; visualizar figuras espaciais no plano; sintetizar e generalizar fatos obtidos 

de forma concreta. 

Conteúdos Gerais: 

 

Números racionais 
 Transformação de decimais finitos em frações. 

 Dizimas periódicas e fração geratriz. 

Potenciação 
 Propriedades para expoentes inteiros. 

 Problemas de contagem. 

Expressões algébricas 
 Equivalências e transformações. 

 Produtos notáveis. 

 Fatoração algébrica. 
Equações 

 Resolução de equações de 1º grau. 

 Sistemas de equações e resolução de problemas. 

 Inequações do 1o grau. 
 

Gráficos 

 Coordenadas: localização de pontos no plano cartesiano. 
Geometria 

 Teorema de Tales. 

 Teorema de Pitágoras. 
 Área de polígonos. 

 Volume do prisma. 

 

Educação Física: 

Esporte 
 Modalidade individual: atletismo (corridas e arremessos / lançamentos) 

– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 
– Processo histórico 

Luta 

 Modalidades: judô, karatê, taekwondo, boxe ou outra 
– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 

– Processo histórico 
Organismo humano, movimento e saúde 

 Capacidades físicas: aplicações no atletismo e luta 

Esporte 

 Modalidade coletiva: a escolher 
– Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo 

– Noções de arbitragem 

Ginástica 



 

 

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

– Princípios orientadores 
– Técnicas e exercícios 

Atividade rítmica 

 Manifestações e representações da cultura rítmica de outros países 
– Danças folclóricas 

– Processo histórico 

– A questão do gênero 
Ginástica 

 Práticas contemporâneas: ginásticas de academia 

– Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde 

Organismo humano, movimento e saúde 
 Princípios e efeitos do treinamento físico 

Esporte 

 Modalidade individual ou coletiva (ainda não contemplada) 
– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 

– Processo histórico 
 

Organismo humano, movimento e saúde 

 Atividade física/ exercício físico: implicações na obesidade e no emagrecimento 
 Substâncias proibidas: doping e anabolizantes 

 

Arte 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 

     Interpretar e relacionar, na leitura de obras de arte, a diferenciação entre suportes 
convencionais, não-convencionais e imateriais usados no fazer Arte; 

     Manejar diferentes suportes na criação de idéias na linguagem da Arte; 
     Compreender o suporte como matéria de construção poética na materialidade da obra 

de arte. 

     Distinguir suportes materiais e imateriais nas produções artísticas. 

2º Bimestre 

     Investigar as linguagens da Arte inventadas a partir da ruptura de suportes 

convencionais, lendo e produzindo com suportes não-convencionais e imateriais; 

     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, percebendo sua importância em processos 

de criação nas várias áreas de conhecimento humano; 

     Operar com suportes, imagens, ideias e sentimentos por meio de especificidade dos 
processos de criação artística, gerando sua expressão em artes visuais, música, 

teatro e/ou dança. 



 

 

3º Bimestre 

     Identificar temáticas em obras de arte por meio da relação entre forma e conteúdo; 

     Experimentar 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 e emoção na produção de poéticas pessoais e/ou 

em grupo. 

4º Bimestre 

     Investigar a Arte e as práticas culturais como patrimônio cultural; 

     Valorizar o patrimônio cultural, a memória coletiva e os bens simbólicos materiais e 
imateriais; 

     Reconhecer e relacionar as culturas formadoras da cultura popular brasileira; 

     Identificar os conceitos e procedimentos estudados e experimentados em Arte 

durante o ano; 

     Conscientizar-se dos processos de estudo, de pesquisa e de produção em Arte 

desenvolvidos durante o ano. 

 

Conteúdos Gerais: 

O suporte como matéria da arte 
 diferenciação entre suportes tradicionais, não-convencionais e imateriais 

 o corpo como suporte físico no teatro e na dança 

 diferenciação entre instrumentos tradicionais na música e instrumentos elétricos, 
eletrônicos; sons corporais rupturas dos suportes nas diversas linguagens artísticas 

A ruptura do suporte no território das linguagens artísticas 

 do chassis para o papel, a tela ou a obra diretamente sobre a parede; do pedestal 

para o objeto 
 capoeira; hip-hop;balé clássico; dança moderna; dança contemporânea;corpo 

virtual;cyberdança 

 a linguagem da música eletroeletrônica;música produzida pelos Djs 
 happening; performance; teatro e tecnologia; teatro dança 

 processos de criação e intenção criativa 

Intenção criativa nos processos de criação em arte 
 processos de criação com ênfase no território de forma conteúdo e a intenção do 

artista nas diferentes Linguagens artísticas 

A arte como sistema simbólico 

 códigos dos sistemas simbólicos nas diferentes linguagens artísticas; códigos verbais 
e não-verbais; 

 códigos abertos e códigos fechados 

 relações entre imagem e palavra 
 relações entre palavra e sonoridade; palavra e ação vocal 



 

 

Inglês 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 
7- Reconhecer as características do agrupamento tipológico “descrever 

ações/prescrição” nos gêneros textuais “receita médica”, “receita culinária”, “regras 

de jogos”, “letra de música”, “artigo de lei”, “diálogo prescritivo” e “anúncio 

publicitário”; 

8- Situar a tipologia “descrever ações/prescrição”, reconhecendo sua função social de 

acordo com o contexto de comunicação; 

9- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do gênero e 

da tipologia a que pertencem; 

10- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto;* 

11- Realizar análise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita 

do agrupamento tipológico “descrever ações/prescrição”; 

12- Reconhecer o vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto; * 

2ª Bimestre 
8. Reconhecer características do agrupamento tipológico “descrever 

ações/prescrição/injunção” em gêneros prescritivos e em anúncios publicitários; 

9. Reconhecer as características do gênero “anúncio publicitário”; 

10. Situar gêneros prescritivos em geral e anúncios publicitários em particular, 

reconhecendo suas funções sociais de acordo com o contexto de comunicação; 

11. Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do 

gênero/tipologia a que pertencem; 

12. Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

13. Realizar análise linguística, considerando sua importância na leitura e escrita 

dos gêneros injuntivos e em anúncios publicitários; 

14. Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto; 

3º Bimestre 

13. Analisar aspectos linguísticos em textos publicitários; 

14. Construir divulgação para evento escolar; 



 

 

15. Autoavaliar o processo de aprendizagem; 

16. Posicionar-se como protagonista de ações inseridas no contexto de projetos 

coletivos, a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos  

publicitários; 

17. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre um tema ou situação 

dada; 

18. Resumir  idéias centrais de um texto com o objetivo de compreendê-lo; 

19. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

20. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos publicitários; 

21. Pesquisar informações em contexto discursivo de comunicação; 

22. Analisar dados e organizá-los em contexto discursivo de comunicação; 

23. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

24. Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para 

que possam ser postos em prática. 

4º bimestre 

14. Analisar aspectos linguísticos em textos literários; 

15. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre um tema ou situação 

dada; 

16. Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características 

discursivas do gênero anúncio publicitário; 

17. Construir divulgação para evento escolar; 

18. Reconhecer, em situação discursiva, elementos organizacionais e estruturais 

caracterizadores do gênero anúncio publicitário; 

19. Resumir idéias centrais de um texto, com o objetivo de compreendê-lo; 

20. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

21. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos publicitários; 

22. Pesquisar informações em contexto discursivo de comunicação; 



 

 

23. Analisar dados e organizá-los em contexto discursivo de comunicação; 

24. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

25. Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para  

pô-las em prática; 

26. Autoavaliar o processo de aprendizagem. 

Conteúdos Gerais: 
 

Comemorações ao redor do mundo 

 Reconhecimento de comemorações (dia dos namorados, ano novo, independência) 
que ocorrem em datas e de modos diferentes em diferentes países e culturas 

 Localização de nomes de países em mapas 

 Localização de informações explícitas em textos informativos sobre o tema em estudo 
 Tempos verbais: presente (retomada) e passado 

 Datas 

 Retomada: nomes de países e nacionalidades em língua inglesa 
Gêneros para leitura e escrita 

Textos informativos de datas comemorativas, calendários de eventos,mapas etc. (localização 

de informações explícitas) 

Produção: pôster com texto informativo em língua inglesa sobre uma data comemorativa 
“A day in the life of ...”: rotinas de jovens em lugares diferentes do mundo 

 Verbos de ação (retomada) 

 Tempo verbal: presente (retomada) 
 Advérbios de tempo, freqüência, lugar e modo 

Gêneros para leitura e escrita 

 Depoimentos, e-mails, diários etc., sobre rotina 
 Leitura de gráficos, análise de dados obtidos em levantamentos e pesquisas sobre o 

cotidiano e as preferências de jovens (localização de informações explícitas em textos 

informativos e descritivos) 

Produção: coletânea com e-mails ou cartas produzidos pelos alunos para correspondência 
com epals ou penpals 
Hábitos de alimentação 

 Denominação das diferentes refeições, alimentos e bebidas 
 Relação entre alimentos e bebidas e refeições 

 Identificação dos hábitos alimentares em diferentes culturas 

 Distinção entre alimentos e bebidas saudáveis x não-saudáveis (junk food x healthy 
food) 

 Os 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 
Gêneros para leitura e escrita 
 Leitura de cardápios, tabelas (o valor nutricional de diferentes alimentos), rótulos etc. 



 

 

Produção: cardápio saudável para a cantina da escola 

Qualidade de vida – o que é, o que mudou 
 Identificação de mudanças nos hábitos das pessoas durante determinados períodos 

da vida: infância, namoro, estudo, alimentação, atividades de lazer etc. 

 Identificação de mudança de hábitos em diferentes épocas (a vida de um jovem hoje, 
a de quem foi jovem há 30 anos) 

 Organização de eventos em uma linha do tempo 

 Advérbios e expressões adverbiais de tempo 
 Tempos verbais: passado (retomada), passado contínuo, used to 

Gêneros para leitura e escrita 

 Entrevistas, trechos de artigos de revista, em língua inglesa, sobre o tema 

Produção: entrevistas com pessoas mais velhas sobre como foi sua adolescência 
 

 

8ª Série – Ensino  Regular – Ciclo II 
 

Língua Portuguesa 

 
HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 

1- Conhecer e saber utilizar adequadamente os textos expositivos como fontes de 

informação; 

2- Selecionar informações de acordo com os objetivos ou intencionalidades da situação 

comunicativa;  

3- Organizar informações sobre um mesmo tema, retiradas de textos-fonte diferentes; 

4- Ler e analisar gêneros que apresentam traços argumentativos; 

5- Reconhecer se um texto é predominantemente argumentativo a partir de sua  

estrutura; 

6- Escrever resenhas utilizando os conhecimentos adquiridos sobre textos 

argumentativos; 

7- Refletir sobre a escrita em processo, utilizando várias etapas para a elaboração de 

textos; 

8- Discutir sobre temas diversos, selecionando argumentos que justifiquem pontos de 

vista divergentes; 

9- Debater sobre temas variados; 

10- Construir sequência de idéias, lançando mão de exemplos retirados do mundo 

concreto; 



 

 

11- Avaliar o funcionamento da situação comunicativa na qual se insere o debate, 

levando em consideração as reações da platéia; 

12- Reformular idéias, apresentando novos argumentos e exemplos; 

13- Realizar análise lingüística e reconhecer os vários tipos de coesão que permitem 

a progressão discursiva dos textos expositivos e argumentativos; 

2º Bimestre 

14- Compreender que os gêneros estudados da tipologia argumentar estão a serviço 

da sustentação, refutação e negociação de tomada de posição; 

15- Reconhecer características do agrupamento “argumentar” nos gêneros textuais 

“artigo de opinião”, “resenha”  e “carta do leitor”; 

16- Identificar nas cartas de leitores seus pontos de vista a partir do diálogo que 

estabelecem com um texto anterior à escrita da carta; 

17- Reconhecer textos de opinião em um contexto comunicacional específico, 

refletindo sobre seus temas a fim de se posicionar e desenvolver recursos 

argumentativos; 

18- Aprender a escrever artigo de opinião, considerando sua estrutura e sua função 

comunicativa; 

19- Ler e interagir com os gêneros estudados, posicionando-se como interlocutor; 

20- Identificar o ato de escrita como processual; 

21- Fazer uso de recursos linguísticos, relacionando-os ao Gênero textual que se 

pretende escrever; 

22- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do 

gênero ao qual pertencem; 

23- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

24- Realizar análise lingüística, considerando sua importância na leitura e escrita 

dos gêneros “carta do leitor” e “artigo de opinião”; 

25- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto. 

3º Bimestre 

1. Construir o conceito de “discurso político”; 

2. Posicionar-se  como protagonista de ações inseridas no contexto de projetos coletivos, 

a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos argumentativos; 



 

 

3. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre um tema ou uma situação 

dada; 

4. Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características discursivas 

do gênero texto de opinião; 

5. Reconhecer, em situação discursiva, elementos organizacionais e estruturais 

caracterizadores da tipologia “argumentar” e do gênero texto de opinião; 

6. Identificar atitudes políticas em diferentes culturas e sociedades, em momentos 

variados no tempo; 

7. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações interligadas; 

8. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos argumentativos; 

9. Identificar, em textos argumentativos, indícios de intencionalidade do autor; 

10. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

11. Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para 

pô-los em prática. 

4º Bimestre 

1. Construir proposta coletiva de eventos; 

2. Avaliar e selecionar proposta com base em critérios preestabelecidos; 

3. Pesquisar informações sobre tema de interesse; 

4. Tabular dados; 

5. Posicionar-se como protagonista de ações, inseridas no contexto de projetos coletivos, 

a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos argumentativos; 

6. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre determinado tema ou 

situação; 

7. Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características discursivas 

do gênero texto de opinião; 

8. Reconhecer, em situação discursiva, elementos organizacionais e estruturais 

caracterizadores da tipologia Argumentar e do gênero texto de opinião; 

9. Discutir e tomar decisões com base nas discussões feitas; 

10. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 



 

 

11. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos argumentativos; 

12. Identificar em textos argumentativos indícios de intencionalidade do autor; 

13. Analisar aspectos linguísticos em funcionamento no texto; 

14. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

15. Resumir textos; 

16. Coletar e selecionar informações; 

17. Autoavaliar o processo de aprendizagem. 

Conteúdos gerais 
 Traços característicos de textos argumentativos 

 Traços característicos de textos expositivos 

 Argumentar e expor: semelhanças e diferenças 
 Estudos lingüísticos · marcas dêiticas (pronomes pessoais) · pontuação · elementos 

coesivos (preposição,conectivos) 

 Gênero textual “artigo de opinião” 
 Artigo de opinião em diferentes situações de comunicação 

 Estudos lingüísticos 

· Pontuação 
· Período composto por coordenação 

· Conjunção 

  Discurso político no século XX: diferentes formas de representação 

  Política no mundo contemporâneo 
  Debate e artigo de opinião como formas de representação histórica 

  Estudos lingüísticos 

 · Regência verbal e nominal 
 · Período composto por subordinação 

 · Conjunção 

 Debate e artigo de opinião: diálogos com outros gêneros 
  Traços do discurso político:uma reflexão historicamente construída (leituras e 

escutas de  

 textos políticos produzidos em diferentes momentos históricos) 
  Estudos lingüísticos 

 · Período composto por subordinação 

 · Pontuação 

 · Conjunção 
 · Crase 

 Conteúdos de leitura 

 · Leitura de textos argumentativos e expositivos em diferentes situações de 
comunicação 

 Interpretação de texto 

 Leitura em voz alta 
 Inferência 



 

 

 Leitura de artigo de opinião em diferentes situações de comunicação ·  

 formulação de  hipótese 
· inferência 

· interpretação de texto 

 Leitura intertextual e interdiscursiva de artigo de opinião (interpretação, inferência, 
fruição, situcionalidade, polifonia, leitura em voz alta) 

 Leitura intertextual e interdiscursiva de artigos de opinião e debates produzidos em 

diferentes momentos históricos (interpretação, inferência, fruição, 
situcionalidade,leitura dramática,polifonia, leitura em voz alta) 

Conteúdos de produção escrita 

 Produção de textos argumentativos e expositivos em diferentes situações de 

comunicação 
· coerência 

· paragrafação 

· etapas de elaboração da escrita 
· elaboração de fichas 

 

 Produção intertextual e interdiscursiva de artigo de opinião e debate (coerência, coesão, 
intertextualidade, intencionalidade, situcionalidade, heterogeneidade, polifonia) 

 Produção intertextual e interdiscursiva de artigo de opinião e debate (coerência, 

coesão,intertextualidade,intencionalidade,situcionalidade,heterogeneidade,polifonia) 
 Conteúdos de oralidade / escuta 

  Debate oral em diferentes situações de comunicação 

 Apresentação oral 

  Roda de conversa 
 Escuta de artigo de opinião e debate em diferentes situações de comunicação e 

momento histórico 

  Leitura em voz alta · qualidade da voz 
 Elocução e pausa 

 

História 
 

HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre: 
 

1. Desenvolver a capacidade de leitura cartográfica,(análise de mapas); 

2. De sistematização( seleção, organização e análise de dados) e da exposição escrita; 
3. Trabalhar em equipe(posturas de colaboração,de solidariedade, de tolerância e de 

respeito a si próprio e aos outros); 

4. Pesquisar ( a autonomia na busca de dados e informações pertinentes ao tema 

definido e contato com diferentes fontes de informações); 
5. Sistematizar(desenvolvimento da capacidade de leitura, seleção, análise e 

esquematização de dados e elaboração  de gráficos). 

 
2º Bimestre: 

 

1. Compreensão de texto, interpretação de dados e informações, relacionamento de 
informações e construção de síntese; 



 

 

2. Análise de documentos históricos iconográficos, capacidade de interpretar e 

relacionar dados , conceitos, informações e construção argumentativa; 
3. Compreensão de texto, o que exige o domínio da norma culta da língua portuguesa, 

interpretação de dados, informações e relação entre eles e conceitos e construção de 

argumentação; 
4. Posturas de colaboração em equipe , realização de pesquisa, sistematização, análise e 

esquematização de dados, apresentação de conceitos e informações e coerência 

argumentativa; 
 

3º Bimestre: 

 

1. Compreensão de textos; 
2. Domínio da norma culta de Língua Portuguesa; 

3. Capacidade de interpretar dados e informações em documentos históricos; 

4. Relacionar informações entre si, bem como conceitos previamente aprendidos, 
construindo uma argumentação consistente; 

5. Competência escritora pelo gênero de notícias; 

6. Compreensão do texto; 
7. Domínio da norma culta de Língua Portuguesa;capacidade de interpretar dados e 

informações contidas em documentos históricos;  

8. Relacionar informações entre si e com conceitos previamente aprendidos; 
9. Trabalhar em equipe; 

10. Treino da iniciativa e da autonomia, na busca de dados e informações 

pertinentes ao tema, alem da possibilidade de entrar em contato com diferentes 

fontes de informações; 
 

4º Bimestre: 

 
1. Dominar a norma culta da língua portuguesa; 

2. Interpretar dados e informações contidas em textos jornalísticos; 

3. Relacionar essas informações entre si e com conceitos previamente aprendidos; 
4. Argumentar; 

5. Encadeamento coerente de argumentos e produção  de texto de caráter  

argumentativo.Estabelecer relações, a partir da seleção e da organização de 
informações registradas em documentos de natureza variada.analisar os processos 

de formação das instituições político – sociais como resultado das lutas coletivas; 

6. Elaborar mapas históricos, desenvolver a capacidade de leitura cartográfica, seleção, 
organização e análise de informações; 

7. Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas pelo poder 

entre as nações; 

8. Desenvolver a capacidade de síntese e de representação imagética de conceitos 
aprendidos. 

9. Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas pelo poder 

entre as nações. 
10. Relacionar os processos de modernização do trabalho AP desemprego e ao 

aumento das ocupações informais. 

 
 



 

 

Conteúdos Gerais: 

 
 Imperialismo e o neoclassicismo no século XIX 

  I Guerra Mundial 

  Revolução Russa e o stalinismo 
  A República no Brasil: as contradições da modernização e o processo de exclusão 

política, econômica e social das classes populares até a década de 1920 

  Nazifacismo 
  Crise de 1929 

  II Guerra Mundial 

  O período Vargas  

 Os nacionalismos na África e na Ásia, e as lutas pela independência 
  Guerra Fria: contextualização e conseqüências para a América Latina e o Brasil 

  Populismo e ditadura militar no Brasil e na América Latina 

 Redemocratização no Brasil 
  Os EUA após a II Guerra Mundial: movimentos sociais e culturais nas décadas de 

1950, 1960 e 1970 

 Fim da Guerra Fria e Nova Ordem Mundial 
 

Geografia 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

Conteúdos Gerais: 

 
A produção do espaço geográfico global 

  Globalização e regionalização 

  Os blocos econômicos supranacionais 
  As doutrinas do poderio dos Estados Unidos 

A nova desordem mundial 

  A Organização das Nações Unidas 
  A Organização Mundial do Comércio 

  O Fórum Social Mundial: um outro mundo é possível? 

Geografia das populações 
  Demografia e fragmentação 

  As migrações internacionais 

 Mundo árabe e mundo islâmico 
As redes sociais 

  Consumo e cidades globais 

  Turismo e consumo do lugar 

  As redes da ilegalidade 
 

Ciências Físicas e Biológicas 

HABILIDADES GERAIS 
1° Bimestre 

 

 1.Identificar comportamento diferenciados de matérias, resultantes da interação com 
forças mecânicas e a luz; identificar fatores que influem nos resultados da interação de 



 

 

materiais com forças mecânicas e a luz; reconhecer que as características observáveis dos 

materiais  são resultados de interações e não estão “incorporadas” a elas. 
 

 2.Reconhecer a natureza corpuscular da matéria; propor explicações para o 

comportamento dos materiais utilizando modelos interpretativos simples; associar os 
resultados de interações dos materiais com diferentes agentes ao comportamento das 

partículas que os constituem. 

 
 3.Comparar substâncias químicas e misturas de substâncias químicas a partir de medidas 

de densidade e da análise de tabelas de dados; interpretar tabelas de dados. 

 

 4.Determinar as densidades de misturas e substâncias químicas sólidas; medir volumes de 
sólidos; interpretar texto sobre experimentos histórico. 

 

 5.Identificar as evidências diretas e indiretas da ocorrência de transformações químicas; 
descrever transformações químicas que ocorrem no cotidiano; reconhecer que 

transformações químicas nem sempre apresentam evidências observáveis de forma direta a 

olho nu, mas que podem ser evidenciadas por meios indiretos. 
 

 6.Identificar evidências diretas e indiretas da ocorrências de transformações químicas; 

identificar evidências da existência de proporção entre quantidades de substâncias 
utilizadas em transformações químicas; relacionar observações feitas no experimento com a 

descrição das transformações químicas realizadas em indústria e das que ocorrem no 

cotidiano. 

 
 7.Diferenciar substâncias simples e compostas por meio de transformações químicas; 

propor modelos explicativos para diferenciar substâncias simples e compostas, conceituar 

elemento químico a partir de observações experimentais; representar substâncias químicas 
por meio de símbolos dos elementos que as constituem. 

 

 8.Comparar condutibilidades elétricas de diferentes materiais; reconhecer limitações de 
modelos de partículas para interpretar diferenças de condutibilidade elétrica. 

   

 
2º Bimestre 

 

 1.Ler e interpretar textos; interpretar situações do cotidiano; responder a pergunta de 
forma objetiva; emitir opiniões quando forem solicitadas, argumentando-as; relacionar 

informações representadas na forma escrita e conhecimentos prévios para construir 

argumentação, consistente; realizar procedimento experimental com base em um protocolo; 

coletar e registrar dados experimentais; formular hipóteses para explicar resultados 
experimentais. 

 

 2.Interpretar situações do cotidiano;responder a perguntas de forma objetiva; emitir 
opiniões quando solicitado, argumentando-as; relacionar informações representadas na 

forma escrita e conhecimentos prévios para construir argumentação consistente; realizar 

procedimento experimental com base em um protocolo; coletar e registrar dados 
experimentais; ler e interpretar textos; produzir texto comparativo. 



 

 

 

 3.Interpretar situações do cotidiano; fazer relações; ler e interpretar figuras; produzir 
síntese; criar registros claros num quadro para ser analisado pela classe; ouvir a exposição 

dos colegas, fazendo anotações e esperar sua vez de falar; pesquisar ( buscar informações)    

nos livros. 
 

 4.Interpretar situações do cotidiano; fazer relações; ler e interpretar uma figura; produzir 

sínteses; criar registros claros em um quadro para serem analisados pela classe; ouvir a 
exposição dos colegas, fazendo anotações e esperar sua vez de falar; pesquisar ( buscar 

informações) nos livros; respeitar as opiniões dos colegas, sabendo argumentar quando não 

concordar com elas; buscar dados em fontes diferentes e compará-los; emitir opiniões 

quando solicitado, argumentando; ter capacidade de fazer sínteses e relações; saber 
expressar em público. 

 

3º Bimestre 
 

1.Observar e registrar dados experimentais; interpretar resultados experimentais; 

interpretar imagens; responder perguntas de forma objetiva; emitir opiniões e os 
argumentos que as fundamentam; fazer pesquisa em diferente fonte de informação. 

 

 2.Realizar procedimento experimental a partir de um protocolo; coletar e registrar dados 
experimentais, interpretar resultados de experimentos; responder perguntas de forma 

objetiva; apresentar argumentos consistentes. 

 

 3.Realizar procedimento experimental a partir de um protocolo, coletar e registrar 
observações experimentais, interpretar resultados de experimentos. 

 

 4.Ler e interpretar textos; buscar informações representadas na forma escrita com 
situações do cotidiano; responder perguntas de forma objetiva; emitir opiniões quando 

forem solicitadas, argumentando-as. 

 
 5.Ler e interpretar textos; buscar informações em um texto; relacionar informações 

representadas na forma  escrita com situações do cotidiano; ler e interpretar tabelas; 

responder perguntas de forma objetiva; comparar dados e tirar conclusões; emitir opiniões 
quando for solicitado, argumentando em favor delas. 

 

 6.Ler e interpretar textos; buscar informações em um texto; relacionar informações 
representadas na forma escrita com situações do cotidiano; responder perguntas de forma 

objetiva; emitir opiniões quando for solicitada, argumentando-as. 

 

4º Bimestre 
 

 1.Identificar os usos que são feitos das radiações no cotidiano; classificar as tecnologias 

que utilizam radiação em função de seus usos; identificar a importância  da classificação 
no estudo sistematizado de um tema. 

 

 2.Reconhecer e saber utilizar corretamente a nomenclatura e a unidade de freqüência; ler 
e interpretar informações apresentadas em diferentes linguagens e representações 



 

 

(linguagem gráfica e representações de ondas); compreender e diferenciar as radiações de 

acordo com suas freqüências; fazer uso de escalas apropriadas para a representação do 
espectro eletromagnético. 

 

 3.Descrever e representar qualitativamente fenômenos de transmissão de informações por 
meio de ondas eletromagnéticas; identificar em uma dada situação-problema, variáveis 

relevantes para resolvê-la; reconhecer, diante de uma situação-problema, a natureza dos 

fenômenos envolvidos e propor modelos explicativos; relacionar fenômenos de blindagem 
das ondas observadas experimentalmente com aqueles identificados no dia a dia. 

 

 4.Compreender o desenvolvimento histórico de modelos sobre luz e visão; classificar a luz 

visível como forma de radiação eletromagnética; construir um experimento para verificar o 
fenômeno da decomposição da luz; relacionar e identificar os fenômenos observados 

experimentalmente com tecnologias utilizadas pelo homem. 

 
 5.Reconhecer e explicar os fenômenos de formação de cores a partir das cores primárias. 

 

 6.Interpretar imagens de radiografia; descrever e identificar procedimentos relativos ao 
exame de radiografia utilizando conhecimentos físicos; identificar no espectro 

eletromagnético a faixa de freqüência estudada, relacionando-a com as demais faixas: ler e 

interpretar informações apresentadas em texto de divulgação científica; ler e interpretar 
corretamente esquemas e diagramas; reconhecer os diferentes usos que são feitos das 

radiações eletromagnéticas de alta freqüência. 

 

 7.Identificar os efeitos das radiações eletromagnéticas; 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. 

 
 

Conteúdos Gerais: 

 
CONSTITUIÇÃO,INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES DOS MATERIAIS 

Visão fenomenológica (macroscópica) e visão interpretativa (microscópica) 

  Propriedades dos materiais: resultantes da sua interação com outros agentes: luz, 
energia térmica, energia elétrica, forças mecânicas. 

  Diferenças entre substâncias químicas e misturas de substâncias presentes no 

cotidiano e no sistema 
 produtivo, com base nas suas propriedades. 

  Reconhecimento de transformações químicas do cotidiano e do sistema produtivo 

com base na 

diferenciação de propriedades de reagentes e produtos. 
  Diferenciação entre substâncias simples e compostas.  

Constituintes das substâncias químicas: elementos químicos. 

  Representação de elementos, substâncias e transformações químicas: linguagem 
química. 

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 o controle das funções do corpo. 

  Glândulas exócrinas e endócrinas. 
  Os principais hormônios e suas funções. 

  Os hormônios sexuais e a puberdade. 

PRESERVANDO O ORGANISMO Drogas  
  O perigo do fumo e do álcool, as drogas permitidas por lei. 

  Como agem as drogas psicoativas. 

RELAÇÕES COM O AMBIENTE 

Origem e evolução da vida 

  Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva. 
  Duas explicações para a evolução dos seres vivos:lamarckismo e darwinismo. 

  A seleção e a adaptação dos seres vivos ao ambiente. 

A percepção do corpo no espaço 
  O papel do esqueleto: como são e como funcionam as articulações. 

  A relação músculos/ossos e a movimentação do corpo. 

  A estrutura da pele e suas principais funções – o uso do protetor solar. 
Os órgãos dos sentidos 

  A recepção de estímulos pelos órgãos dos sentidos:os impulsos nervosos e as 

reações. 
  O aparelho humano que decodifica imagens: o olho humano e a propagação retilínea 

da luz. Os principais defeitos da visão e os efeitos das lentes de correção. 

  Ampliação da visão: luneta, periscópio, telescópio,microscópio. 

  O ouvido humano e a propagação dos sons:o ultra-som. 
USOS TECNOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES 

Características das radiações. 

  Radiação: propagação de energia. Espectro das radiações e usos no cotidiano. 
  Luz: radiação visível. Luz e cor. Cor e luz e cor pigmento. 

  Cores e temperatura. 

  Espectros e a identificação das estrelas. 
 Radiações e suas aplicações 

  Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação. 

  Radiações e outros usos sociais, como na medicina,na agricultura e nas artes. 
(radiografia, gamagrafia e tomografia) 

  Efeitos biológicos das radiações. 

Matemática 

HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 

 Representar situações-problema por meio de diagramas; resolver problemas 

envolvendo relações entre conjuntos; conhecer as principais relações entre os 

conjuntos; interseção, reunião, inclusão, complemento; reconhecer as características 

dos conjuntos numéricos: naturais, racionai e irracionais. 



 

 

 Observar regularidades numéricas e fazer generalizações; relacionar a reformulação 

de enunciados relativos à caracterização dos números racionais com a busca do rigor 

lógico e conceitual em sua definição; confrontar idéias de precisão, exatidão e 

aproximação na representação de números racionais.  

 Estabelecer classificações dos números reais de acordo com critérios pré-

estabelecidos; investigar a localização de números racionais e irracionais na reta real 

por meio da utilização de régua sem escala e compasso; argumentar proposições e 

raciocinar de forma indutiva e dedutiva para resolver problemas geométricos.  

 Conhecer as propriedades operatórias das potências; escrever um número em 

notação científica; determinar a ordem de grandeza de um número; resolver 

problemas envolvendo números muito grandes ou muito pequenos.  

 

2º Bimestre 

 Compreender a linguagem algébrica na representação de situações e problemas 

geométricos; expressar situações envolvendo equações de 2º grau na forma algébrica; 

resolução de equações de 2º grau por diferentes métodos (cálculo mental, fatoração e 

aplicação da fórmula de Bhaskara); utilizar a linguagem algébrica para exprimir a 

área e o perímetro de uma figura plana; capacidade de interpretar enunciados; 

transpor idéias relacionadas à álgebra para a geometria; generalização e organização 

de dados a partir de certa propriedade.  

 Compreender a linguagem algébrica na representação de situações que envolvem 

equações de 2º grau; resolver equações de 2º grau em problemas contextualizados .  

 Compreender a idéia de proporcionalidade; expressar situações e problemas em 

linguagem algébrica; aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes contextos.  

 Compreender situações que envolvem proporcionalidade direta, inversa e não 

proporcionalidade; expressar graficamente situações de interdependência entre 

grandezas.  

 

3º Bimestre 

 Avaliar a existência ou não de semelhança entre duas figuras planas; avaliar 

elementos que se alteram quando figuras planas são ampliadas ou reduzidas; 

identificar a razão de semelhança entre duas figuras planas. 

 Identificar a correspondência entre ângulos congruentes de dois triângulos 

semelhantes; estabelecer proporcionalidade entre as medidas de lados 

correspondentes de triângulos semelhantes; reconhecer a semelhança de triângulos 

formados por cordas de uma circunferência, escrevendo a proporção entre as 

medidas dos lados correspondentes.  

 Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos, aplicar as relações métricas 

entre as medidas dos elementos de um triângulo na resolução de situações-

problema; aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de situações-problema.  



 

 

 Determinar as razões trigonométricas de um ângulo agudo; utilizar a razão 

trigonométrica de um ângulo agudo na resolução de situações-problema; estimar a 

medida de ângulos de inclinação; efetuar medidas angulares com teodolito 

simplificado.   

 

4º Bimestre 

 Compreender o numero π como produto de uma construção histórica; compreender 

as características que fazem do π um número irracional; construir uma tabela de 

freqüências e calcular porcentagens. 

 Compreender o significado do π como razão entre o comprimento da circunferência e 

seu diâmetro; resolver problemas relacionados ao comprimento da circunferência; 

compreender o método de aproximação para o calculo da área do circulo; determinar 

a área do circulo e de setores circulares. 

 Saber distinguir e classificar os diferentes tipos de sólidos geométricos; prismas, 

pirâmides e corpos redondos; conhecer o nome e o significado dos principais 

elementos de um prisma e de um cilindro; calcular a área total e o volume de um 

cilindro; realizar corretamente transformações de unidades de medida de capacidade. 

 Compreender o conceito de probabilidade em espaços amostrais contínuos; calcular a 

área de círculos e coroas circulares. 

Conteúdos Gerais: 
 

Números reais 

 Conjuntos numéricos. 
 Números irracionais. 

 Potenciação e radiciação em R. 

 Notação cientifica. 
Álgebra 

 Equações do 2º grau: resolução e problemas. 

Funções 

 Noções básicas sobre função. 
 A idéia de variação. 

 Construção de tabelas e gráficos para representar funções de 1o e 2o graus. 

Proporcionalidade na geometria 
 O conceito de semelhança. 

 Semelhança de triângulos.  

 Razoes trigonométricas. 
Corpos redondos 

 O numero Π; a circunferência, o circulo e suas partes; área do circulo. 

 Volume e área do cilindro. 
 Probabilidade 

 Problemas de contagem e introdução a probabilidade. 

 



 

 

Educação Física: 

 
Luta 

 Modalidade:capoeira 

 
– Capoeira como luta, jogo e esporte 

– Princípios técnicos e táticos 

– Processo histórico 
Atividade rítmica 

 As manifestações rítmicas de diferentes grupos socioculturais 

 As manifestações rítmicas na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos 

e interesses 
 Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, streetdance e/ou outras 

– Diferentes estilos como expressão sociocultural 

– Principais passos/ movimentos 
Esporte 

 Modalidade coletiva: a escolher 

– Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo 
– Noções de arbitragem  

 O esporte na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos e interesses 

 Espetacularização do esporte e o esporte profissional 
– O esporte na mídia 

– Os grandes eventos esportivos 

Atividade rítmica 

 Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, streetdance e/ou outras 
– Coreografias 

Esporte 

 Jogo e esporte: diferenças conceituais e na experiência dos jogadores 
 Modalidade “alternativa”ou popular em outros países: rugby, beisebol, badminton, 

frisbee, ou outra 

– Princípios técnicos e táticos 

– Principais regras 
– Processo histórico 

Atividade rítmica 

 Organização de festivais de dança 
Esporte 

 Organização de camp 

 
 Arte 

 

HABILIDADES GERAIS 
 

1º Bimestre 

      Investigar processos de criação pessoais e de artistas, ampliando o conceito de 
poéticas e de processo de criação; 

     Ampliar repertórios pessoais e culturais, percebendo sua importância em processos 
de criação nas várias áreas de conhecimento humano; 



 

 

     Pesquisar o diálogo entre a materialidade e os processos de criação, percebendo a 
escolha da matéria, das ferramentas, dos suportes e dos procedimentos técnicos; 

     Operar com imagens, ideias e sentimentos por meio de especificidade dos processos 
de criação em Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança. 

2º Bimestre 

     Investigar a potência da matéria, dos suportes e procedimentos técnicos nas 

linguagens da Arte; 

     Pesquisar o diálogo entre a intenção criativa, a materialidade e as conexões entre 

forma-conteúdo; 

     Operar com os elementos da forma em Arte, com temáticas e com a materialidade, 

gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança; 

3º Bimestre 

     Compreender o modo como se fundem e se contaminam as linguagens da Arte, 
originando hibridismo nas artes visuais, música, teatro e dança; 

     Experimentar procedimentos artísticos para gerar lingaugens hibridas e 
convergentes; 

     Operar, na leitura de obras de arte e no fazer artístico, com a idéia de obra de arte 
sem a rigidez dos cânones e das definições tradicionais; 

     Reconhecer  as múltiplas formas híbridas da linguagem da Arte. 

4º Bimestre 

     Elaborar, realizar e mostrar um projeto poético individual ou colaborativo; 

     Identificar conceitos e procedimentos estudados e experimentados em Arte durante 

o ano; 

     Conscientizar-se do processo de estudo, de pesquisa e de produção em Arte 

desenvolvido durante esse período escolar. 

 

Conteúdos Gerais: 
 

Poéticas pessoais, invenção e repertório cultural 

 procedimentos criativos na construção de obras visuais, sonoras e cênicas 
 ação inventiva; corpo perceptivo; imaginação criadora; coleta sensorial; vigília 

criativa; percurso de experimentação; perseguir idéias; esboços; séries; cadernos de 

anotações; apropriações; combinações; processo colaborativo; pensamento visiual, 
corporal, musical 

 repertório pessoal e cultural; poética pessoal 

 o diálogo com a matéria visual, sonora e cênica em processos de criação 

 
 



 

 

 

Materialidade e gramática das linguagens artísticas  
  elementos básicos da linguagem da dança; música; teatro e artes visuais  temáticas 

que impulsionam a criação 

Projeto poético nas linguagens artísticas 
  a criação das linguagens artísticas e as reinvenções estéticas de seus produtores na 

potencialidade 

 dos recursos, das oportunidades e do contexto pessoal e cultural 
  relações entre processo de criação e as matérias, ferramentas e suportes utilizados  

  relações entre movimentos artísticos e a transformação dos meios nas práticas 

artísticas 

Experiências estéticas e a relação arte-público 
  espaços expositivos e modos de provocar diálogos com o público; modos de expor 

  recepção e discurso teatral; a recepção na dança; recepção e discurso musical 

  profissionais da arte e o mercado de trabalho 
 

 

Inglês 
 

HABILIDADES GERAIS 

 
1º Bimestre 

26- Conhecer e saber utilizar adequadamente os textos expositivos como fontes de 

informação; 

27- Selecionar informações de acordo com os objetivos ou intencionalidades da 

situação comunicativa;  

28- Organizar informações sobre um mesmo tema, retiradas de textos-fonte 

diferentes; 

29- Ler e analisar gêneros que apresentam traços argumentativos; 

30- Reconhecer se um texto é predominantemente argumentativo a partir de sua  

estrutura; 

31- Escrever resenhas utilizando os conhecimentos adquiridos sobre textos 

argumentativos; 

32- Refletir sobre a escrita em processo, utilizando várias etapas para a elaboração 

de textos; 

33- Discutir sobre temas diversos, selecionando argumentos que justifiquem 

pontos de vista divergentes; 

34- Debater sobre temas variados; 



 

 

35- Construir sequência de idéias, lançando mão de exemplos retirados do mundo 

concreto; 

36- Avaliar o funcionamento da situação comunicativa na qual se insere o debate, 

levando em consideração as reações da platéia; 

37- Reformular idéias, apresentando novos argumentos e exemplos; 

38- Realizar análise lingüística e reconhecer os vários tipos de coesão que permitem 

a progressão discursiva dos textos expositivos e argumentativos; 

2º Bimestre 

39- Compreender que os gêneros estudados da tipologia argumentar estão a serviço 

da sustentação, refutação e negociação de tomada de posição; 

40- Reconhecer características do agrupamento “argumentar” nos gêneros textuais 

“artigo de opinião”, “resenha”  e “carta do leitor”; 

41- Identificar nas cartas de leitores seus pontos de vista a partir do diálogo que 

estabelecem com um texto anterior à escrita da carta; 

42- Reconhecer textos de opinião em um contexto comunicacional específico, 

refletindo sobre seus temas a fim de se posicionar e desenvolver recursos 

argumentativos; 

43- Aprender a escrever artigo de opinião, considerando sua estrutura e sua função 

comunicativa; 

44- Ler e interagir com os gêneros estudados, posicionando-se como interlocutor; 

45- Identificar o ato de escrita como processual; 

46- Fazer uso de recursos linguísticos, relacionando-os ao Gênero textual que se 

pretende escrever; 

47- Interpretar textos de acordo com o tema e as características estruturais do 

gênero ao qual pertencem; 

48- Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 

49- Realizar análise lingüística, considerando sua importância na leitura e escrita 

dos gêneros “carta do leitor” e “artigo de opinião”; 

50- Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do 

texto. 

3º Bimestre 
12. Construir o conceito de “discurso político”; 



 

 

13. Posicionar-se  como protagonista de ações inseridas no contexto de projetos 

coletivos, a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos 

argumentativos; 

14. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre um tema ou uma 

situação dada; 

15. Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características 

discursivas do gênero texto de opinião; 

16. Reconhecer, em situação discursiva, elementos organizacionais e estruturais 

caracterizadores da tipologia “argumentar” e do gênero texto de opinião; 

17. Identificar atitudes políticas em diferentes culturas e sociedades, em momentos 

variados no tempo; 

18. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

19. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos argumentativos; 

20. Identificar, em textos argumentativos, indícios de intencionalidade do autor; 

21. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

22. Elaborar projetos coletivos de leitura e escrita, desenvolvendo estratégias para 

pô-los em prática. 

4º Bimestre 

18. Construir proposta coletiva de eventos; 

19. Avaliar e selecionar proposta com base em critérios preestabelecidos; 

20. Pesquisar informações sobre tema de interesse; 

21. Tabular dados; 

22. Posicionar-se como protagonista de ações, inseridas no contexto de projetos 

coletivos, a fim de desenvolver competências de leitor e produtor de textos 

argumentativos; 

23. Confrontar diferentes impressões e interpretações sobre determinado tema ou 

situação; 

24. Comparar diferentes impressões e interpretações sobre as características 

discursivas do gênero texto de opinião; 



 

 

25. Reconhecer, em situação discursiva, elementos organizacionais e estruturais 

caracterizadores da tipologia Argumentar e do gênero texto de opinião; 

26. Discutir e tomar decisões com base nas discussões feitas; 

27. Desenvolver o processo de produção textual como um conjunto de ações 

interligadas; 

28. Utilizar conhecimentos sobre a língua para elaborar textos argumentativos; 

29. Identificar em textos argumentativos indícios de intencionalidade do autor; 

30. Analisar aspectos linguísticos em funcionamento no texto; 

31. Demonstrar compreensão de textos orais e escritos por meio da retomada de 

tópicos; 

32. Resumir textos; 

33. Coletar e selecionar informações; 

34. Autoavaliar o processo de aprendizagem. 

Conteúdos Gerais: 

 
Biografias de pessoas marcantes 

 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 

 Tempos verbais: passado e presente (retomada) e reconhecimento de uso do presente 

perfeito 
 Gêneros para leitura e escrita 

 Biografias e entrevistas 

Produção: biografia de pessoa que admira 
Inventores famosos e suas invenções 

 Relação entre invenções e inventores (quem fez o quê) 

 Descrições de inventos, situando-as no momento histórico 
 Relação entre um invento e seu uso social 

 Tempos verbais: passado e presente (retomada) e voz passiva (It’s used for .... ing) 

 Verbos e adjetivos 

Gêneros para leitura e escrita 
 Verbetes de enciclopédias ou de textos didáticos, descrições de equipamentos e 

produtos em catálogos, biografias 

Produção: descrição de um produto ou equipamento inventado pelo aluno 
Narrativas pessoais: um episódio em minha vida 

 Identificação dos elementos de uma narrativa (o quê, quando, onde, como) 

 Organização de eventos cronologicamente 
 Relação entre um acontecimento e uma emoção por ele provocada 



 

 

 Tempos verbais: passado e passado contínuo (retomada) 

 Adjetivos para descrever sensações e sentimentos 
 Advérbios de tempo, lugar e modo 

Gêneros para leitura e escrita 

 Pequenas histórias e depoimentos, relatos de experiência de vida, trechos de 
autobiografias 

Produção: roteiro para dramatização, em língua inglesa, de uma cena (episódio na vida dos 

alunos) 
O mundo ao meu redor e minha vida daqui a dez anos 

 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 
Gêneros para leitura e escrita 

Depoimentos, excertos de artigos opinativos sobre o futuro 

Produção: relato autobiográfico organizado em três partes: apresentação pessoal, fatos 
marcantes e expectativas para o futuro 

 

Leitura e Produção de Texto 

 Contos, crônicas, textos literários, textos ocasionais de jornais ou revistas, 

 Leitura de escolha pessoal, 

 Leitura de obras extensas lidas por capítulos 

 Propagandas 

 Músicas, 

 Slogans 

 Textos teatrais 
 

 

Ensino Religioso 
 

O Ensino Religioso de matrícula facultativa para os alunos é parte integrante 

da formação básica do aluno, sendo ministrada no Ensino Fundamental, ciclo II na 8º 
série, visando assegurar conteúdos de saberes fundamentais do desenvolvimento de 

potencialidades e talentos, também como co-reaponsável direto para a capacidade de 

discernimento e de escolha essencial ao exercício do livre arbítrio e de cidadania, 

capacitando-os à reflexão, à discussão, e ao debate. 
O Ensino Religioso deverá estar colocando para o debate valores humanistas e 

será papel do componente e aperfeiçoamento da formação cultural e humanista dos alunos. 

 
 

 



 

 

O Ensino Religioso será ministrado com carga horária semanal (01 hora aula) 

por professores com formação de nível superior e habilitação conforme legislação em vigor, 
e com plano de ensino específico do componente. 

Para o aluno que optar pelo Ensino Religioso a carga horária será de 40 horas 

anuais – 1120 para o diurno, devendo ser observado os 75% de presença. 
Para o Ensino Religioso não será emitido conceito ou nota. 

INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES A CONTRIBUIÇÃO 

DAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO 
 

 

PLANO DE CURSO    

 
         Ensino Médio Regular  

 

Objetivos Gerais  
 

Ensino Médio Regular: 

 
Formar alunos com sólidos conhecimentos e habilidades, bem como hábitos 

intelectuais e técnicas de trabalho que lhes permitam prosseguir os estudos com 

competência, ou seja: 
Que saibam buscar, selecionar e interpretar criticamente informações;  

comunicar idéias por diferentes linguagens; 

 Formular e solucionar problemas; 

 Tenham hábitos adequados de estudo, saibam trabalhar em grupo e tenham 
qualidades como empenho, organização, flexibilidade e tolerância; 

 Incorporem a importância do conhecimento e o prazer de aprender. 

 

Como Cidadãos: 
 

 Formar pessoas que atuem de forma ativa na vida social e cultural, que respeitem os 

direitos, as liberdades fundamentais do ser humano e os princípios da convivência 

democrática: 

 Que compreendam a cidadania como participação social e política, assim como o 

exercício de direitos e deveres; 

 Que utilizem o diálogo como forma de mediar conflitos e se posicionem contra a 

discriminação social e preconceitos como de raça, cor e sexo; 

 Que tenham interesse por diferentes formas de expressão artística e cultural; 

 Que se percebam como integrantes do meio ambiente, ao mesmo tempo dependentes 

e agentes de transformações. 

 
Como indivíduos: 

 

 Desenvolver pessoas saudáveis e autônomas, com grande capacidade de inserção 
social: 

 Que tenham conhecimento de suas características físicas, cognitivas e emocionais; 

 Que sejam capazes de resistir a frustrações, analisar a conseqüência dos seus atos, 



 

 

 Ser otimistas e realizar projetos pessoais. 

 
 

1ª Série do Ensino Médio Regular 

 
Língua Portuguesa e Literatura:  

 

HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 
1. Concatenar idéias-chave na elaboração de uma síntese; 

2. Interpretar textos expositivos  e informativos respeitando as características próprias 

do gênero; 
3. Valorizar a identidade histórico-social possibilitada pela Língua Portuguesa; 

4. Relacionar o uso da norma-padrão às diferentes esferas de atividade social; 

5. Reconhecer características básicas dos textos literários. 

2º Bimestre 

1. Relacionar textos visando encontrar entre eles a intertextualidade temática; 

2. Construir e valorizar expectativas producentes de leitura; 

3. Adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos lingüísticos, 

históricos e sociais; 

4. Inferir tese, tema ou assunto principal em um texto a partir da síntese das idéias 
centrais; 

5. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção 
do texto literário com os contextos de produção e circulação social da arte, para 

atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações; 

6. Identificar o valor estilístico do verbo (pretérito e presente do indicativo) em textos 

literários, bem como o conceito de adequação social, seu valor operativo no processo 

de leitura e escrita, tornando o verbo um valor operativo. 

3º Bimestre 

1. Elaborar estratégias de leitura de textos argumentativos e literários, dando 
sentido às manifestações da presença do outro no texto; 

2. Elaborar estratégias de produção de textos argumentativos que levem em conta as 

múltiplas presenças do interlocutor nesse processo; 

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

4. Concatenar idéias na estruturação de um texto; 

5. Utilizar os conhecimentos da relação entre literatura e realidade para analisar 
formas de organização de mundo e de identidades; 

6. Analisar o valor semântico/estilístico dos elementos gramaticais na construção 
coesiva do texto; 



 

 

7. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, 

situando aspectos do contexto histórico, social e político. 

4º Bimestre 

1. Concatenar idéias  na estruturação de um texto; 

2. Refletir sobre o valor semântico e estilístico dos elementos gramaticais na 

produção de um texto; 

3. Posicionar-se criticamente diante do texto do outro , defendendo  ponto de vista 

coerente, com base em argumentos; 

4. Compreender mecanismos de ruptura do estilo de época com resultados 

produtivos literariamente; 

5. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, 

situando aspectos do contexto histórico, social, simbólico e político; 

6. Elaborar reflexão linguística produtiva a partir dos textos lidos; 

7. Elaborar estratégias de leitura que possibilitem a construção de sentido no texto 
literário; 

8. Reconhecer e valorizar a expressão literária popular. 

Conteúdos Gerais:  

 
Linguagem e sociedade 

  A Língua e a constituição psicossocial do indivíduo 

  Lusofonia e História da Língua Portuguesa 
  Comunicação: a linguagem, o eu e o outro 

 As diferentes mídias  

  O mural escolar como espaço de expressão e informação 

 A Literatura na sociedade  atual 
Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 

Relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de diferentes 

indícios 
Estruturação da atividade escrita 

  Planejamento 

  Construção do texto 
  Revisão 

Textos de planificação (foco: escrita) 

 Projeto de reportagem fotográfica 
Texto enumerativos (foco: escrita) 

 Tomada de notas 

Texto literário (foco: leitura) 
 Poema: diferenças entre verso e prosa 

 Conto tradicional 

Texto argumentativo (foco: escrita) 

 Opiniões pessoais 
Texto informativo (foco: leitura e escrita) 



 

 

 Comunicado escolar 

 Notícia informativa 
Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 

 Resumo de novela ou filme 

Informação, exposição de idéias e mídia impressa Estratégias de pós-leitura 
organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos contextos 

de leitura 

 
Funcionamento da língua 

  Interação discursiva 

  Identificação das palavras e idéias chave em um texto 

  Análise estilística: adjetivo e substantivo 
  Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 

  Lexicografia: dicionário,glossário, enciclopédia 

  Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 
  Construção da textualidade 

Compreensão e discussão oral 

  A oralidade nos textos escritos 
  Expressão oral e tomada de turno 

  Discussão de pontos de vista em textos literários 

Linguagem e sociedade 
  A literatura como instituição social 

  Variação lingüística: preconceito lingüístico 

  Comunicação e relações sociais 

  A exposição artística e o uso da palavra 
 

  Discurso e valores pessoais e sociais 

Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 
Relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de diferentes 

indícios 

Estruturação da atividade escrita 
  Planejamento 

  Construção do texto 

  Revisão 
Textos de planificação (foco: escrita) 

  Projeto de exposição 

Texto literário (foco: leitura) 
  Poema: conceitos básicos  

  Crônica 

Texto teatral (foco: leitura) 

 diferenças entre texto teatral e texto espetacular 
Texto informativo 

(foco: leitura e escrita) 

 Folheto 
Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 

 Resumo 

O texto literário e a mídia impressa Estratégias de pós-leitura 



 

 

organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos contextos 

de leitura 
Intencionalidade comunicativa Elaboração de projeto de texto Funcionamento da 

língua 

 O conceito de gênero textual 
  Construção lingüística da superfície textual: coesão e coerência 

  Identificação das palavras e idéias chave em um texto 

  Análise estilística: verbo 
 Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 

  Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 

  Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 

  Construção da textualidade 
Compreensão e discussão oral 

 Expressão de opiniões pessoais 

 Situação comunicativa: contexto e interlocutores 
 Discussão de pontos de vista em textos literários 

Compreensão e discussão oral 

 Concatenação de idéias 
 Intencionalidade comunicativa 

 Discussão de pontos de vista em textos opinativos 

Compreensão e discussão oral 
 Expressão de opiniões pessoais 

 Intencionalidade comunicativa 

 Identificação de estruturas e funções 

Linguagem e sociedade 
  A literatura como sistema intersemiótico 

  O mundo do trabalho e a argumentação 

Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 
Relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de diferentes 

indícios 

Estruturação da atividade escrita 
  Planejamento 

  Construção do texto 

  Revisão 
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Resenha 

Texto informativo argumentativo (foco: leitura e escrita) 
  Folder 
  Entrevista pingue-pongue 

Texto literário (foco: leitura) 

  O poema e o contexto histórico 
Texto teatral: Comédia (foco: leitura) 

  Crônica 

As entrevistas e a mídia impressa Estratégias de pós-leitura 
 organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 

contextos de leitura 

Intencionalidade comunicativa 
Elaboração de projeto de texto  



 

 

Funcionamento da língua 

 Adequação enunciativa ao gênero textual 
 Construção lingüística da superfície textual: coesão e coerência 

 Identificação das palavras e idéias chave em um texto 

  Análise estilística: verbo 
  Relações entre os estudos de Literatura e Linguagem 

 Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 

 Construção da textualidade 

Compreensão e discussão oral 

  Expressão de opiniões pessoais 
  Hetero e auto-avaliação 

  Discussão de pontos de vista em textos literários 

Compreensão e discussão oral 
  Expressão de opiniões pessoais 

  Hetero e auto-avaliação 

  Discussão de pontos de vista em textos literários 
Linguagem e sociedade 

  A palavra: profissões e campo de trabalho 

  O texto literário e o tempo 
Leitura e expressão escrita 

Estratégias de pré-leitura 

 relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de 

diferentes indícios 
Estruturação da atividade escrita 

 Planejamento 

  Construção do texto 
  Revisão 

Texto literário (foco: leitura) 

 A prosa literária: semelhanças e diferenças entre conto e crônica 
Texto teatral: Tragédia (foco: leitura) 

 Cordel 

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 
 Resenha 

 A opinião crítica e a mídia impressa 

Estratégias de pós-leitura 
organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos contextos 

de leitura 

Intencionalidade comunicativa 

Elaboração de projeto de texto Funcionamento da língua 
  Adequação enunciativa ao gênero textual 

  Construção lingüística da superfície textual: coesão e coerência 

  Identificação das palavras e idéias chave em um texto 
  Análise estilística: pronomes e artigos 

  Relações entre os estudos de Literatura e Linguagem 

  Processos interpretativos inferenciais: ironia 
  Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 



 

 

  Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 

  Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 
  Construção da Textualidade 

Compreensão e discussão oral 

 Expressão de opiniões pessoais 
 Estratégias de escuta 

 Discussão de pontos de vista em textos literários 

 
História  

 

HABILIDADES GERAIS 

 
1º Bimestre: 

1. Reconhecimento a diversidade dos processos históricos e das experiências  humanas; 

2. Compreender as diversidades geocronológicas das produções culturais; 
3. Compreender as diversidades geocronológicas das  das produções culturais e 

valorização da cultura indígena; 

4. Reconhecer a diversidade dos processos históricos e das experiências humanas; 
5. Capacidade de interpretação , associação e identificação;  

6. Capacidade de interpretação , associação e identificação. 

 
2º Bimestre: 

1. Reconhecimento do processo histórico que caracterizou a constituição das práticas e 

do pensamento democrático grego; 

2. Análise de mapas- Grécia Antiga e mapa-múndi; 
3. Análise de textos conceituais; 

4. Formulação de conceitos; 

5. Reconhecimento da exclusão social como limite da democracia ateniense; 
6. Reconhecimento da historicidade das interpretações históricas; 

7. Reconhecimento das interações e trocas culturais entre povos sem hierarquizações 

preconcebidas -cultura superior / cultura inferior. 
 

3º Bimestre: 

1. Pensar histórica e problematicamente o conteúdo tratado; 
2. Reconhecimento do processo histórico que caracterizou a constituição do Império 

Bizantino e do mundo árabe, considerando trocas e interações culturais; 

3. Reconhecimento e problematização de aspectos definidores do conteúdo tratado; 
4. Reconhecimento e problematização de aspectos definidores da organização sociedade 

feudal. 

 

4º Bimestre: 
1. Reconhecer características especificas do período, como as transformações no mundo 

agrícola e a centralização do poder político nas mãos dos reis; 

2. Reconhecimento e problematização das viagens portuguesas e suas motivações; 
Pensar historicamente e problematizar, em sua multiplicidade, a idéia de África dos alunos. 

 

 
 



 

 

Conteúdos Gerais: 

 
  Pré-História 

  Civilizações do Crescente Fértil: o surgimento do Estado e da escrita 

  Civilização Grega: a constituição da cidadania clássica e as relações sociais 
marcadas pela escravidão 

  O Império de Alexandre e a fusão cultural do Oriente e 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 
  A vida na América antes da conquista européia. As sociedades maia, inca e asteca 

  Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV 

  Expansão européia nos séculos XV e XVI: características econômicas,políticas, 
culturais e religiosas. A formação do mercado mundial 

  O encontro entre os europeus e as diferentes civilizações da Ásia, África e América 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Geografia: 

 
HABILIDADES GERAIS 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
Conteúdos Gerais: 

 
Cartografia e poder 

  As projeções cartográficas 

  As técnicas de sensoriamento remoto 
Geopolítica do mundo contemporâneo 

  A nova desordem mundial 

  Conflitos regionais 
Os sentidos da globalização 

  A aceleração dos fluxos 

  Um mundo em rede 

A economia global 
  Organismos econômicos internacionais 

  As corporações transnacionais 

  Comércio internacional 
Natureza e riscos ambientais 

  Estruturas e formas do planeta Terra 

  Agentes internos e externos 
  Riscos em um mundo desigual 

Globalização e urgência ambiental 

  Os biomas terrestres: clima e cobertura vegetal 
  A nova escala dos impactos ambientais 

  Os tratados internacionais sobre meio ambiente 

 

Biologia: 
 

HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 
1-     Converter tabelas em gráficos (e vice versa); identificar tendências em série de 

dados temporais; buscar informações em livros didáticos; reconhecer o processo de 

fotossíntese em vários contextos; 
2-     Identificar relações alimentares entre os seres vivos e representá-las em esquemas 

(cadeias e teias alimentares);  reconhecer o processo de decomposição e sua 

importância para o ambiente; identificar o significado lógico de alguns termos 
técnicos de Ecologia; 

3-     Extrair informações de diferentes tipos de esquemas; reconhecer a continuidade do 

fluxo de matéria e energia na natureza; reconhecer o processo de fotossíntese em 

vários contextos; 



 

 

4-     Resumir informações em esquemas; redigir textos a partir de esquemas; 

reconhecer a continuidade do fluxo de matéria e energia na natureza; reconhecer o 
processo de fotossíntese em vários contextos. 

2º Bimestre 

1-     Ler e interpretar textos e imagens; fazer esquemas com base em textos; pesquisar 
para buscar informações;  relacionar informações fornecidas por diferentes textos;  

ouvir os colegas e argumentar; 

2-     Ler e interpretar textos e gráficos; analisar séries temporais representadas em 
tabelas e gráficos; visualizar gráfica e quantitativamente as relações ecológicas 

estudadas; reconhecer o controle biológico em plantações; reconhecer fatores que 

afetam o tamanho das populações de seres vivos; 

3-     Ler e interpretar textos e gráficos; construir gráficos; confrontar idéias anteriores a 
dados de experimentos; analisar dados representados em mapas; analisar séries 

temporais representadas em tabelas e gráficos; reconhecer atividades humanas que 

afetam o ambiente; identificar o desmatamento como problema ambiental sério, 
recorrente e próximo de sua realidade; planejar, conduzir e interpretar um 

experimento;  relacionar dados experimentais a outros já estudados; 

4-     Ler e interpretar textos e esquemas; identificar atitudes individuais que possam 
minimizar o impacto ambiental; mobilizar e relacionar conceitos estudados em outras 

situações; integrar informações em textos. 

3º Bimestre 
1-     Distinguir variáveis relacionadas a indivíduos daqueles relacionadas a populações; 

identificar tendências em séries de dados temporais; construir gráficos de barra 

simples; 

2-     Discernir, em um texto, fatos e hipóteses;  propor experimentos para testar 
hipóteses; prever o resultado de experimentos com base em fatos e hipóteses; 

entender a importância da vacinação para a saúde pública; 

3-     Ler e interpretar textos sobre o envelhecimento; identificar tendências em séries de 
dados sobre a evolução da esperança de vida; organizar resultados de entrevistas 

para apresentação aos colegas; integrar informações obtidas em entrevista na 

produção de texto sobre qualidade de vida; 
4-     Identificar correlações positivas e negativas entre variáveis; inferir relações de 

causa  e efeito com base nas relações entre variáveis. 

4º Bimestre 
1-     Familiarizar-se com uma classificação de doenças;  buscar e interpretar 

informações em tabelas; converter tabelas  em gráficos; visualizar proporções e 

calcular porcentagens em relação ao todo; identificar tendências em séries de dados; 
reconhecer os riscos diferenciados que uma mesma causa de morte apresenta para 

diferentes faixas etárias; reconhecer a principal causa de morte entre pessoas de sua 

idade; 

2-     Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde e seu impacto na 
vida futura; identificar práticas sociais que envolvam riscos de gravidez, avaliar a 

eficácia e a acessibilidade a diferentes métodos contraceptivos; reconhecer a escola 

como um espaço aberto de discussão; estabelecer relações entre texto e gráfico; 
reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como um 



 

 

problema de saúde pública; elaborar hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez 

entre adolescentes; selecionar fatos de acordo com a fonte de informação; 
3-     Selecionar informações que estão em contextos distintos para responder as 

perguntas específicas; analisar a confiabilidade de fontes de informações; avaliar 

situações de risco de contrair AIDS; reconhecer preconceitos contra os portadores do 
HIV; 

4-     Reconhecer ambigüidades e imprecisões em textos explicativos sobre prevenção de 

DST e AIDS; aumentar a precisão na linguagem escrita; aprender a usar um 
preservativo; reconhecer a escola como espaço aberto de discussão. 

 

Conteúdos Gerais: 

 
Os seres vivos e suas interações 

Manutenção da vida: fluxo de energia e matéria 

 Cadeia e teia alimentar 
 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 cooperação e competição entre os seres vivos 

 SRIE 
A intervenção humana e os desequilíbrios ambientais 

Fatores associados aos problemas ambientais 

 Densidade e crescimento da população 
  Mudança nos padrões de produção e de consumo 

  Interferência humana nos ciclos naturais dos elementos químicos: efeito estufa, 

diminuição da taxa de oxigênio no ambiente, mudanças climáticas, uso intensivo de 
fertilizantes nitrogenados etc. 

 Problemas ambientais contemporâneos 

  Principais fontes poluidoras do ar, da água e do solo 
  Condições do solo, da água e do ar nas diferentes regiões brasileiras 

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

rios e córregos e a qualidade do ar 
  Medidas individuais, coletivas e do poder público que minimizam os efeitos das 

interferências humanas nos ciclos da matéria 

  As contradições entre conservação ambiental, uso econômico da biodiversidade, 

expansão das fronteiras agrícolas e extrativismo 
  Tecnologias ambientais para a sustentabilidade ambiental 

  As conferências internacionais e os compromissos e propostas para recuperação dos 

ambientes brasileiros 
ÉRIEA saúde individual, coletiva e ambiental 

O que é saúde? 

  Concepções de saúde ao longo da História 



 

 

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

(alimentação,moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, 
transporte, lazer etc.) 

 A distribuição desigual da saúde pelas populações 

  Condições socioeconômicas e qualidade de vida das populações humanas de 
diferentes regiões (brasileiras ou do planeta) 

  Principais indicadores de desenvolvimento humano e de saúde pública: mortalidade 

infantil, expectativa de vida, mortalidade, doenças infectocontagiosas, condições de 
saneamento, moradia, acesso aos serviços de saúde e educacionais 

As agressões à saúde das populações 

  Principais doenças que afetam a população brasileira, segundo sexo, nível de renda e 

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

carenciais, sexualmente transmissíveis (DST) e provocadas por toxinas ambientais 

  Gravidez na adolescência como uma forma de risco à saúde 
  Medidas de promoção da saúde e de prevenção das principais doenças 

 O impacto das tecnologias na melhoria da qualidade da saúde das populações 

(vacina, medicamentos, exames diagnósticos, alimentos enriquecidos, o uso de 
adoçantes etc.) 

 Saúde ambiental 

  Saneamento básico e impacto na mortalidade infantil, doenças infecto-contagiosas e 
parasitárias 

  Tecnologias para minimizar os problemas de saneamento básico 

 

Matemática 
 

HABILIDADES GERIAS 

 
1º Bimestre 

 Obter seqüências numéricas a partir do conhecimento de seu termo geral; obter os 

termo geral de uma seqüência numérica a partir da identificação da regularidade 

existente; reconhecer a existência ou não de padrões de regularidades em seqüências 

numéricas ou geométricas; utilizar a linguagem matemática para expressar a 

regularidade dos padrões de seqüências numéricas ou geométricas.  

 Reconhecer o padrão de regularidade de uma seqüência aritmética ou de uma 

seqüência geométrica; utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade 

dos padrões de seqüências numéricas.  

 Utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos padrões de 

seqüências numéricas ou geométricas;  aplicar conhecimentos matemáticos em 

situações do cotidiano financeiro; generalizar procedimentos de cálculo com base em 

expressões matemáticas associadas ao estudo das progressões numéricas.  

 Utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos padrões de 

seqüências numéricas ou geométricas; compreender a noção intuitiva de limite de 



 

 

uma função; considerar a pertinência da noção de infinito no cálculo de quantidades 

determinadas.  

2º Bimestre 

 Compreender a idéia de proporcionalidade direta e inversa como relações de 

interdependência; expressar a interdependência entre grandezas por meio de 

funções; contextualizar a idéia de função e enfrentar situações –problema relativas ao 

tema.  

 Compreender a função de 1º grau como expressão de uma proporcionalidade direta 

entre grandezas; expressar essa proporcionalidade por meio de gráficos.  

 Compreender a função de 2º grau como expressão de uma proporcionalidade direta 

com o quadrado da variável independente; expressar por meio de gráficos tal 

proporcionalidade. 

 Compreender fenômenos que envolvem a proporcionalidade direta entre uma 

grandeza e o quadrado da outra, traduzindo tal relação na linguagem matemática das 

funções; equacionar e resolver problemas que envolvem funções de 2º grau, 

particularmente os que envolvem otimizações (máximas ou mínimos).  

3º Bimestre 

 Expressar e modelar diversos fenômenos naturais envolvendo potências, 

compreendendo-os nos diversos contextos em que eles surgem: enfrentar e resolver 

situações-problema envolvendo expoentes e funções exponenciais.  

 Ler e compreender a classe de fenômenos associados ao crescimento ou 

decrescimentos exponencial; enfrentar e resolver situações-problema 

contextualizadas envolvendo logaritmos.  

 Descrever matematicamente fenômenos referentes a crescimento ou decrescimento 

de grandezas com variáveis nos expoentes, utilizando-se para isso da compreensão 

leitora e de uma escrita expressiva das funções logarítmicas e exponenciais.  

 Expressar e compreender fenômenos naturais de diversos tipos; enfrentar e resolver 

situações-problema envolvendo expoentes e logaritmos em diferentes contextos.  

4º Bimestre 

 Expressar e compreender fenômenos naturais de diversos tipos; enfrentar situações-

problema envolvendo as razões trigonométricas em diferentes contextos.  

 Estender o uso da linguagem trigonométrica par fenômenos envolvendo ângulos 

maiores do que 90°; sintetizar e generalizar resultados já conhecidos. 



 

 

 Compreender algumas relações essenciais entre a geometria e a trigonometria, inter-

relacionando linguagens e ampliando as possibilidades de expressão; sintetizar e 

generalizar resultados já conhecidos, relacionando-os a novas situação.  

 Generalizar resultados conhecidos; expressar e compreender fenômenos em que se 

encontram presentes relações entre lados e ângulos de um triângulo, bem como 

enfrentar situações-problema correlatas. 

Conteúdos Gerais: 

 

Números e seqüências 

 Conjuntos numéricos. 
 Regularidades numéricas: seqüência. 

 Progressões aritméticas e progressões geométricas. 

Funções 
 Relação entre duas grandezas. 

 Proporcionalidades: direta, inversa, direta com o quadrado. 

 Função de 1o grau. 
 Função de 2o grau. 

Funções exponencial e logarítmica 

 Crescimento exponencial. 
 Função exponencial: equações e inequacoes. 

 Logaritmos: definição e propriedades. 

 Função logarítmica: equações e inequacoes. 

Geometria- Trigonometria 
 Razoes trigonométricas nos triângulos retângulos. 

 Polígonos regulares: inscrição, circunscrição e pavimentação de superfícies. 

 Resolução de triângulos não retângulos: lei dos senos e lei dos co-senos. 
 

Física: 

 
Grandezas do movimento: identificação,caracterização e estimativa de valores 

 Movimentos que se realizam no cotidiano e as grandezas relevantes para sua 

observação (distância percorrida, percurso, velocidade, massa, tempo etc.); 
 Características comuns e formas de sistematizar os movimentos (segundo trajetórias, 

variações de velocidade etc.); 

 Estimativas e escolha de procedimentos adequados para realização de medidas (por 

exemplo, uma estimativa do tempo de percurso entre duas cidades por diferentes 
meios de transporte ou da velocidade média de um entregador de compras); 

Quantidade de movimento linear: variação e conservação 

 Modificações nos movimentos como conseqüência de interações (por exemplo, para 
que um carro parado passe a se movimentar, é necessária uma interação com o piso); 

 Causas da variação de movimentos,associadas às intensidades das forças e ao tempo 

de duração das interações (por exemplo, os dispositivos de segurança) 
 Conservação da quantidade de movimento e a identificação de forças para fazer 

análises, previsões e avaliações de situações cotidianas que envolvem movimentos. 

50Leis de Newton 
 As leis de Newton na análise de partes de um sistema de corpos; 



 

 

 Relação entre as leis de Newton e a lei da conservação da quantidade de movimento; 

Trabalho e energia mecânica 
 Trabalho de uma força como uma medida da variação do movimento, inclusive nas 

situações envolvendo atrito; 

 Formas de energia mecânica e sua associação aos movimentos reais; 
 Avaliação dos riscos da alta velocidade em veículo por meio dos parâmetros 

envolvidos na variação do movimento;  

Equilíbrio estático e dinâmico  
 Condições necessárias para a manutenção do equilíbrio de objetos, incluindo 

situações no ar ou na água; 

 Processos de amplificação de forças em ferramentas, instrumentos ou máquinas; 

 Processos físicos e a conservação do trabalho mecânico; 
 Evolução histórica dos processos de utilização do trabalho mecânico (como, por 

exemplo, na evolução dos meios de transporte ou de máquinas mecânicas) e suas 

implicações na sociedade. 
Universo: elementos que o compõem 

 Os diferentes elementos que compõem o Universo e sua organização a partir de 

características comuns em relação a massa, distância, tamanho, velocidade, 
trajetória, formação, agrupamento 

etc. (planeta, satélite, estrela, galáxia,sistema solar etc.); 

 Modelos explicativos da origem e da constituição do Universo, segundo diferentes 
culturas, buscando semelhanças e diferenças em suas formulações. 

Interação gravitacional  

 O modelo explicativo das interações astronômicas: campo gravitacional; a ordem de 

grandeza das massas na qual a interação gravitacional começa a fazer sentido; 
 Movimentos próximos da superfície terrestre: lançamentos oblíquos e movimentos 

orbitais; 

 Validade das leis da Mecânica (conservação da quantidade de movimento linear e 
angular) nas 

interações astronômicas. 

Sistema Solar 
 Transformação da visão de mundo geocêntrica para a heliocêntrica, relacionando-a 

às mudanças sociais que lhe são contemporâneas, identificando resistências, 

dificuldades e repercussões que acompanharam essa transformação; 
 Campos gravitacionais e relações de conservação na descrição do movimento do 

sistema planetário, dos cometas, das naves e dos satélites; 

 As inter-relações Terra-Lua-Sol.O Universo, sua origem e compreensão humana 
 Teorias e modelos propostos para origem, evolução e constituição do Universo, além 

das formas atuais para sua investigação e os limites de seus resultados, no sentido 

de ampliar a visão de mundo; 

 As etapas da evolução estelar (formação, gigante vermelho, anã branca, supernova, 
buraco negro etc.); 

 Estimativas das ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a vida em 

geral, e vida humana em particular, temporal e espacialmente no Universo; 
 Avaliação científica das hipóteses de vida fora da Terra; 

 Evolução dos modelos sobre o Universo (matéria, radiação e interações) a partir de 

aspectos da evolução dos modelos da ciência; 



 

 

 Algumas especificidades do modelo cosmológico atual (espaço curvo, universo 

inflacionário, Big Bang etc.). 
 

Inglês: 

 
HABILIDADES GERAIS 

 

Conteúdos Gerais: 
 

Contextos de usos da língua inglesa 

  Mapeamento dos países que usam a língua inglesa como língua materna 

  A influência internacional dos usos da língua inglesa como língua estrangeira 
 Reconhecimento das variáveis lingüísticas da língua inglesa 

Gêneros para leitura e escrita em língua inglesa 

 Folhetos sobre programas de intercâmbio em países de língua inglesa (localização de 
informações explícitas e reconhecimento do tema) 

 E-mails trocados por intercambistas de várias localidades do mundo (localização de 

informações explícitas e reconhecimento do tema) 
 Folhetos turísticos (localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 

  Texto informativo (o uso de tempos verbais, conjunções e preposições) 

      Produção: folheto com programa de intercâmbio para alunos estrangeiros que 

desejam estudar no Brasil 
Gêneros para leitura e escrita 

  Reconhecimento da estrutura geral de um jornal 

  A primeira página de jornal e suas manchetes 
  Notícias (organização do texto e inferência de significado) 

  Opinião do leitor e seção de ouvidoria (localização de informações explícitas e 

reconhecimento do tema) 
  Seções e seus objetivos (localização de informações explícitas e reconhecimento do 

tema) 

  Classificados (o significado de abreviações) 
  Voz passiva 

  Pronomes relativos (who, that, which, where) 

      Produção: manchetes para notícias de um jornal da escola. 

Gêneros para leitura e escrita 
  Os diversos textos que compõem o caderno de entretenimento de um jornal: 

horóscopos, cruzadinhas e informes de lazer e cultura (localização de informações 

explícitas e  econhecimento do tema) 
  Notícias (localização de informações explícitas e relação do tema / assunto com 

experiências pessoais) 

  Vocabulário: definições, antônimos e sinônimos 
  Tempos verbais (futuro e presente) 

 Produção: horóscopos, cruzadinhas e informes de lazer e cultura 

 Gêneros para leitura e escrita 
  Notícias: os leads 
  Os leads (localização de informações explícitas: o quê, quem, quando, onde) 

  Notícias (reconhecimento do tema) 

  Tempos verbais: passado, passado contínuo e presente 



 

 

 Produção: leads para notícias e montagem de jornal com os textos produzidos 

durante o ano. 
 

Arte: 

ri2ª Série 
HABILIDADES GERAIS 

 

1º Bimestre 

     Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural contexto da cultura 
urbana; 

     Valorizar o patrimônio cultural , a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e 
imateriais; 

     Operar com imagens, idéias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de 
criação em arte, gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança;  

Operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos visando à intervenção e à 
mediação cultural na escola e na cidade. 

2º Bimestre 

     Compreender a ideia de intervenção em Arte; 

     Articular imagens, ideias e sentimentos por meio de especificidade dos processos de 

criação nas linguagens das artes visuais, música, teatro ou dança, gerando projetos 

de  intervenção na escola; 

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

detonadora de questões propositoras para a intervenção; 

     Apresentar a ideia da intervenção em artes visuais, música, teatro ou dança na 

escola por meio de projetos individuais ou colaborativos visando à mediação cultural 
na escola. 

3º Bimestre 

     Ampliar a compreensão sobre a intervenção em Arte; 

     Conhecer e refletir sobre a materialidade em Arte e suas possibilidades em processo 

de criação e forma-conteúdo na linguagem das artes visuais, da música, do teatro ou 

da dança; 

     Avaliar os processos já realizados no 1º e no 2º bimestre como um modo de leitura-

sondagem para a continuidade dos projetos de intervenção; 

     Apresentar outras ideias de intervenção em artes visuais, música, teatro ou dança 

na escola, por meio de projetos individuais ou colaborativos. 

4º Bimestre 

     Elaborar  e realizar intervenção na escola; 



 

 

     Identificar os conceitos e procedimentos estudados e experimentados em Arte 

durante o ano letivo; 

     Conscientizar-se do processo de estudo, de pesquisa e de produção em Arte 

desenvolvido no ano letivo. 

 

Conteúdos Gerais: 
 

Cidade, cultura e práticas culturais 

 patrimônio cultural imaterial e material;tradição e ruptura; arte contemporânea; 
educação patrimonial 

 arte pública; intervenções urbanas 

 paisagem sonora; músicos da rua 

 escola de samba; tambor de crioula; jongo; roda de samba; frevo; forró;dança 
contemporânea; dança popular 

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

cômica; folia de reis; palhaços de hospital 
 pré-projetos de intervenção na escola 

Intervenção em arte: projetos poéticos na escola 

 intervenção em arte 
 modos de intervenção nas diferentes linguagens artísticas 

 relação arte-público 

 projetos poéticos de intervenção na escola 

A arte contemporânea no território da 

materialidade 
 procedimentos técnicos das linguagens da fotografia (inclusive via celulares), do 

computador, do cinema de animação, web art, expansão dos conceitos de pintura, 

desenho, escultura, grafite etc. 
 inserção de imagens tecnológicas nos espetáculos; os novos equipamentos de 

iluminação e de efeitos cênicos; o palco para além do edifício teatral 

 DJs; música eletrônica; procedimentos técnicos da informática 

 realização dos projetos poéticos 

Ressonâncias da arte do passado na arte contemporânea 

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

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

instrumentações...), nas composições de compositores eruditos,da MPB e do jazz 
 continuidade de projetos poéticos individuais ou coletivos nas linguagens artísticas 

 

 Educação Física: 

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 

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 composição corporal 

– Índice de massa corpórea (IMC) 
Esporte 

 Modalidade individual: atletismo, ginástica artística ou ginástica rítmica 

– A importância das técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do 
espetáculo esportivo 

Corpo, saúde e beleza 

 Corpo e beleza em diferentes períodos históricos 
– Padrões de beleza e suas relações com contextos históricos e culturais 

– Interesses mercadológicos envolvidos no estabelecimento de padrões de beleza corporal 

 Produtos e práticas alimentares e de exercícios físicos associados à busca de padrões 

de beleza 
 Consumo e gasto calórico: alimentação, exercício físico e obesidade 

1ª Esporte 

 Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade coletiva ainda não conhecida dos 
alunos 

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

apreciação do espetáculo esportivo 
Corpo, saúde e beleza 

 Conceitos: atividade física, exercício físico e saúde 

– Relações diretas e indiretas entre saúde individual/coletiva e atividade física/exercício 
físico 

– Relações entre padrões de beleza corporal e saúde 

Ginástica 

 Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, ginástica localizada e/ou outras 
– Princípios orientadores 

– Técnicas e exercícios 

Corpo, saúde e beleza 
 Esporte e ginástica: benefícios e riscos à saúde 

– Fatores favoráveis e desfavoráveis à promoção e manutenção da saúde 

 
Química:  

 

Transformações químicas no dia-a-dia: 
a) evidências; 

b) tempo envolvido; 

c) energia envolvida; 
d) reversibilidade. 

 

a) transformações químicas: evidências;macroscópicas e sua descrição em diferentes 

linguagens e representações; 
b) diferentes intervalos de tempo em que as transformações químicas ocorrem; 

c) energia envolvidas nas transformações químicas, reações endo e exotérmicas. 

d) transformações químicas que ocorrem na natureza e em diferentes sistemas produtivos 
ou tecnológicos; 

e) transformações químicas que podem ser revertidas. 

Reagentes, produtos e suas propriedades: 



 

 

a) caracterização de substâncias que constituem os reagentes e produtos das 

transformações em termos de suas propriedades; 
b) Separação e identificação das substâncias. 

a) propriedades que caracterizam as substâncias: temperatura de fusão e ebulição, 

densidade, 
solubilidade; 

b) separação de uma ou mais substâncias presentes em um sistema (filtração, flotação, 

destilação, sublimação, recristalização); 
c) métodos de separação de substâncias utilizadas nos sistemas produtivos. 

 

Reagentes, produtos e suas relações em massa e calor: 

a) reações de combustão; 
b) aspectos quantitativos nas transformações químicas; 

c) poder calorífico dos combustíveis. 

a) conservação da massa e a proporção entre as massas de reagentes e produtos nas 
transformações químicas; 

b) relação entre as massas de reagentes, de produtos e a energia envolvida nas 

transformações 
químicas; 

c) transformações químicas envolvendo diferentes combustíveis: a formação de ácidos e 

outras implicações sociais e ambientais da produção e dos usos desses combustíveis. 
Primeiras idéias ou modelos sobre a constituição da matéria: 

a) modelo de Dalton sobre a constituição da matéria. 

a) conceitos de átomo e de elemento químico segundo Dalton; 

b) as idéias de Dalton para explicar as transformações químicas e suas relações de massa; 
c) modelos explicativos como construções humanas num dado contexto histórico e social. 

 

Representação de transformações químicas: 
a) processos de obtenção do ferro e do cobre; 

b) linguagem simbólica da Química; 

c) Tabela Periódica; 
d) balanceamento e  interpretação das transformações químicas; 

e) equação química: relações entre massa, número de partículas e energia. 

a) transformações químicas envolvidas na produção de ferro e cobre; 
b) símbolos dos elementos químicos e equações químicas; 

c) balanceamento das equações químicas: relações entre massa, número de partículas e 

energia; 
d) Tabela Periódica: organização dos elementos químicos de acordo com suas massas 

atômicas; 

e) equações químicas dos processos de produção do ferro e do cobre; 

f) importância do ferro e do cobre na sociedade atual. 
Relações quantitativas envolvidas na transformação química: 

a) estequiometria; 

b) impactos ambientais na produção do ferro e do cobre. 
a) massa molar e quantidade de matéria (mol); 

b) cálculo estequiométrico: massas, quantidades de matéria e energia nas transformações 

químicas; 
c) cálculos estequiométricos na produção do ferro e do cobre; 



 

 

d) impactos sociais e ambientais decorrentes da extração de matérias-primas e da produção 

do ferro e do cobre. 
 

Filosofia: 

 
 ‐  Imagem crítica da Filosofia. 

 ‐  O intelecto: empirismo e criticismo. 

 ‐  História da Filosofia: instrumentos de pesquisa. 
 ‐  Áreas da Filosofia. 

 ‐  Introdução à Filosofia da Ciência. 

 ‐  Introdução à Filosofia da Religião. 

 ‐  Introdução à Filosofia da Cultura. 
 ‐  Introdução à Filosofia da Arte. 

 ‐  O Estado. 

 ‐  O Estado, os poderes e as leis. 
 ‐  Socialismos e anarquismos. 

 ‐  Marxismo. 

 ‐  Desigualdade social e ideologia. 
 ‐  Democracia e justiça. 

 ‐  Os direitos humanos. 

 ‐  Participação política. 
 

Sociologia: 

 

O aluno na sociedade e a Sociologia 
 ‐  A Sociologia e o trabalho do sociólogo. 

 ‐  O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade. 

 ‐  Como pensar diferentes realidades. 
 ‐  O homem como ser social. 

O que permite ao aluno viver em sociedade? 

 ‐  A inserção em grupos sociais: família, escola, vizinhança, trabalho. 
 ‐  Relações e interações sociais. 

 ‐  Socialização. 

O que nos une como humanos? O que nos diferencia? 
 Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno I: a unidade do Homem e 

as diferenças 

entre os homens: 

 ‐  o que nos diferencia como humanos; 

 ‐  conteúdos simbólicos da vida humana:cultura; 

 ‐  características da cultura; 

 ‐  a humanidade na diferença. 

O que nos desiguala como humanos? 
 ‐  etnias; Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno II: da diferença à 

desigualdade: 

 ‐  classes sociais; 

 ‐  gênero; 

 ‐  geração. 

 



 

 

 

2ª Série do Ensino Médio Regular 
 

Língua Portuguesa e Literatura: 

 
HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 

1. Distinguir as diferenças entre leitura de distração e leitura literária; 

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

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

4. Concatenar sintagmas linguísticos a fim de construir frases e textos; 

5. Adequar construção linguística à emissão de opiniões e pontos de vista na produção 

e recepção de textos. 

2º Bimestre 

1. Elaborar estratégias de leitura de diferentes textos relacionando  sentido à urdidura 

textual; 

2. Elaborar estratégias de produção de textos argumentativos; 

3. Inferir tese, tema ou assunto principal em um texto; 

4. Concatenar idéias na estruturação de um texto; 

5. Compreender a literatura como sistema social em que se concretizam valores sociais 

e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional; 

6. Identificar o valor semântico de diferentes elementos linguísticos na construção 

coesiva do um texto; 

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

 
3º Bimestre 

1. Elaborar estratégias de produção de textos informativos, expositivos e 

argumentativos; 

2. Inferir tese, tema ou assunto principal em um texto; 

3. Concatenar idéias na estruturação de um texto; 

4. Identificar o valor semântico e estilístico dos conectivos na construção coesiva de um 
texto; 

5. Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária; 

6. Relacionar texto, valores e contemporaneidade; 



 

 

7. Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua 

portuguesa nos processos de continuidade e ruptura; 

8. Organizar adequadamente os parágrafos de um texto para atingir a proposta 

enunciativa. 

4º Bimestre 

1. Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pelos povos 
lusófonos nos processos de continuidade e ruptura; 

2. Considerar indícios de valores da contemporaneidade presentes na urdidura textual; 

3. Relacionar a dimensão persuasiva da linguagem às diferentes vivências sociais, 

visando polemizar preconceitos e incoerências; 

4. Localizar informações relevantes do texto para solucionar determinado problema 

apresentado; 

5. Concatenar adequadamente as diferentes frases de um texto, visando à construção 

da textualidade; 

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

produção; 

7. Reconhecer as linguagens como elementos integrados dos sistemas de comunicação. 

Conteúdos Gerais: 
 

Linguagem e sociedade 

 Os sistemas de arte e de distração 
 O estatuto do escritor na sociedade 

 Como fazer para gostar de ler literatura? 

 O indivíduo e os pontos de vista e valores sociais 

 A crítica de valores sociais  
 A palavra e o tempo: texto e contexto social 

Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 

 Relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de 
diferentes indícios 

Estruturação da atividade escrita 

 Planejamento 
 Construção do texto 

 Revisão 

Texto literário (foco: leitura) 
 Textos em prosa: conto e romance 

 Poema: estudo por temas 

 Comédia de costumes 
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Artigo de opinião 

 Anúncio publicitário 

 slogan 



 

 

Antologia (foco: leitura e escrita) Argumentação, expressão de opiniões e mídia 

impressa Estratégias de pós-leitura 
 Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 

contextos de leitura 

Funcionamento da língua 
 Construção lingüística da superfície textual: uso de conectores 

 Relações entre linguagem verbal e não verbal 

 Língua portuguesa: o correto e o adequado 
 Valor expressivo de antíteses e ambigüidades 

 Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 

 Análise estilística: conectivos 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 Aspectos formais do uso da língua: Ortografia, regência e concordância 

 Construção da textualidade 

Compreensão e discussão oral 
 Discussão de pontos de vista em textos criativos (publicitário) 

Linguagem e sociedade 

 Jornalismo, literatura e mídia 
 Mercado, consumo e comunicação 

 O indivíduo e os pontos de vista e valores sociais 

 Valores e atitudes culturais no texto literário 
 Literatura e intenção Pedagógica 

Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 

 Relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de 

diferentes 
indícios 

Estruturação da atividade escrita 

 Planejamento 
 Construção do texto 

 Revisão 

Texto literário (foco: leitura e escrita) 
 Romance 

 Poema: a quebra da tradição 

 O conto fantástico 
Texto lúdico (foco: leitura) 

 Letra de música 

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 
 Artigo de opinião 

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

 Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 

contextos de leitura 
Intencionalidade comunicativa Elaboração de projeto de Texto 

Funcionamento da língua 

 Construção lingüística da superfície textual: uso de conectores  
 Referência dêitica 

 A seqüencialização dos parágrafos 

 Identificação das palavras e idéias chave em um texto 
 Processos interpretativos inferenciais: metáfora e metonímia 



 

 

 Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 

 Análise estilística:advérbio 

 Construção da Textualidade 
 

Compreensão e discussão oral 

 Concatenação de idéias 
 Intencionalidade comunicativa 

 Discussão de pontos de vista em textos opinativos 

 

História  
 

HABILIDADE GERAIS 

1º Bimestre : 
1. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-os 

em suas manifestações e representações em diferentes sociedade, épocas e lugares; 

2. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão 
de fenômenos naturais, de processos histórico- geográficos, da produção tecnológica 

e das manifestações culturais; 

3. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a em 
suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares; 

4. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artístico, identificando-a em 

suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e 

lugares.Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão de fenômenos naturais, processos- histórico – geográficos, produção 

tecnológica e manifestações artísticas.  

 
2º Bimestre : 

1. Comparar processos de formação socioeconômica ,relacionando-os a seus contextos 

histórico e geográfico; 
2. Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza histórico-

geográfico, técnico- cientifica, artístico-cultural ou do cotidiano, comparando 

diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e 
analisando a validade dos argumentos utilizados; 

3. Compreensão de texto, o que exige o domínio da norma culta da língua portuguesa; 

4. Capacidade de interpretar dados e informações contidas em textos historiográficos; 
5. Relacionar essas informações entre si e com conceitos previamente aprendidos, 

construindo uma sínteses consistente, em que fique demonstrado o reconhecimento 

de aspectos definidores do pensamento iluminista; 

6. Identificação de conhecimentos referenciais dos processos de colonização do território 
norte-americano e de independência dos estados Unidos da América. 

 

3º Bimestre : 
1. Reconhecimento de informações referenciais a respeito da Revolução Francesa e do 

Império Napoleônico; 

2. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de 
diferentes formas; 



 

 

3. Tomar decisões e enfrentar situações –problemas; 

4. Contextualizar e ordenar os eventos, compreendendo a importância dos fatores 
sociais, políticos ou culturais; 

5. Construir e aplicar conceitos integrantes de processos histórico –geográficos, da 

produção tecnológica e das manifestações artísticas.Dada a descrição discursiva ou 
ilustrativa de um experimento ou fenômeno, de natureza cientifica, tecnológica ou 

social, identificar variáveis e selecionar os instrumentos necessários para a realização 

ou interpretação. 
 

4º Bimestre : 

1. Reconhecer, no passado e no presente, o aspecto sócio-histórico constitutivo da 

cultura norte-americana; 
2. A partir de textos, analisar os processo de transformação histórica, identificando 

suas principais características econômicas , políticas e sociais; 

3. Reconhecer que as transformações da história não decorrem, apenas da ação das 
chamadas grandes personagens; 

4. Caracterização dos interesses das partes envolvidas na guerra, o Norte e o Sul dos 

E.U.A; 
5. Elaborar e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão 

dos processos histórico-geográficos; 

6. Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seu contexto 
histórico geográfico. A partir de textos, analisar os processos de transformação 

histórica,identificando suas principais características econômicas, políticas e 

sociais.Reconhecer que transformações da história não decorrem, apenas da ação 

das chamadas grandes personagens; 
Elaborar e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão dos 

processos histórico-geográficos  e comparar processos de formação 

socioeconômica,relacionando-os com seu contexto histórico e geográfico. 
 

Conteúdos Gerais: 

 Renascimento e Reforma Religiosa: 
 características culturais e religiosas da Europa no início da Idade Moderna 

  Formação e características do Estado Absolutista na Europa Ocidental 

  A Europa e o Novo Mundo: relações econômicas, sociais e culturais do sistema 
colonial 

  Iluminismo e Liberalismo: revoluções inglesa (século XVII) e francesa (século XVIII) e 

independência dos Estados Unidos 
  Império Napoleônico 

  Independências na América Latina 

  A Revolução industrial inglesa (séculos XVIII e XIX) 

  Processos políticos e sociais no século XIX na Europa 
  Formação das sociedades nacionais e organização política e social na América e nos 

EUA no século XIX: Estados Unidos e Brasil (expansão para o oeste norte-americano, 

Guerra Civil e o desenvolvimento capitalista dos EUA / Segundo Reinado no Brasil) 
  A República no Brasil – as contradições da modernização e o processo de exclusão, 

política, econômica e social das classes populares 

 
 



 

 

Geografia: 

 
Território brasileiro 

  A cartografia da gênese do território 

  Do “arquipélago” ao “continente” 
O Brasil no sistema internacional 

  Mercados internacionais e agenda externa brasileira 

Os circuitos da produção 
  O espaço industrial 

  O espaço agropecuário 

Redes e hierarquias urbanas 

  A formação e a evolução da rede urbana brasileira 
  A revolução da informação e as cidades 

Dinâmicas demográficas 

  Matrizes culturais do Brasil 
  A transição demográfica 

Dinâmicas Sociais 

  O trabalho e o mercado de trabalho 
  A segregação sócio espacial e exclusão social 

Recursos naturais e gestão do território 

  A placa tectônica sul-americana e o modelado do relevo brasileiro 
  Os domínios morfoclimáticos e bacias hidrográficas 

 Gestão pública dos recursos naturais. 

 

Biologia: 
 

HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 
1-     Compreender e interpretar textos de diferentes gêneros; obter e representar 

informações disponíveis em imagens e tabelas; 

2-     Estabelecer a relação entre o texto e as ilustrações; compreender e interpretar 
textos de diferentes gêneros, como tabelas e figuras; participar de discussões e 

mostrar respeito às opiniões diferentes da sua e capacidade de fazer sínteses e 

relações; saber se expressar em público; 
3-     Estabelecer relação entre o texto e as ilustrações; compreender e interpretar textos 

de diferentes gêneros, como tabelas e figuras; analisar e explicar dados 

experimentais; identificar informações em textos, imagens, tabelas, gráficos e mapas; 
produzir registros utilizando diversas linguagens; 

4-     Compreender e interpretar textos de diferentes gêneros, como tabelas e figuras; 

participar de discussões e mostrar respeito às opiniões diferentes da sua e 

capacidade de fazer sínteses e relações; saber se expressar em público. 

2º Bimestre 

1-     Interpretação de texto; classificação das características dos seres vivos; elaboração 

de texto; 
2-      Elaborar e testar hipóteses sobre composição genética de indivíduos; propor e 

testar hipóteses sobre herança, aplicando as idéias de Mendel; reconhecer esquemas 



 

 

que resumem as idéias de Mendel; elaborar suposições sobre o fenômeno estudado; 

dada uma situação-problema envolvendo cruzamentos genéticos,  identificar dados 
relevantes e propor estratégias para sua solução;  interpretar dados apresentados em 

esquemas, tabelas e gráficos; a partir de conhecimentos sistematizados sobre 

transmissão das características hereditárias, solucionar os problemas propostos; 
3-     Descrever o processo meiótico; relacionar o comportamento dos cromossomos na 

meiose e o dos genes na formação dos gametas; 

4-     Construir e analisar heredogramas;  calcular probabilidades em problemas de 
genética; relacionar o processo meiótico com o cálculo de probabilidades. 

5-     Interpretar textos. 

3º Bimestre 

1-     Ler e interpretar textos e imagens relacionados à estrutura do DNA; reconhecer as 
unidades básicas que formam a molécula de DNA e a relação estrutural entre elas; 

relacionar a estrutura tridimensional da molécula de DNA com as funções por ela 

desempenhada; produzir textos descritivos sobre a estrutura da molécula de DNA; 
2-     Interpretar gráficos e esquemas relativos à duplicação do DNA; produzir textos 

sobre o processo de duplicação do DNA; resolver problemas biológicos que envolvem 

operações matemáticas; 
3-     Interpretar quadros e textos;  descrever o processo de síntese de proteínas; 

4-     Elaborar texto descritivo sobre o trabalho de Mendel com as ervilhas; construir e 

interpretar mapas conceituais relacionando conceitos da Genética Clássica e da 
Biologia Molecular; interpretar gráficos e esquemas relacionados à pesquisa genética. 

4º Bimestre 

1-     Compreender as técnicas usadas em biotecnologia, relacionando aos principais 

conceitos de Genética e Biologia Molecular; elaborar cartas e textos narrativos sobre 
a temática em discussão; 

2-     Ler e interpretar textos e imagens relacionados a organismos transgênicos; 

relacionar informações apresentadas de diferentes formas para construir 
argumentação consistente; construir mapas conceituais sobre transgênicos; inferir 

opiniões dos autores em diferentes tipos de textos; antecipar conteúdos e localizar 

informações em um texto; 
3-     Pesquisar informações sobre biotecnologia; elaborar; analisar e criticar argumentos 

sobre questões sociocientíficas. 

 
Conteúdos Gerais: 

 

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 
  Papel da membrana na interação entre ambiente e célula: tipos de transporte 

  Processos de obtenção de energia pelos sistemas vivos: fotossíntese e respiração 

celular 
  Mecanismo básico de reprodução das células: mitose 

  Mitoses descontroladas: cânceres 



 

 

  Medidas preventivas e contra o risco de câncer e tecnologias aplicadas a seu 

tratamento 
Variabilidade genética e hereditariedade 

Mecanismos de variabilidade genética 

  Reprodução sexuada e processo meiótico  
 Os fundamentos da hereditariedade 

  Características hereditárias congênitas e adquiridas 

  Hereditariedade: as concepções prémendelianas e as leis de Mendel 
  Teoria cromossômica da herança: 

  Determinação do sexo e herança ligada ao sexo 

  Cariótipo normal e aberrações cromossômicas mais comuns (síndromes de Down, 

Turner e Klinefelter) 
 Genética humana e saúde 

  Grupos sanguíneos (sistema ABO e Rh):transfusões sanguíneas e incompatibilidades 

  Distúrbios metabólicos: albinismo e fenilcetonúria 
  Tecnologias na prevenção de doenças metabólicas 

  Transplantes e doenças auto-imunes 

  Aconselhamento genético: finalidades,importância e acesso 
 

DNA:a receita da vida e seu código 

O DNA em ação:estrutura e atuação 
  Estrutura química do DNA 

 

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

  RNA: a tradução da mensagem 
  Código genético e fabricação de proteínas 

Biotecnologia Tecnologias de manipulação do DNA 

  Principais tecnologias utilizadas na transferência de DNA: enzimas de restrição, 
vetores e clonagem molecular 

  Engenharia genética e produtos geneticamente modificados: alimentos, produtos 

farmacêuticos, hormônios, vacinas e medicamentos 
  Riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados no mercado: a legislação 

brasileira 

 
Matemática: 

 

HABILIDADES GERAIS 
 

1º Bimestre 

 Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais; representar a 

periodicidade identificada em situações-problema por intermédio de um gráfico 

cartesiano.  

 Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais; representar 

graficamente fenômenos periódicos por intermédio de gráficos cartesianos; identificar 

as simetrias presentes na circunferência trigonométrica, utilizando-as para a 

resolução de situações-problema; localizar na circunferência trigonométrica a 



 

 

extremidade final de arcos dados em graus ou em radianos; resolver equações 

trigonométricas simples.  

 Construir o gráfico de uma função trigonométrica dada a equação que a representa; 

identificar alguns parâmetros importantes do modelo ondulatório para a descrição 

matemática de fenômenos periódicos; determinar a equação da função representada 

por um gráfico dado.  

 Relacionar situações-problema, apresentadas em língua materna, com os significados 

associados aos fenômenos periódicos; resolver equações trigonométricas envolvendo 

seno e cossenos; interpretar resultados e fazer referências.  

2º Bimestre 

 Utilizar elementos de matrizes para organizar e justificar a resolução de situações-

problemas baseada em contexto do cotidiano; relacionar representações geométricas 

a comandos expressos na linguagem matemática.  

 Utilizar a notação matricial para representar figuras planas; respeitar seqüência de 

comandos estabelecidos por intermédio de matrizes.  

 Analisar informações contidas em enunciados escritos em língua materna, 

destacando elementos importantes para a compreensão do texto e para a formulação 

de equações matemáticas ; utilizar a linguagem matemática para expressar as 

condições descritas em situações-problema contextualizadas; resolver sistemas 

lineares, interpretando os resultados de acordo com o contexto fornecido pela 

situação-problema.  

 Utilizar a linguagem matemática para a obtenção de equações que auxiliem na 

resolução de situações-problema; reconhecer a maior eficiência de um método de 

resolução sobre outro, com base nas estratégias de raciocínio mobilizadas.  

3º Bimestre 

 Interpretar informações fornecidas por intermédio de diferentes linguagens, com o 

objetivo de calcular e associar um valor de probabilidade a uma situação-problema.  

 Identificar em diferentes agrupamentos a necessidade ou não da ordenação entre 

seus elementos; interpretar informações fornecidas por intermédio de diferentes 

linguagens, com o objetivo de calcular e associar um valor de probabilidade a uma 

situação-problema.  

 Interpretar informações contidas em enunciados de situações-problema, com o 

objetivo de caracterizar a necessidade de mobilizar raciocínio combinatório; 

identificar as semelhanças e as diferenças entre os diversos casos de probabilidade, 

no que diz respeito à ordenação ou não dos elementos que compõem os eventos.  



 

 

 Interpretar o resultado da probabilidade de ocorrência de um evento em n repetições 

de um mesmo experimento; relacionar o cálculo da probabilidade de n repetições de 

um evento, mantendo-se as condições, com o desenvolvimento de um binômio de 

expoente n.  

4º Bimestre 

 Reconhecer e nomear um prisma; relacionar elementos geométricos e algébricos; 

visualizar figuras espaciais no plano; sintetizar e generalizar fatos obtidos de forma 

concreta.  

 Estabelecer analogias entre prismas e cilindros; visualizar sólidos formados por 

rotação; generalizar fatos observados em situações concretas; analisar dados e 

tomada de decisões.  

 Visualizar e representar pirâmides e cones; enfrentar situações-problema que 

envolvem a identificação e os cálculos de áreas e volumes de figuras na forma de 

pirâmide ou cone; fazer generalizações a parti de experiências.  

 Interpretar e localizar pontos na esfera; enfrentar situações-problema; interpretar 

dados para tomada de decisões; aplicar conhecimentos sobre esfera em situações de 

contexto.  

Conteúdos Gerais: 

 

Trigonometria 
 Fenômenos  periódicos. 

 Funções trigonométricas. 

 Equações e inequações. 
 Adição de arcos. 

 

Matrizes, determinantes e sistemas lineares 

 Matrizes: significado como tabelas, características e operações. 
 A noção de determinante de uma matriz quadrada. 

 Resolução e discussão de sistemas lineares: escalonamento. 

 
Análise combinatória e probabilidade 

 Raciocínio combinatório: princípios multiplicativo e aditivo. 

 Probabilidade simples. 
 Casos de agrupamentos: arranjos, combinações e permutações. 

 Probabilidade da reunião e/ou da intersecção de eventos. 

 Probabilidade condicional. 
 Distribuição binomial de probabilidades: o triangulo de Pascal e o Binômio de 

Newton.  

Geometria métrica espacial 
 Elementos de geometria de posição. 

 Poliedros, prismas e pirâmides. 

 Cilindros, cones e esferas. 



 

 

 

Física: 
 

Fenomenologia: calor, temperatura e fontes 

 Fenômenos, fontes e sistemas que envolvem a troca de calor no cotidiano; 
 Formas de controle de temperatura realizadas no cotidiano; 

 Estimativas e medidas de temperatura, escolhendo equipamentos e procedimentos 

adequados para isso; 
 Procedimentos adequados para medição do calor. 

Trocas de calor e propriedades térmicas da matéria 

  Propriedades térmicas dos materiais (dilatação/contração; condução e 

armazenamento de calor; calor 
 específico e capacidade térmica) envolvidos em sistemas ou processos térmicos do 

cotidiano; 

  Quantificação do calor envolvido em processos termodinâmicos reais; 
  Diferentes processos de trocas de calor (condução, convecção e irradiação) e 

identificação dos seus respectivos modelos explicativos (calor como processo e calor 

como radiação térmica). 
 Aquecimento e clima  

  Ciclos de calor no sistema terrestre (clima, fenômenos atmosféricos e efeito estufa); 

  Avaliação científica das hipóteses sobre aquecimento global e suas conseqüências 
ambientais e sociais. 

 Calor como energia 

  Processo histórico da unificação entre calor e trabalho mecânico e o Princípio de 

Conservação da Energia; 
  A conservação da energia em sistemas físicos (como por exemplo, nas trocas de calor 

com mudança de estado físico, nas máquinas mecânicas e a vapor). 

 Máquinas térmicas 
  Caracterização do funcionamento das máquinas térmicas em termos de ciclos 

fechados; 

  Calculo da potência e do rendimento de máquinas térmicas reais; 
  Impactos sociais e econômicos das máquinas térmicas no processo histórico 

de desenvolvimento da sociedade (revolução industrial). 

Entropia e degradação da energia 
  Fontes de energia na Terra, suas transformações e sua degradação; 

  O ciclo de energia no Universo e sua influência nas fontes de energia terrestre; 

  Balanços energéticos de alguns processos de transformação da energia na Terra. 
  As necessidades energéticas como problema da degradação da energia  

Som: fontes, características físicas e usos 

  Diferenças físicas entre ruídos, sons harmônicos e timbre e suas fontes de produção; 

  Caracterização física de ondas mecânicas, por meio dos conceitos de amplitude, 
comprimento de onda, freqüência, velocidade de propagação e ressonância; 

  Problemas do cotidiano que envolvem conhecimentos de propriedades de sons; 

  Elementos que compõem o sistema de audição humana, os limites de conforto e a 
relação com os problemas causados por poluição sonora. 

Luz: fontes e características físicas 

  Processos de formação de imagem e as propriedades da luz, como a da propagação 
retilínea, da reflexão e da refração; 



 

 

 Sistemas que servem para melhorar e ampliar a visão: óculos, lupas, telescópios, 

microscópios etc. 
 

 

Luz e cor 
  As diferenças entre cor luz e cor pigmento; 

  A luz branca como luz composta policromática; 

  As três cores primárias (vermelho, verde e azul) no sistema de percepção de cores no 
olho humano e em equipamentos; 

  O uso adequado de fontes de iluminação em ambientes do cotidiano. 

 

Inglês: 
 

Análise de filmes e programas de televisão 

 Reconhecimento de temas / assuntos 
 Construção de opinião 

 Localização de informações explícitas 

 Inferência do ponto de vista e das intenções do autor 
 O uso de diferentes tempos verbais 

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

seqüenciais 
Gêneros para leitura e escrita 

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

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

diretores e atores desses filmes (localização de informações, reconhecimento de 
temas, inferência de ponto de vista, construção de opinião) 

Produção: resenha sobre um filme 

Análise de propagandas e peças publicitárias: cinema e consumo 
 Reconhecimento das relações entre cultura e consumo 

 Reconhecimento de mensagens implícitas em anúncios ou propagandas (linguagem 

verbal e não verbal) 
 Identificação de propagandas de produtos implícitas em filmes 

 Inferência de informações, ponto de vista e intenções do autor 

 Reconhecimento de tema 
 Construção de relações entre o texto observado e atitudes pessoais 

 O uso dos graus dos adjetivos 

 O uso do imperativo 
Gêneros para leitura e escrita 

 Propagandas publicitárias, trechos de filmes em inglês ou legendados em inglês, 

entrevistas com diretores e atores (localização de informações, reconhecimento de 

temas, inferência de ponto de vista, construção de opinião) 
Produção: roteiro de anúncio publicitário e peça publicitária (vídeo gravada ou 

impressa) 

Cinema e preconceito 
 Reconhecimento do tema 

 Reconhecimento de estereótipos sociais e preconceitos 

 Inferência de informações 
 Construção de opinião 



 

 

 Construção de relações entre o texto observado e atitudes pessoais 

 O uso dos verbos modais: should, must, might 
 O uso de orações condicionais: tipo 1 e tipo 2 

Gêneros para leitura e escrita 

  Trechos de filmes em inglês ou legendados em inglês, entrevistas com diretores e 
atores, resenhas, seção de ajuda em revista para adolescentes 

Produção: carta para seção de revista juvenil intitulada “pergunte ao especialista” 

Cinema e literatura 
  Cinema, literatura e identidade cultural 

  O enredo no texto literário e sua adaptação para o cinema 

  Identificação e descrição de personagens 

  O uso de diferentes tempos verbais 
  Discurso direto e indireto 

Gêneros para leitura e escrita 

 Trechos de romances e/ou contos que foram adaptados para o cinema, trechos de 
 filmes em inglês ou legendados em inglês, 

 resenha crítica de livros e filmes, trechos de roteiros 

Produção: roteiro e dramatização de esquete baseada em um filme ou livro 
 

Arte: 

 
HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 

     Investigar o encontro entre Arte e público na dimensão da mediação cultural, como 
experiência estética a ser compartilhada; 

      Conhecer e valorizar os espaços e as formas de integração entre Arte e público; 
     Perceber a mediação cultural como abertura de possíveis canais de interação; 

comunicativa e de diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro e 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. 

2º Bimestre 

     Desenvolver poéticas pessoais, coletivas e/ou colaborativas por meio de percursos 
de experimentação; 

     Vivenciar a invenção poética durante o fazer da construção artística, inventando o 
seu modo de fazer; 

     Investigar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e foma-
conteúdo; 

     Inventar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e forma-
conteúdo; 



 

 

     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 2º semestre. 

3º Bimestre 

     Ampliar a compreensão sobre a relação entre materialidade em Arte e suas 

possibilidades em processo de criação e de forma-conteúdo nas linguagens das artes 
visuais, música, teatro ou dança; 

     Operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de poéticas pessoais ou 
de processo colaborativos; 

     Conhecer os festivais e os salões como formas de mostrar a produção artística; 

     Avaliar processos já realizados nos bimestres anteriores e propor ações para 

encaminhamentos no 4º bimestre. 

4º Bimestre 

     Elaborar , desenvolver e mostrar um projeto poético; 

     Identificar os conceitos e procedimentos estudados e experimentados em Arte 

durante o ano letivo; 

     Ser consciente do processo de estudo, pesquisa e produção em Arte desenvolvido no 

ano letivo. 

 

Conteúdos Gerais: 
 

O encontro entre arte e público 

 aproximação entre arte e público; curadoria educativa; conceitos e curadoria de 
Festivais 

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

públicos; arte e comunicação visual na escola 

 festivais dionisíacos e teatro grego;sagrado e profano; ressonâncias entre espetáculo e 
espectador 

 espaços convencionais e alternativos; intervenção do espectador no espetáculo de 

dança; dança-público/quarta-parede 
 mediações para a a escuta; interpretações diversas; repertório pessoal e cultural; 

bandas; coretos; espaços para concerto 

 pré-projetos de poética pessoal ou colaborativa 
A poética da matéria no território das linguagens da arte 

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

 a materialidade do texto na construção da obra cênica 
 o corpo e a pesquisa de movimento 

 a matéria-som, ruído, silêncio e palavra 

 projetos de poética pessoal ou colaborativa 

Projeto de contaminação de linguagens no território das linguagens artísticas 



 

 

 land art; arte pública; performance; instalação; apropriação de imagens; colagem; 

computação gráfica; contaminação de linguagens; fotografia; grafite; livro de artista; 
objeto; videoarte 

 intervenções urbanas; performance; teatro pós-moderno 

 dança de rua, as experiências contemporâneas de movimento 
 intervenções sonoras; sons de celulares; rádios comunitárias 

 invenção de ações culturais (intervenções visuais, sonoras, corporais; curadorias 

educativas gerando novos contatos com as linguagens da arte) 

Intervenções urbanas e ambientais como projeto poético Modos de pensar e olhar a 
arte 

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

Psicologia da Arte; Antropologia Cultural; Semiótica da Cultura; Mercado da Arte etc. 
 finalização dos projetos poéticos de intervenções individuais ou colaborativas com 

fundamentação teórica a partir do contato com os saberes estéticos e culturais 

 
Educação Física: 

 

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

– Processo histórico: academias, modismos e tendências 

Corpo, saúde e beleza 

 Capacidades físicas: conceitos e avaliação 
Contemporaneidade 

 Corpo na contemporaneidade 

– Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 
Mídias 

 Significados/sentidos predominantes no discurso das mídias sobre a ginástica e o 

exercício físico: emagrecimento, definição e aumento da massa muscular 
 O papel das mídias na definição de modelos hegemônicos de beleza corporal 

Esporte 

 Modalidade individual ainda não conhecida dos alunos 
– A importância das técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do 

espetáculo esportivo 

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) e aumento da massa muscular: benefícios e riscos 

à saúde nas várias faixas etárias 
Contemporaneidade 

 Corpo na contemporaneidade – Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

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

frisbee ou outra 

– A importância das técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do 

espetáculo esportivo 
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 

Contemporaneidade 

 Corpo na contemporaneidade 
– Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

Mídias 

 A transformação do esporte em espetáculo televisivo e suas conseqüências 
– O esporte como negócio 

– Diferentes experiências perceptivas: jogador, torcedor presencial e telespectador 

– Significados/sentidos predominantes no discurso das mídias sobre o esporte: vitória ou 

derrota, rendimento máximo e recompensa extrínseca e intrínseca – Dimensão ética 
Ginástica 

 Ginástica alternativa: alongamento, relaxamento ou outra 

– Princípios orientadores 
– Técnicas e exercícios 

Corpo, saúde e beleza 

 Atividade física/exercício físico e prática esportiva em níveis e condições adequadas 
– Meio ambiente (sociocultural e físico) 

– Lesões decorrentes do exercício físico e da prática esportiva em níveis e condições 

inadequados 
Contemporaneidade 

 Corpo na contemporaneidade 

– Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

– Corpo, cultura de movimento e pessoas com deficiências 
– Principais limitações motoras e sensoriais nos jogos e esportes 

– Jogos e esportes adaptados 

 
Química: 

Propriedades da água para consumo humano: 

a) água pura e água potável; 
b) dissolução de materiais em água e mudança de suas propriedades; 

c) concentração de soluções. 

a) concentração de soluções em massa e em quantidade de matéria (g.L-1,mol.L-1, ppm, % 
em massa); 

b) alguns parâmetros de qualidade da água – concentração de materiais dissolvidos. 

Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas que ocorrem em 
soluções: 

a) relações estequiométricas: 

b) solubilidade de gases em água; 

c) potabilidade da água para consumo humano e poluição. 
a) relações quantitativas de massa,de quantidade de matéria (mol) nas transformações 

químicas que 

ocorrem em soluções de acordo com suas concentrações: 
b) determinação da quantidade de oxigênio dissolvido nas águas (DBO); 

c) uso e preservação da água no mundo; 

d) fontes causadoras da poluição da água; 
e) tratamento de água: filtração,flotação, cloração e correção de pH. 



 

 

O modelo de Rutherford-Bohr para explicar a constituição da matéria: 

a) limitações das idéias de Dalton para explicar o comportamento dos materiais; 
b) modelo de Rutherford-Bohr; 

c) ligações químicas:iônica, covalente e metálica; 

d) energia de ligação e as transformações químicas. 
a) condutibilidade elétrica e radioatividade natural dos materiais; 

b) o modelo de Rutherford para explicar a natureza elétrica dos materiais; 

c) o modelo de Bohr para explicar a constituição da matéria; 
d) nova organização da Tabela Periódica:uso do número atômico como critério; 

e) ligações químicas em termos de forças de atração e repulsão elétrica; 

f) transformação química como resultante de quebra e formação de ligações; 

g) previsões sobre o tipo de ligação dos elementos a partir das posições que ocupam na 
Tabela Periódica; 

h) cálculo da entalpia de reação por meio do balanço energético advindo de formação e 

ruptura de ligação química; 
i) diagramas de energia: transformações endotérmicas e exotérmicas. 

Relações entre algumas propriedades das substâncias e suas estruturas: 

a) interações inter e intrapartículas, explicando algumas propriedades dos materiais. 
a) polaridade das ligações covalentes e moléculas; 

b) forças de interação entre as partículas:átomos, íons e moléculas nos estados sólido, 

líquido e gasoso; 
c) as interações químicas inter e intrapartículas para explicar as propriedades das 

substâncias, como 

temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, condutibilidade elétrica; 

d) pressão de vapor: dependência da  temperatura de ebulição dos materiais com a pressão 
atmosférica. 

Relação entre energia elétrica e as estruturas das substâncias envolvidas 

numa transformação 
química: 

a) reatividade de metais; 

b) explicações sobre as transformações químicas que produzem ou necessitam de corrente 
elétrica: aspectos qualitativos; 

c) Reações de oxi-redução:conceito e balanceamento. 

a) reatividade dos metais em reações com ácidos e íons metálicos; 
b) transformações químicas que ocorrem com o envolvimento de energia elétrica: processos 

de oxidação e de redução; 

c) as idéias de estrutura da matéria para explicar a oxidação e a redução; 
d) transformações químicas que geram energia utilizadas nos sistemas produtivos; 

e) implicações sociais e ambientais das transformações químicas que ocorrem com o 

envolvimento de energia elétrica; 

f) outros usos que a sociedade faz dos metais. 
 

Filosofia: 

 
 - O eu racional: introdução ao sujeito ético. 

 - Introdução à ética. 

 - A liberdade. 
 - Autonomia. 



 

 

 - Introdução à teoria do indivíduo. 

 - Tornar-se indivíduo. 
 - Condutas massificadas. 

 - Alienação moral. 

 - Filosofia e humilhação. 
 - Filosofia e racismo. 

 - Filosofia entre homens e mulheres. 

 - Filosofia e educação. 
 - Introdução à bioética. 

 - A técnica. 

 - A condição humana e a banalidade do mal. 

 
Sociologia: 

 

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 e comunicação de massa: 
 ‐  música, televisão, internet, cinema, artes, literatura. 

Qual a importância do trabalho na vida social brasileira? 

 ‐  O trabalho como mediação. 

 ‐  Divisão social do trabalho:‐  divisão sexual e etária do trabalho; ‐  divisão 
manufatureira do trabalho. 

 ‐  Processo de trabalho e relações de trabalho. 

 ‐  Transformações no mundo do trabalho. 
 ‐  Emprego e desemprego na atualidade. 

O aluno em meio aos significados da violência no Brasil 

 ‐  Violências simbólicas, físicas e psicológicas. 
 ‐  Diferentes formas de violência: doméstica,sexual e na escola. 

 ‐  Razões para a violência. 

 
 

3ª Série do Ensino Médio Regular 

 
Língua Portuguesa e Literatura: 

 

HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 
1. Adequar seu registro escrito e oral a situações  formais de uso da linguagem; 

2. Analisar e relacionar diferentes ideias e pontos de vista a fim de construir conceitos 
literários; 

3. Identificar e analisar características próprias da linguagem literária da modernidade; 

4. Identificar a tese e idéias-chave em um texto argumentativo; 



 

 

5. Posicionar-se  criticamente sobre conceitos e pontos de vista de terceiros conforme 

apresentados em diferentes textos;  

6. Desenvolver critérios de autocorreção de textos escritos argumentativos; 

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

autoria e de tomada de decisões diante de imprevistos. 

2º Bimestre 

1. Usar adequadamente a norma-padrão formal da língua portuguesa; 

2. Localizar informações relevantes no texto para solucionar determinado problema 

apresentado; 

3. Identificar o valor semântico de diferentes elementos linguísticos na construção 

coesiva de um texto; 

4. Contextualizar histórica e socialmente o texto literário; 

5. Projetar os textos escritos; 

6. Elaborar estratégias de leitura e produção  de textos argumentativos. 

3º Bimestre 

1. Analisar, em  um texto argumentativo, os mecanismos linguísticos utilizados na 
construção da argumentação; 

2. Elaborar estratégias de resolução de questões de exames de acesso ao Ensino 
Superior; 

3. Organizar informações de modo a compreender um conceito global; 

4. Considerar  aspectos específicos da estrutura do gênero na construção do sentido; 

5. Considerar indícios de valores manifestos na contemporaneidade presentes na 

urdidura textual; 

6. Analisar as intenções enunciativas dos textos literários na escolha dos temas, das 

estruturas e dos estilos, tomando-as, sempre que possível, como procedimentos 

argumentativos. 

4º Bimestre 

1. Posicionar-se criticamente diante da realidade, fazendo interagir conceitos, valores 

ideológicos e elementos linguísticos; 

2. Considerar indícios de valores da contemporaneidade presentes na urdidura textual; 

3. Analisar as intenções enunciativas dos textos na escolha dos temas, das estruturas e 
dos estilos, como procedimentos argumentativos; 

4. Localizar informações relevantes do texto para solucionar determinado problema 
apresentado; 



 

 

5. Perceber-se como ser em processo de construção, relacionando o projeto de vida a 

uma vivência social, literária e linguística. 
 

Conteúdos Gerais: 

 
Linguagem e Sociedade 

 Análise principalmente externa da língua e da literatura em sua dimensão social 

como instituições. 
Leitura e expressão escrita  

 Estudo das características dos gêneros textuais desde um lugar de 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  

 Análise principalmente interna da língua e da literatura como realidades  
(intersemióticas). 

Produção e compreensão oral  

 Aspectos relacionados à produção e escuta do texto oral. 
Linguagem e sociedade 

 Trabalho, linguagem e realidade brasileira 

 Adequação lingüística e ambiente de trabalho 
 A literatura e a construção da Modernidade e do moderno 

 Linguagem e o desenvolvimento do olhar crítico 

 Humor e linguagem 

Gêneros textuais  Estratégias de pré-leitura 
 Relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de 

diferentes indícios 

Estruturação da atividade escrita 
 Planejamento 

 Construção do texto 

 Revisão 
Textos de planificação (foco: escrita) 

 Projeto de tira em quadrinhos 

Texto literário (foco: leitura) 
 A prosa e a poesia modernas 

Texto lúdico não literário (foco: leitura e escrita) 

 Narrativa escolar 
 Tira em quadrinhos 

Texto argumentativo (foco: leitura e escrita) 

 Resenha crítica 

Texto informativo (foco: leitura e escrita) 
 Bilhete 

Antologia (foco: leitura e escrita) 

Argumentação, crítica e mídia impressa 
Estratégias de pós-leitura 

 Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 

contextos de leitura 
 



 

 

Funcionamento da língua 

 Recurso a conectores de articulação lógica e cronológica 
 Linguagem e adequação 

 A língua portuguesa e o vestibular 

 Valor expressivo de ecos e ambigüidades 
 Categorias da narrativa: personagem, espaço e enredo 

 Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero: uso do numeral 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 

 Construção da textualidade 

Compreensão e discussão oral 

 A oralidade nos textos escritos 
 Expressão oral e tomada de turno 

 Discussão de pontos de vista em textos literários 

Linguagem e sociedade 
 Trabalho, linguagem e realidade brasileira 

 Adequação lingüística e ambiente de trabalho 

 A literatura e a construção da Modernidade e do moderno 
 A crítica de valores sociais no texto literário 

Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 

 Relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de 
diferentes indícios 

Estruturação da atividade escrita 

 Planejamento 

 Construção do texto 
 Revisão 

Texto literário (foco: leitura) 

 Romance de tese 
 Poema e denúncia social 

 O teatro contemporâneo 

Texto argumentativo (foco: escrita) 
 Dissertação escolar 

Texto informativo (foco: escrita) 

 Apontamento de entrevista de emprego 
Mundo do trabalho e mídia impressa 

Estratégias de pós-leitura 

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

Intencionalidade comunicativa Elaboração de projeto de Texto Funcionamento da 

língua 

 Construção lingüística da superfície textual: paralelismos,coordenação e 
subordinação 

 Análise estilística nível sintático 

 Recapitulação de conhecimentos de linguagem 
 Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 

 Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 
 Construção da Textualidade 



 

 

Compreensão e discussão oral 

 Expressão de opiniões pessoais 
 Intencionalidade comunicativa 

 Identificação de estruturas e funções 

Linguagem e sociedade 
 Trabalho, linguagem e realidade brasileira 

 Diversidade e linguagem 

 África e Brasil: relações hiper-sistêmicas 
Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 

relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de diferentes 

indícios 

Estruturação da atividade escrita 
 Planejamento 

 Construção do texto 

 Revisão 
Texto argumentativo (foco: escrita) 

 Dissertação escolar 

Texto literário (foco: leitura e escrita) 
 Análise crítica de texto literário 

 O romance: as relações entre o eu e o outro 

 A prosa, a poesia, o teatro e o mundo atual 
Texto prescritivo (foco: leitura e escrita) 

 Prova Vestibular 

Mundo do trabalho e mídia impressa 

Estratégias de pós-leitura  
 organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos 

contextos de leitura 

Intencionalidade comunicativa Elaboração de projeto de texto Funcionamento da 
língua 

 Construção lingüística da superfície textual: paráfrase e reformulação 

 Análise estilística nível sintático 
 Recapitulação de conhecimentos de linguagem 

 Aspectos lingüísticos específicos da construção do gênero 

 Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 
 Aspectos formais do uso da língua: ortografia, regência e concordância 

 Construção da textualidade 

Compreensão e discussão oral 
 Expressão de opiniões pessoais 

 Intencionalidade comunicativa 

 Identificação de estruturas e funções da entrevista de emprego 

 Hetero e auto-avaliação 
Compreensão e discussão oral 

 Expressão de opiniões pessoais 

 Intencionalidade comunicativa 
 Identificação de estruturas e funções da entrevista de emprego 

 Hetero e auto-avaliação 

Linguagem e sociedade 
 Linguagem e projeto de Vida 



 

 

Leitura e expressão escrita Estratégias de pré-leitura 

 relações de conhecimento sobre o gênero e antecipação de sentidos a partir de 
diferentes indícios 

Estruturação da atividade escrita 

 Planejamento 
 Construção do texto 

 Revisão 

Texto literário (foco: leitura e escrita) 
  Análise crítica 

Texto argumentativo (foco: escrita) 

  Dissertação escolar 

Texto prescritivo (foco: leitura e escrita) 
  Prova Vestibular 

Mundo do trabalho e mídia impressa Estratégias de pós-leitura 

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

Intencionalidade comunicativa Elaboração de projeto de texto 

 
História: 

 

HABILIDADES GERAIS 
 

1º Bimestre : 

1. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a em 

suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares; 
2. Confrontar interpretações diversas de situações histórico-geográfico, técnico – 

cientifico, comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 

cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados; 
3. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de 

intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a 

diversidade sociocultural; 
4. Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representadas de 

diferentes formas. 

 
2º Bimestre : 

1. Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao desenvolvimento e às 

condições de vida e saúde de populações por meio da interpretação de diferentes 
indicadores; 

2. Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza histórico- 

geográfica, técnico - cientifica, artístico-cultural ou do cotidiano, comparando 

diferentes pontos  de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e 
analisando a validade dos argumentos utilizados; 

3. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a em 

suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares; 
4. Dado um conjunto de informações de uma realidade histórico-geográfica, 

contextualizar e ordenar os eventos registrados, entendendo a importância dos 

fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. 
 



 

 

3º Bimestre : 

1. Contextualizar e ordenar os eventos históricos, compreendendo a importância dos 
fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais; 

2. Relacionar e analisar versos de música com contexto histórico especifico; 

3. Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos comparando diferentes 
pontos de vista,identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a 

validade dos argumentos utilizados; 

4. Dada uma distribuição estatísticas de variável social ou econômica,traduzir e 
interpretar as informações disponíveis ou reorganizá-las, objetivando interpolações 

ou extrapolações ; 

5. Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com um contexto 

histórico e geográfico. 
 

4º Bimestre : 

1. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a em 
suas manifestações em diferentes sociedades, épocas e lugares; 

2. Reconhecer a importância do voto e da participação política para o exercício da 

cidadania; 
3. Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza histórico – 

geográfica, técnico – científica, artístico- cultural ou do cotidiano, comparando 

diferentes pontos  de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e 
analisando a validade dos argumentos utilizados; 

4. Confrontar interpretações diversas de situações  histórico – geográfica, técnico – 

científica,  comparando diferentes pontos  de vista, identificando os pressupostos de 

cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados; 
 

Conteúdos Gerais: 

 
 Imperialismo: a crítica de suas justificativas (cientificismo, evolucionismo e 

racialismo) 

  Conflitos entre os países imperialistas e a I Guerra Mundial 
  A Revolução Russa e o stalinismo 

  Totalitarismo: os regimes nazifascistas 

  A crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais 
  A Guerra Civil Espanhola 

  II Guerra Mundial 

  O período Vargas 
  O mundo pós-Segunda Guerra e a Guerra Fria 

  Movimentos sociais e políticos na América Latina e Brasil nas décadas de 1950 e 

1960 

  A Guerra Fria e os golpes militares no Brasil e América Latina 
  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 pelas “Diretas Já” 

 
 



 

 

  A emergência dos movimentos de defesa dos direitos civis no Brasil contemporâneo, 

diferentes contribuições: gênero, etnia e religiões 
  O fim da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial 

 

Geografia: 

Regionalização do espaço mundial 
  As regiões da 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 

  África do Norte e Subsaariana 

  África e América 
  África e Europa 

Geografia das redes mundiais 

  Os fluxos materiais 
  Os fluxos de idéias e informação 

  As cidades globais 

Uma geografia do crime 
  O terror e a guerra global 

  A globalização do crime 

Biologia: 

 

HABILIDADES GERAIS 

1º Bimestre 

1-     Escrever e reconhecer nomes científicos; reconhecer as categorias taxonômicas 

utilizadas na classificação dos seres vivos; criar sistemas de classificação com base 
em características dos seres vivos; utilizar chaves dicotômicas de identificação de 

seres vivos; 

2-     Interpretação de textos; elaboração de argumentos; 
3-     Comparar os grandes grupos de seres vivos;  identificar os grandes grupos de seres 

vivos pelas características distintas; 

4-     Ler e interpretar imagens e esquemas; construir e interpretar árvores filogenéticas; 
diferenciar a classificação lineana da classificação filogenética; produzir texto 

argumentativo. 

2º Bimestre 

1-     Reconhecer a diversidade de plantas presentes em situações cotidianas, como em 
ruas, jardins, praças, quintais e casas; comparar evolutivamente diferentes grupos de 

seres vivos; refletir a respeito da diversidade de plantas e de suas adaptações ao 

ambiente terrestre; 
2-     Refletir sobre a diversidade de plantas e adaptações ao ambiente terrestre; 

reconhecer as principais características do desenvolvimento das angiospermas; 



 

 

3-     Reconhecer a diversidade de animais e identificá-los de acordo com o filo a que 

pertencem; reconhecer as características dos diferentes filos do reino animal; 
comparar a evolução de diferentes grupos animais; enfrentar situações-problema; 

4-     Compreender a integração entre os diferentes sistemas que compõem a nutrição 

humana; compreender em linhas gerais as funções do sistema respiratório e 
cardiovascular; reconhecer a importância de hábitos alimentares saudáveis; 

reconhecer nos alimentos ingeridos a presença dos principais grupos de alimentos; 

interpretar tabelas nutricionais; compreender os fatores que contribuem para o gasto 
energético diário; 

5-     Buscar informações em um texto; ler e interpretar uma figura; fazer relações; 

responder perguntas de forma objetiva; comparar dados e tirar conclusões; emitir 

opiniões quando solicitadas, argumentando-as; 

3º Bimestre 

1-     Interpretar as concepções religiosas e científicas para a origem da vida e dos seres 

vivos; buscar informações em um texto, figura, tabela ou gráfico a respeito das 
polêmicas sobre a origem da vida; entender os fatos científicos que sustentam a ideia, 

atualmente aceita, sobre como surgiram os primeiros seres vivos em nosso planeta; 

2-     Compreender e discutir as evidências da evolução biológica; identificar os 
mecanismos geradores (mutação e recombinação) e fatores orientadores (seleção 

natural) da grande variabilidade dos seres vivos; identificar a estreita relação entre os 

seres vivos e os ambientes; identificar o papel dos isolamentos geográfico e 
reprodutivo na formação de novas espécies; reconhecer as principais etapas da 

evolução dos grandes grupos de organismos; 

3-     Conhecer a influência das condições ambientais, do tipo de clima e da temperatura 

durante a história da terra; ler e interpretar gráficos sobre as variações de clima e 
temperatura; compreender como as inovações evolutivas se sucederam ao longo dos 

períodos geológicos; reconhecer em figuras e árvores filogenéticas as relações de 

parentesco entre os seres vivos; 

4º Bimestre 

1-     Ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos; selecionar 

informações em textos sobre evolução; comparar dados e tirar conclusões; emitir 
opiniões, empregando argumentos; 

2-     Ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos; selecionar 

informações em textos sobre evolução; reconhecer a interação dos mecanismos 
biológicos e culturais na evolução humana; responder às perguntas de forma 

objetiva; comparar dados e tirar conclusões; emitir opiniões e apresentar seus 

respectivos argumentos; 
3-     Ler e interpretar figuras relacionadas à seleção artificial; analisar situações e 

estabelecer relações que envolvam a interferência humana nos processos de seleção; 

ouvir a exposição dos colegas, fazendo anotações, e esperar sua vez de falar; buscar 

informações em diferentes fontes de pesquisa. 
 

 

Conteúdos Gerais: 
 

O desafio da classificação biológica 



 

 

Bases biológicas da classificação 

  Principais critérios de classificação, regras de nomenclatura e categorias 
taxonômicas 

 reconhecidas atualmente 

  Taxionomia e conceito de espécie   
  Caracterização geral dos cinco reinos: nível de organização, obtenção de 

energia,estruturas significativas, importância econômica e ecológica 

  Relações de parentesco entre diversos seres vivos: árvores filogenéticas 
A Biologia dos seres vivos 

A biologia das plantas 

  Aspectos comparativos da evolução das plantas 

  Adaptações das Angiospermas quanto à organização, crescimento, desenvolvimento e 
nutrição 

A biologia dos animais 

  Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento 
  Principais funções vitais, com ênfase nos vertebrados 

  Aspectos da Biologia humana 

  Funções vitais do organismo humano 
  Sexualidade 

A origem da vida e idéias evolucionistas 

  Hipóteses sobre a origem da vida 
  Vida primitiva 

 Idéias evolucionistas e evolução biológica 

  As idéias evolucionistas de Darwin e Lamarck 

  Mecanismos da evolução das espécies:mutação, recombinação gênica e seleção 
natural 

  Fatores que interferem na constituição genética das populações: 

migrações,mutações, seleção e deriva genética 
  Grandes linhas da evolução dos seres vivos: árvores filogenéticas 

Evolução biológica e cultural 

A origem do ser humano e a evolução cultural 
  A árvore filogenética dos hominídeos 

  Evolução do ser humano: desenvolvimento da inteligência, da linguagem e da 

capacidade de aprendizagem 
  Impactos da transformação do ambiente e da adaptação das espécies animais e 

vegetais aos 

interesses da espécie humana 
  O futuro da espécie humana Intervenção humana na evolução 

  Processos de seleção animal e vegetal 

  Impactos da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da expectativa de vida 

 
Matemática: 

 

HABILIDADES GERAIS 
 

1º Bimestre 

 Compreensão da linguagem algébrica na representação de situações e problemas 

geométricos, expressão de resultados geométricos por meio da linguagem algébrica.  



 

 

 Compreensão da linguagem algébrica na representação de situações e problemas 

geométricos; expressão de situações envolvendo proporcionalidade por meio de 

equações e inequações envolvendo retas.  

 Capacidade de recorrer à linguagem da Geometria Analítica para enfrentar situações-

problema em diferentes contextos; reconhecimento da importância da ideia de 

proporcionalidade e de sua relação direta com as equações das retas.  

 Capacidade de expressar por meio da linguagem algébrica as propriedades 

características de curvas muito freqüentes na natureza, como as circunferências e as 

cônicas; capacidade de reconhecer, em diferentes contextos, a presença das 

circunferências e das cônicas, expressar por meio de suas equações; capacidade de 

lidar com as equações das circunferências e das cônicas para resolver problemas 

simples, em diferentes contextos.  

 

2º Bimestre 

 Compreender a representação de perguntas por equações; compreender a 

importância do deslocamento das atenções da busca por fórmulas para a análise 

qualitativa de situações-problema.  

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

constituintes de sua resposta; compreender o fato de que é possível conhecer 

qualidades das raízes de equação algébrica mesmo sem resolvê-la, com base no 

conhecimento de seus coeficientes.  

 Compreender a s relações naturais entre o estudo dos polinômios e o estudo das 

equações algébricas; compreender a importância da articulação entre a técnica e o 

significado na solução de equações/problemas.  

 Compreender a analogia existente entre a passagem dos números reais aos números 

complexos e a passagem dos pontos da reta aos pontos do plano; aumento na 

capacidade de expressão por meio de números, em decorrência da apresentação do 

significado geométrico dos complexos e das operações sobre eles.  

 

3º Bimestre 

 Expressar e compreender fenômenos de diferentes tipos por meio da linguagem 

matemática, especificamente por meio da representação de funções; argumentar e 

tomar decisões na resolução de situações-problema vinculadas a fenômenos da 

realidade.  

 Expressar fenômenos diversos por meio de gráficos,; compreender transformações 

realizadas sobre eles em diferentes contextos.  

 Compreender fenômenos envolvendo crescimento ou decrescimento, bem como 

expressar a rapidez com que crescem ou decrescem a partir de qualidades expressas 

nos gráficos das funções representadas.  



 

 

 Expressar e compreender fenômenos envolvendo crescimento ou decrescimento 

exponencial; contextualizar e formular propostas de intervenção na realidade a partir 

de tal compreensão.  

 

4º Bimestre 

 Interpretar informações de diferentes naturezas representadas em gráficos 

estatísticos, relacionar informações veiculadas em diferentes fontes e com diferentes 

linguagens; utilizar o instrumental matemático para realizar análise de dados 

registrados em gráficos estatísticos.  

 Interpretar o resultado de uma probabilidade obtido a partir de experimento 

estatístico; relacionar os valores da média aritmética e do desvio padrão de uma 

distribuição de dados, com o objetivo de quantificar e interpretar a dispersão da 

variável analisada: avaliar a validade de resultados estatísticos confrontando-os com 

valores padrões relacionados à curva normal.  

 

Conteúdos Gerais: 

 
Geometria analítica 

 Pontos: distancia, ponto médio e alinhamento de três pontos. 

 Reta: equação e estudo dos coeficientes; problemas lineares. 
 Ponto e reta: distancia. 

 Circunferência: equação. 

 Reta e circunferência: posições relativas. 
 Cônicas: noções e aplicações. 

Equações algébricas e números complexos 

 Equações polinomiais. 

 Números complexos: operações e representação geométrica. 
 Propriedades das raízes de uma equação polinomial. 

 Relações de Girard. 

Estudo das funções 
 Qualidades das funções. 

 Gráficos: funções trigonométricas, exponencial, logarítmica e polinomiais. 

 Gráficos: analise de sinal, crescimento e taxa de variação. 
 Composição: translações e reflexões. 

 Inversão. 

Estatística 
 Gráficos estatísticos: calculo e interpretação de índices estatísticos. 

 Medidas de tendência central: media, mediana e moda. 

 Medidas de dispersão: desvio médio e desvio padrão. 

 Elementos de amostragem. 
 

Física: 

Circuitos elétricos 
  Diferentes usos e consumos de aparelhos e dispositivos elétricos residenciais e os 

significados das informações fornecidas pelos fabricantes sobre suas características; 



 

 

  O modelo clássico de matéria e de corrente na explicação do funcionamento de 

aparelhos ou sistemas resistivos; 
 Dimensionamento do custo do consumo de energia em uma residência ou outra 

instalação, propondo alternativas seguras para a economia de energia; 

  Os perigos da eletricidade e os procedimentos adequados para o seu uso. 
Campos e forças eletromagnéticos  

 Propriedades elétricas e magnéticas da matéria e as formas de interação por meio de 

campos; 
  Ordens de grandeza das cargas elétricas, correntes e campos elétrico e magnético no 

cotidiano. 

 Campos e forças eletromagnéticos 

  As formas de interação da eletricidade e do magnetismo e o conceito de campo 
eletromagnético (lei de Oersted, lei de indução de Faraday); 

 Evolução histórica das equações do eletromagnetismo como a unificação das teorias 

elétricas e magnéticas. 
Motores e geradores 

  Funcionamento de motores, geradores elétricos e seus componentes evidenciando as 

interações entre os elementos constituintes ou as transformações de energia 
envolvidas. 

Produção e consumo de energia elétrica 

  Processos de produção da energia elétrica em grande escala (princípios de 
funcionamento das usinas hidroelétricas, térmicas, eólicas, nucleares etc.) e seus 

impactos ambientais (balanço energético, relação custo-benefício); 

  Transmissão da eletricidade a grandes distâncias; 

 Evolução da produção, do uso social e do consumo de energia, relacionados ao 
desenvolvimento econômico, tecnológico e à qualidade de vida ao longo do tempo. 

Matéria: suas propriedades e organização 

  Modelos atômicos e de organização de átomos e moléculas na constituição da 
matéria para explicação das características macroscópicas observáveis; 

  Constituição e organização da matéria viva, suas especificidades e suas relações com 

os modelos físicos estudados; 
  Os modelos atômicos de matéria (Rutherford, Bohr). 

Átomo: emissão e absorção da radiação 

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

  O problema da dualidade onda-partícula; 

  Sistematização das radiações no espectro eletromagnético e sua utilização pelas 
tecnologias a elas associadas (por exemplo, em laser, emissão e absorção de luz, 

fluorescência e fosforescência etc.). 

Núcleo atômico e radioatividade 

 Transformações nucleares que dão origem à radioatividade e o reconhecimento de 
sua presença na natureza e em sistemas tecnológicos; 

 A natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações 

nucleares para explicar o seu uso (por exemplo, em indústria e medicina); 
 Radioatividade e radiações ionizantes e não-ionizantes: efeitos biológicos, ambientais 

e medidas de proteção. 

Partículas elementares 
 Evolução no tempo dos modelos explicativos da matéria: do átomo grego aos quarks; 



 

 

 Existência e diversidade de partículas subatômicas; 

 Processos de identificação e detecção de partículas subatômicas; 
 Natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações de 

partículas subatômicas (relação massa-energia). 

Eletrônica e informática 
  Semicondutores: sua presença em propriedades nos equipamentos contemporâneos; 

  Elementos básicos da microeletrônica no processamento e no armazenamento de 

informações (processadores, discos magnéticos, CDs etc.); 
  Impacto social e econômico da automação e informatização na vida contemporânea. 

 

Inglês: 

Mundo do trabalho voluntariado 
  Localização e inferência de informações 

  Reconhecimento do assunto / tema 

  Relação das informações com experiências pessoais 
  Inferência do ponto de vista do autor 

  Construção de opinião 

  O uso dos tempos verbais: presente e presente perfeito 
Gêneros para leitura e escrita 

  Anúncios e folhetos informativos de ONGs recrutando voluntários, depoimentos de 

pessoas que atuaram como voluntários 

Produção: relato de experiência de voluntariado 

Primeiro emprego 

  As características e a organização de um anúncio 

  Identificação das diferentes necessidades veiculadas em um anúncio de emprego 

  Localização de informações específicas e reconhecimento da idéia principal 
  Inferência do significado de palavras desconhecidas 

  O uso e o significado das abreviações 

  O uso de verbos que indicam diferentes habilidades 
Gêneros para leitura e escrita 

  Anúncios de empregos e textos informativos 

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

Profissões do século XXI 

  As características e a organização de um artigo (depoimento) 
 Localização de informações e pontos de vista 

  Relação do tema com experiências pessoais e perspectivas futuras 

  O uso dos tempos verbais: futuro (will, going to) 

  O uso dos verbos modais: may, might 
  O uso dos marcadores textuais que indicam 

 opções: either...or, neither...nor 
  O uso de orações condicionais (tipo 1), passado e presente perfeito (retomada) 

Gêneros para leitura e escrita 

 Artigos de revista, depoimentos de jovens sobre escolha de profissão e ingresso no 

mercado de trabalho, brochuras sobre cursos (livres e universitários) 

Produção: depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro 
Construção do currículo 

  As características e organização de um currículo 



 

 

  Localização de informações 

  Edição de currículos (informações pessoais, formação, habilidades e objetivos) 
  O uso e significado das abreviações 

  O uso das letras maiúsculas e da pontuação 

Gêneros para leitura e escrita 
  Currículos e textos informativos 

Produção: minicurrículo 

 

Educação Física: 
 

Luta, atividade rítmica, ginástica e esporte 

 Modalidade de luta já conhecida dos alunos: capoeira, karatê, judô, taekwondo, boxe 

ou outra 
– A importância das técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do 

espetáculo esportivo 

 O ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança  
– Ritmo vital 

– O ritmo como organização expressiva do movimento 

– Tempo e acento rítmico 
Corpo, saúde e beleza 

 Princípios do treinamento físico: individualidade biológica,sobrecarga (freqüência, 

intensidade e duração/volume) e reversibilidade 

Contemporaneidade 
 Corpo na contemporaneidade 

– Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

Atividade rítmica 
 Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, streetdance e/ou outras 

– Diferentes estilos como expressão sociocultural 

– Principais passos/movimentos 
– Coreografias 

 

Corpo, saúde e beleza 
 Saúde e trabalho 

– Ginástica laboral: benefícios e controvérsias 

– Fatores de adesão e permanência na atividade física/exercício físico e na prática esportiva 

Contemporaneidade 
 Corpo na contemporaneidade 

– Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

– Esporte e cultura de movimento na contemporaneidade 
– Esportes radicais 

Luta e atividade rítmica 

 Princípios orientadores, regras e técnicas de uma luta ainda não conhecida dos 
alunos 

– A importância das técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do 

espetáculo esportivo 
 Manifestações e representações da cultura rítmica nacional ou de outros países 

– Danças folclóricas/regionais 

– Processo histórico 



 

 

Contemporaneidade 

 Corpo na contemporaneidade 
– Corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito 

Lazer e trabalho 

 O lazer como direito do cidadão e dever do Estado 
– Possibilidades de lazer na cultura de movimento 

– O esporte como prática de lazer nas dimensões estética (presencial e televisiva), 

comunitária e de entretenimento 
– Fatores limitadores de acesso ao lazer 

– Lazer e ginástica nas empresas: benefícios e controvérsias 

Esporte, ginástica, luta e atividade rítmica 

 Organização de eventos esportivos e/ou festivais (apresentações) de ginástica, luta 
e/ou dança 

Corpo, saúde e beleza 

 Estratégias de intervenção para promoção da atividade física e do exercício físico na 
comunidade escolar 

Contemporaneidade 

 Corpo na contemporaneidade 
– A virtualização do corpo 

– Jogos virtuais: jogo de botão e videogames 
Lazer e trabalho 
 Espaços, equipamentos e políticas públicas de lazer 

 O lazer na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos, interesses, 

necessidades e estratégias de intervenção 

 
Química: 

 

 A atmosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano; 
 Produção da amônia: estudos sobre a rapidez e a extensão das transformações; 

 Compreensão da extensão das transformações químicas; 

 Nitrogênio: matéria prima na obtenção de alguns materiais. 
 Liquefação e destilação fracionada do ar para obtenção de matérias-primas 

(oxigênio,nitrogênio e gases nobres); 

 Variáveis que podem modificar a rapidez de uma transformação química 
(concentração,temperatura, pressão, estado de agregação, catalisador); 

 Modelos explicativos das velocidades das transformações químicas; 

 Estado de equilíbrio químico: coexistência de reagentes e produtos em certas 

transformações químicas; 
 Processos químicos que ocorrem nos sistemas natural e produtivo que utilizam 

nitrogênio, avaliando a produção, o consumo e a utilização pela sociedade. 

 A hidrosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano; 
 Acidez e alcalinidade das águas naturais: conceito de Arrenhius; 

 Força de ácidos e de base – significado da constante de equilíbrio; 

 Perturbação do estado de 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; 
 Conceito de dissociação iônica e de ionização e extensão das transformações 

químicas (equilíbrio químico); 

 Constante de equilíbrio químico para expressar a relação entre as concentrações de 
reagentes e produtos em uma 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. 

 A biosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano; 

 Recursos vegetais para a sobrevivência humana: carboidratos, lipídeos e vitaminas; 
 Recursos animais para a sobrevivência humana: proteínas e lipídeos; 

 Recursos animais e vegetais fossilizados para a sobrevivência humana: gás natural e 

petróleo. 
 Os componentes principais dos alimentos carboidratos, lipídeos e proteínas, suas 

propriedades, funções no organismo e suas transformações químicas; 

 Biomassa como fonte alternativa de materiais combustíveis; c) 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 mineral e purificação do gás natural; 

 Produção e usos sociais dos combustíveis fósseis. 

 Poluição atmosférica;  
 Poluição das águas:desequilíbrios ambientais causados pelos usos doméstico, 

industrial e agropecuário das águas; 

 
 Perturbações na biosfera – produção, uso e descarte de materiais e sua relação com a 

sobrevivência das 

 Espécies: 
 Ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável. 

 Desequilíbrios ambientais causados pela introdução de gases na atmosfera: 

SO2,CO2, NO2 e outros óxidos de nitrogênio; 
 Tempo de permanência, a solubilidade dos gases poluentes; 

 Chuva ácida, aumento do efeito estufa e redução da camada de ozônio: causas e 

conseqüências; 
 Poluição das águas por detergentes, praguicidas, metais pesados e outros, e 

contaminação por agentes patogênicos; 

 Perturbações na biosfera causadas por pragas, desmatamentos, uso de combustíveis 

fósseis, indústrias, rupturas das teias alimentares e outras; 
 Ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônico, e suas inter-relações; 

 Impactos ambientais na óptica do desenvolvimento sustentável; 

 Ações corretivas e preventivas e busca de alternativas de sobrevivência da espécie 
humana. 

 

Filosofia: 
 - O preconceito em relação à Filosofia. 



 

 

 - Importância da Filosofia para a cidadania: todos os homens são filósofos. 

 - O homem como um ser da natureza. 
 - O homem como ser de linguagem. 

 - Filosofia e Religião. 

 - Política como natureza humana, prudência,pudor e justiça. 
 - A concepção platônica da desigualdade. 

 - A desigualdade segundo Rousseau. 

 - Filosofia e Ciência. 
 - Libertarismo. 

 - Determinismo. 

 - Concepção dialética de liberdade. 

 - Filosofia e Literatura. 
 - Felicidade: epicurismo e estoicismo. 

 - Felicidade e temas contemporâneos: morte,prazer a qualquer preço. 

 - Ser feliz com o outro: uma interpretação/condição para a democracia. 
 

Sociologia: 

 
O que é cidadania? 

 ‐  O significado de ser cidadão ontem e hoje. 

 ‐  Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. 
 ‐  A Constituição Brasileira de 1988. 

 ‐  A expansão da cidadania para grupos especiais: 

 ‐  crianças e adolescentes, idosos e mulheres. 

Qual a importância da participação política? 
 ‐  Formas de participação popular na história do Brasil. 

 ‐  Movimentos sociais contemporâneos: 

 ‐  movimento operário e sindical. 
 ‐  movimentos populares urbanos.‐  “novos” movimentos sociais: negro, feminista, 

ambientalista, GLBT. 

Qual é a organização política do Estado brasileiro? 
 ‐  Estado e governo. 

 ‐  Sistemas de governo. 

 ‐  Organização dos poderes: Executivo,Legislativo e Judiciário. 
 ‐  Eleições e partidos políticos. 

O que é não cidadania? 

 ‐  Desumanização e coisificação do outro. 
 ‐  Reprodução da violência e da desigualdade social. 

 ‐  O papel social e politicamente transformador da esperança e do sonho. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Sistema de Aprendizagem 
 

 

O Sistema de Aprendizagem da EELAS, tendo como prioridade “A Qualidade do Ensino”, desenvolverá 

as capacidades: cognitiva, afetiva, ética, social e interpessoal centrada 

nos quatro pilares básicos da educação, que são: 

- aprender a conhecer; 

- aprender a fazer; 

- aprender a conviver; 

- aprender a ser. 

1- Aprender a Conhecer:- Incentivo à pesquisa e à busca constante de informação disponibilizando todos 

os veículos de informação e comunicação existentes nas Unidades e extraunidades para a busca do 

conhecimento. 

2- Aprender a Fazer:- O prazer pela descoberta deverá ser incentivado através dos recursos da Ciência e 

tecnologia, na busca de uma melhor condição,que além de elevar os padrões de vida proporcionando o 

bem estar das pessoas e uma educação geral promoverá formação para o trabalho, numa vinculação 

entre a   educação escolar e as práticas sociais e o trabalho. 

3- Aprender a Conviver:- Estabelecer relações de interdependência com o mundo moderno e com as 

pessoas na busca de uma compreensão mútua de intercâmbios pacíficos e harmoniosos com a 

comunidade local, nacional e global. Desenvolver constantemente uma educação com ênfase na 

aprendizagem da convivência. 

4- Aprender a Ser:- A unidade assume a missão de desenvolver integralmente a personalidade do aluno de 

forma a contemplar a exploração dos talentos dos seres humanos como a memória, o raciocínio, a 

imaginação, a capacidade física, o sentido de estética, a facilidade de comunicar-se com os outros além 

do carisma natural na busca da compreensão de si mesmo e dos outros. 

      Deverá contribuir efetivamente para melhoria da qualidade de vida da sociedade tendo ideal a 

valorização do homem, na busca de ações de conduta que favoreçam a construção do desenvolvimento social.  

           Para que esse processo ocorra, é fundamental que a aprendizagem seja significativa, assegurando a 

eficácia desses processos e a abertura para novos conhecimentos. 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

(ENSINO FUNDAMENTAL) 
 

  A Escola adota o regime de progressão continuada, assim entendido,  em que o aluno não será 

retido no interior dos ciclos I e II desde que: 

  ▪  submeta-se a todos os processos de avaliação; 

          ▪ participe das atividades de recuperação relativas aos componentes em que demonstrar baixo 

rendimento; 

       ▪  não ultrapasse os 25% em faltas do total de horas-aula previstas no Regimento Escolar; 

   ▪  para s alunos de 8ª série se necessário será aplicado o regime de progressão parcial de estudos 

nos termos dos artigos 41 e 42 do Regimento Escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRESSÃO PARCIAL DOS ESTUDOS (ENSINO MÉDIO) 
 

  No Ensino Médio o regime será de progressão parcial para os alunos que após os estudos de 

recuperação contínua não apresentem rendimento escolar satisfatório nas seguintes condições: 

  ▪ aluno com rendimento insatisfatório em até 03 disciplinas será classificado na série subseqüente 

devendo submeter-se a estudos paralelos de dependência; 

  ▪ o aluno com rendimento insatisfatório em mais de 03 disciplinas será classificado na mesma 

série, ficando dispensado de cursar os componentes curriculares concluídos com êxito no período letivo 

anterior. 

 

AVALIAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 
 

        O desejo de transformação do caráter formativo e excludente da escola é  condição para re-significacão de 

concepções e práticas de avaliação escolar. Buscar um (re) direcionamento das práticas educativas é enfrentar o 

desafio de construir um novo projeto, que esteja ancorado na conscientização (ação, reflexão,ação) e no desejo 

de mudança. 

   Nesse caminho de transformação, cada passo da ação, deverá estar marcado por uma decisão clara e explícita 

do que está se fazendo e para onde possivelmente estão encaminhando os resultados. (Maria Tereza Esteban – 

Escola, Currículo e Avaliação)  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

   Na construção de uma escola humana e solidária, a prática da avaliação necessita assumir a função de 

subsidiar a construção da aprendizagem e a condição necessária para que isso aconteça é de que a avaliação 

deixe de ser usada como recurso de autoridade, que decide sobre o destino dos alunos e assuma o papel de 

auxiliar o crescimento, ou seja, uma avaliação formativa, sendo mais - abrangente - considerando todas as 

qualidades, competências e capacidades do aluno, - contínua considerando a  aula, o ciclo e a vida escolar – 

conjunta considerando que toda a aprendizagem é inerentemente interdisciplinar. 

   Dentro desse novo paradigma é importante ressaltar que todos os educadores deverão construir as bases 

pedagógicas para conduzir a avaliação: Para que avaliar? O que avaliar? Quando avaliar? Como avaliar? Como 

analisar os resultados da avaliação? Como levar as análises dos resultados para a prática do dia-a-dia escolar? 

 

Avaliação ( Fundamento Legal ) 
 

      O processo de avaliação do Ensino e da Aprendizagem será realizado através de procedimentos externos e 

internos. 

      A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade da escola, será realizada de 

forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação de 

aprendizagem da 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 atividades; 

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 e recuperação contínua e paralela da aprendizagem, de classificação e reclassificação de alunos; 



 

 

V -  orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

 

ETAPAS DE UMA AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

- Conhecer cada aluno em particular (as competências já dominadas, seu estilo pessoal, seus métodos de estudo, 

seus interesses, etc); 

- Ter padrões claramente estabelecidos do que é necessário aprender e de seu caráter significativo e funcional, 

para que o aluno possa aplicá-lo em seu contexto de desenvolvimento pessoal; 

- Ter definido situações de aprendizagem adequadas em determinado espaço e tempo para que de fato ocorra a 

aprendizagem; 

- Ter mecanismos para verificar como cada aluno e a turma como um todo conseguiu interagir com o que foi 

proposto; 

- Ter mecanismos para reconduzir o processo, caso a turma ou parte da turma não tenha um desempenho 

satisfatório. 

 

CRITÉRIOS DE UMA AVALIAÇÃO FORMATIVA 
    

- Ter função diagnóstica; 

- Favorecer o autoconhecimento do educando; 

- Contribuir para que o aluno se torne sujeito do seu processo de aprendizagem-  

- Ter compromisso com a educação democrática, com propósitos e práticas de inclusão dos alunos; 

- Propor uma relação pedagógica democrática entre professor e aluno; 

- Ajudar o aluno a aprender e o professor a mediar a construção do conhecimento; 

- Auxiliar o professor a repensar sua ação; 

- Priorizar os aspectos qualitativos do desenvolvimento do aluno; 

- Enfatizar o processo e resultado do aprendizado; 

 

AVALIAÇÃO – REGISTROS DO DESEMPENHO 
 

      Os resultados das avaliações são fontes que expressam o nível de aproveitamento de cada aluno, servindo 

como fio condutor para o avanço ou retrocesso no plano de ensino, pois através delas se diagnosticam todo o 

trabalho desenvolvido durante o bimestre e os resultados expressos  em notas de 0 á 10, sempre vendo o aluno 

como um todo , estabelecendo 5 pontos a todas as atividades pedagógicas desenvolvidas no transcorrer do 

bimestre (tarefas, trabalhos, seminários, pesquisas, teatros e atividades complementares)  

 atividades complementares e 5 pontos destinados as avaliações e simulados, ficando assim: atividades (5 

pontos) e avaliações (5 pontos), totalizando 10 pontos. 

 

 

FORMAS DE RECUPERAÇÃO 
 

Recuperação Contínua: inserida no trabalho pedagógico, realizado dia-a-dia em sala de aula, constituída de 

intervenções pontuais e imediatas em decorrência da avaliação diagnóstica e sistemática do desempenho do 

aluno. 

Recuperação Paralela: Resolução SE 93 de 08 de dezembro de 2009 e Instrução Cenp nº 01 de 11 de janeiro 

de 2010. Destina aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio que apresentarem dificuldades de 

aprendizagens não superadas no cotidiano escolar e necessitem de um trabalho mais direcionado em paralelo as 

aulas regulares.  

 



 

 

INTENCIONALIDADE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA 
 

- Garantir a superação das dificuldades específicas de aprendizagem dos alunos, diagnosticadas por eles 

mesmos e pelos professores; 

- Controlar o processo de aprendizagem de todos os alunos, com avaliações reguladoras e intervenções do 

professor. 

- Assegurar a apropriação de conteúdos –habilidades adequadas à série cursada, 

- Aprimorar as competências de planejar, avaliar e registrar dos professores. 

                                 

CRONOGRAMA  E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

 

As atividades de Recuperação Paralela serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, com os alunos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, na seguinte conformidade:  

- 10 aulas semanais para os estudos de Língua Portuguesa e 10 aulas semanais para os de Matemática, para os 

alunos de cada nível de ensino, totalizando 40 aulas, distribuídas em 02 aulas semanais de Língua Portuguesa e 

02 de Matemática para cada turma do EF e 02 de Língua Portuguesa e 02 de Matemática para as do E. Médio.    

 

FORMAS DE ATENDIMENTO 

 

             Prioritariamente, o atendimento dar-se-á em grupos de alunos do mesmo nível de ensino, organizados 

por classe/série e por dificuldades de aprendizagem; 

Em caráter excepcional, na forma individualizada, para aqueles alunos que necessitam, temporariamente, de um 

trabalho específico; 

Destaque: a escola utilizará, em caráter experimental, a didática do “Professor Auxiliar” (2º professor) em 

classes do Ensino Médio.    

 

OBJETIVOS 
 

 Identificar as dificuldades de cada aluno pontuando as reais necessidades de aprendizagem; 

 Desenvolver atividades significativas e diversificadas para superar as dificuldades de aprendizagem; 

 Utilizar diferentes recursos e ambientes pedagógicos para favorecer a aprendizagem do aluno; 

 Avaliar os avanços obtidos  para redirecionar o trabalho; 

 Conscientizar os pais sobre a importância da Recuperação Paralela; 

 Envolver os pais ou responsáveis no acompanhamento da vida escolar e aprendizagem de seus 

filhos; 

 Trabalhar a auto-estima como um aspecto individual e valioso no desenvolvimento do ser humano: 

 Explorar as potencialidades dos alunos no processo de alfabetização; 

 Valorizar o aluno dando lhe atendimento nas dificuldades específicas e individuais para maximizar 

seu aproveitamento na escola; 

 Reforçar a aprendizagem recebida na sala de aula, despertando o gosto e interesse pela leitura escrita 

e cálculo; 

 Oferecer aos alunos tempo e espaço de estudo para que possam fazer da educação escolar um 

instrumento de auto-promoção; 



 

 

 Criar o hábito da leitura como instrumento de auto-realização, interação social e qualificação para o 

trabalho; 

 Proporcionar aos alunos, alternativas para o desenvolvimento das competências e habilidades em 

Língua Portuguesa e Matemática facilitando o processo de aprendizagem. 

                                 

                                                

                                       AVALIAÇÃO 
 

              No decorrer do processo a avaliação será um instrumento de grande valor,             pois favorecerá as 

decisões de todos os envolvidos quanto aos ajustes e intervenções necessárias no desenvolvimento das 

competências e     habilidades 

 

 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 
 

 Trabalhar a avaliação contínua e formativa na perspectiva de diagnosticar o desenvolvimento integral do 

aluno e assim, colaborando para a sua auto- avaliação  na construção do seu conhecimento. 

 Diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

 Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 

 Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Fortalecer o vínculo família/escola  a respeito da vida escolar do filho; 

 Recuperar a auto-estima dos alunos envolvidos no processo; 

 Elevar o desenvolvimento cognitivo para que o aluno possa acompanhar o ritmo  da turma em 

que se encontra; 

 Melhorar o relacionamento interpessoal e coletivo; 

 Superar as deficiências de leitura, escrita, interpretação e produção de diversos gêneros textuais e 

raciocínio lógico-matemático; 

 Elevar o índice do Saresp e elevar as metas do Idesp 2010; 

 Dominar as competências básicas da série em que se encontra.  

  

 

Procedimentos avaliatórios a serem adotados indicação do professor de classe/disciplina 
 

                Nas HTPCs e em reuniões periódicas, será realizado um trabalho de acompanhamento (através de 

registros sistemáticos)   entre o professor-coordenador, o professor a sala e o professor responsável pela 

Recuperação Paralela, visando a melhoria da aprendizagem de cada aluno. Nessa perspectiva a avaliação terá 

um caráter positivo, pois será uma alavanca no desenvolvimento da Proposta Curricular e na melhoria da 

qualidade de ensino da escola. 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 A Gestão  Democrática na escola pública requer a participação coletiva de toda a comunidade escolar e 

local, na construção e implementação da Proposta Pedagógica , elaboração e execução de projetos educacionais, 

execução e ampliação do Regimento Escolar, manutenção do patrimônio, ampliação dos recursos financeiros,  



 

 

organização de pessoal e no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). Para concretização da mesma, faz-se 

necessário a utilização de mecanismos, que possibilitem a participação e compromisso de todos. 

A Gestão Democrática na perspectiva da participação de todos pode melhorar a qualidade pedagógica do 

processo educacional, garantir ao currículo escolar maior sentido de realidade e atualidade, aumentar o 

profissionalismo da equipe escolar e combater o isolamento físico e administrativo de todos.  

 Na construção de uma escola de qualidade os gestores necessitam  saber conciliar os conflitos e 

desencontros, tão presentes no relacionamento entre as pessoas, e ainda ter competência para buscar novas 

alternativas, que atendam aos interesses da comunidade escolar. 

Dentro desse contexto a escola deverá fazer com que seja respeitada a individualidade de cada um, na 

busca de conhecimentos individuais, para o enriquecimento do trabalho coletivo, pois a participação e o 

compromisso de todos os membros determinará a qualidade e o sucesso do trabalho desenvolvido. 

O trabalho dos gestores no desenvolvimento e motivação de equipes é de suma importância, pois favorece 

a participação eficaz, proporciona apoio, encorajamento para os integrantes  promovendo  contínua interação 

entre os membros na busca de resultados. 

 Assim, a gestão democrática ocorrerá na medida em que as práticas escolares sejam orientadas por 

filosofia, valores, princípios e ideais consistentes presentes na mente e no coração das pessoas determinando o 

seu modo de ser e de fazer. (Heloísa Luck). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE TRABALHO DOS NÚCLEOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

DIREÇÃO 
 

 A direção da escola é o núcleo executivo, cuja responsabilidade é organizar, coordenar e 

controlar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Unidade Escolar. 

 É o  diretor, o grande responsável por criar um ambiente de trabalho harmônico,com 

respeito e confiança entre todos os participantes da equipe escolar, assegurando condições para 

que os objetivos sejam alcançados e a escola caminhe com sucesso, pois a escola é tida como 

uma grande orquestra chamada Educação, cujo maestro é o diretor. Portanto, ele precisa saber 

liderar e desenvolver uma gestão democrática e participativa. 

        É necessário, ainda, ser articulador, mediador, ter iniciativa e firmeza em todas as suas 

ações, colocando-se à frente e encabeçando todas as iniciativas junto a sua equipe. Deve saber 

ouvir, agir sempre com imparcialidade, respeitando as individualidades das pessoas, 

estabelecendo um espírito  ético e solidário, conhecendo realidade de sua escola, não só 

internamente, mas também o seu entorno, o meio em que vivem os alunos, suas famílias e todos 

os problemas,assim como, os pontos positivos que cercam a escola. 

O diretor deve ter credibilidade quer na sua conduta profissional, como pessoal e até 

mesmo familiar, pois as pessoas, na maioria das vezes o avaliam pelo comportamento 

apresentado. É imprescindível  exercer uma liderança democrática, sabendo ouvir a todos, 

dividindo as responsabilidades e confiando na equipe, sempre sendo capaz  de mediar conflitos 

e oposições, pois somente assim ele construirá uma gestão democrática e participativa. 

     É fundamental, ainda, que o diretor seja capaz de auto-avaliar-se e corrigir suas 

deficiências e, também, quando necessário retratar-se junto ao grupo, permitindo que o mesmo 

dê sua opinião sobre alguma situação e/ou questão relevante da escola. 

   De forma antecipada, deve o diretor procurar ser transparente e coerente nas suas ações e 

decisões, não permitindo que a desconfiança coloque em risco a sua credibilidade junto à 

comunidade, a qual ele representa.  

    Como representante legal da Secretaria Estadual da Educação, é seu dever conhecer e 

exercer todas as atribuições definidas para cada cargo, que ocupam os servidores de sua escola e 

que estão sob sua responsabilidade. 

        Outrossim, compete ao diretor, junto com o vice-diretor e coordenadores, desempenhar 

um trabalho uníssono e coeso, voltado sempre para o coletivo, cujo espírito esteja centrado na 

solidariedade, compreensão, comprometimento, competência, segurança, respeito, estudos, 

ajuda mútua e confiança, em prol do sucesso da escola. 

 
 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 
  O coordenador pedagógico tem se tornado um elemento muito importante dentro da escola e a 

ele cabe conhecer plenamente seu espaço de trabalho, compartilhando ideias e conhecimentos. Assim, faz-se 

necessário, ser ele uma pessoa criativa, estudiosa, organizada, leitora e aberta a novos conhecimentos e 



 

 

inovações na construção de uma convivência mais humana no universo escolar e, ter uma postura consensual, 

reflexiva, crítica e criativa sobre o universo escolar. 

        O professor coordenador deve fazer também, uma reflexão sobre si mesmo como ator e condutor do 

processo pedagógico da escola. E,  essa competência, exige o desenvolvimento de habilidades pessoais e 

interpessoais que lhe permitirão compreender o processo grupal e a dinâmica para coordenar grupos de trabalho 

e suas equipes, de forma alinhada ao planejamento. Além disso, ele deve estar preparado para a prática de 

gestão de pessoas com foco na otimização das competências: 

 Saber se comunicar com os diferentes públicos que freqüentam a escola, utilizando as linguagens como 

meio de comunicação e saber gerir a si próprio e as equipes de trabalho, incrementando uma atitude 

crítica de reflexão pessoal e profissional. 

 Compreender os conceitos das várias áreas do conhecimento para analisar os processos escolares; 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, 

para tomar decisões e enfrentar situações-problema relacionados à gestão pedagógica da escola; 

 Relacionar as informações e os conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir uma 

argumentação consistente com a finalidade de envolver os participantes da escola na execução das metas 

para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 Recorrer aos conhecimentos das áreas da Pedagogia para a elaboração de propostas de intervenção 

solidária na escola, respeitando os direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

             A função do professor coordenador deverá estar centrada na gestão da qualidade  de ensino oferecido 

pela escola e na construção de um espaço produtivo, para uma convivência social e coletiva mais humana e 

construtiva da comunidade escolar. Como gestor, esse profissional deve ter competência para 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, pois a prática pedagógica requer que se pense de forma dialética e 

que se faça uma educação para toda  sociedade , ainda que, através de diferentes meios e em diferentes espaços 

sociais . 

A posição ocupada pelo professor coordenador e sua representatividade na escola, permitem-lhe o poder 

de decidir e traçar um caminho para os outros agentes envolvidos no processo escolar, é certo, a inexistência de 

respostas prontas, acabadas e definitivas fazendo com que o trabalho pedagógico seja reelaborado na construção 

desses caminhos a serem percorridos. 

O coordenador pedagógico deverá organizar as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas na escola 

acompanhando o desenvolvimento da proposta pedagógica e criando espaços para a reflexão sobre a prática e a 

participação dos membros da escola. 

  A ação educativa precisa ser planejada, articulada com todos os participantes, através de formas 

interativas de trabalho , em momentos de estudo, proposições, reflexões e ações . A responsabilidade formadora 

do coordenador pedagógico está pautada na formação continuada dos profissionais da escola, devendo ainda 

estar aberta ao saber adquirido no dia-a-dia, que deve ser refletido e incorporado ao desenvolvimento 

pedagógico dos educadores. Segundo Gentili(2000)  o processo de formação de profissionais, que lida com a 

educação, “deverá abordar valores sociais a serem desenvolvidos tais como: autonomia, liberdade, respeito, 

solidariedade”, uma vez que esses são importantes de serem vivenciados, ampliados e reconstruídos na escola.  

    A formação dos docentes e de outros profissionais da escola, deverá ser realizada nos momentos das 

HTPCs e reuniões pedagógicas, pois essas constituem-se num espaço instituído na escola e garantido no regime 

do trabalho dos servidores que exercem atividades de docência, que objetiva o planejamento e replanejamento 

das atividades pedagógicas, assim como a reflexão sobre a ação desenvolvida. 

     O coordenador pedagógico deve estar atento à transformação de atitudes da comunidade escolar, 

promovendo a reflexão e a vivência nas relações escolares, e como agente de transformação da prática 

pedagógica, precisa estar aberto a transformar-se continuamente, a partir das considerações reflexivas e do 

feedback dos demais atores da Unidade Escolar.   

     São atribuições do coordenador pedagógico: 

 



 

 

 Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração, divulgação e execução da Proposta Pedagógica da 

escola, articulando essa elaboração de forma participativa e cooperativa; 

 Organizar e apoiar principalmente as ações pedagógicas, propiciando sua efetividade; 

 Estabelecer uma parceria com a direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de 

trocas no trabalho educativo; 

 Acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e contribuir positivamente para a busca 

de soluções para os problemas de aprendizagens identificados; 

 Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na escola; 

 Atuar de maneira integrada e integradora junto à direção e à equipe pedagógica da escola para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 

 Coordenar e acompanhar os horários de Atividade Complementar (HTPC), promovendo oportunidades 

de discussão e proposição de inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-

pedagógicos na escola, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; 

 Avaliar as práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; 

 Acompanhar o desempenho dos alunos, através de registros por bimestre, orientando os docentes para a 

criação de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho insuficiente; 

 Estabelecer metas a serem atingidas em função das demandas explicitadas no trabalho dos professores; 

 Promover um clima escolar favorável à aprendizagem e ao ensino, a partir do entrosamento entre os 

membros da comunidade escolar e da qualidade das relações interpessoais.   

 

 

PROJETO DE FORMAÇÃO EM HTPC 
 

Fundamentos Legais:  

. 

 Legislação: 211.O que é HTPC? 

 

   É a hora de trabalho Pedagógico Coletivo, a ser desenvolvida na Unidade Escolar, pelos Professores e 

pelo Professor-Coordenador Pedagógico. Fundamento Legal: Portaria CENP nº 01/96: LC nº 836/97 – 

Plano de Carreira para Magistério; Instrução DRHU nº 03, de 13/06/97 – Especificando a HTPC na U.E. 

com maior nº de aulas. 

 

212. Quais são as finalidades da HTPC? 

   Articular os diversos segmentos da escola para a construção e implementação do seu trabalho pedagógico; 

1. Forlalecer a Unidade Escolar como instância privilegiada do aperfeiçoamento de seu projeto 

pedagógico; 

2. (RE) planejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes comuns que a escola 

pretende imprimir ao processo ensino-aprendizagem. 

 

214. Para que servem as HTPCs, na escola? 

 Para estimular o desenvolvimento das atividades coletivas da Unidade Escolar. Fundamento Legal: idem nº 

211. 

 

215. Quais são os seus objetivos/ 

1. Construir e implementar o projeto pedagógico da escola; 

2. articular as ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segemntos da escola, visando à melhoria 

do processo ensino-aprendizagem; 

3. identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de evasão e repetência; 



 

 

4. possibilitar a reflexão sobre a prática do Professor; 

5. favorecer o intercâmbio de experiências; 

6. promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores; 

7. acompanhar e avaliar, de forma sistemática o processo ensino-aprendizagem. Fundamento Legal: idem nº 

211. 

 

 

216. Como devem ser as HTPCs? 

 

 As HTPCs devem ser: 

 

1. planejadas pelo conjunto dos professores, sob orientação do Diretor e do Professor-coordenador, de 

forma a: 

 

a) identificar o conjunto de características, necessidades espctativas da comunidade escolar; 

b) apontar e priorizar os problemas educacionais a ser enfrentados; 

c) levantar os recursos materiais e humanos disponíveis  que possam subsidiar a discussão e a 

solução dos problemas; 

d) alternativas de enfrentamento dos problemas levantados; 

e) propor um cronograma para a implementação, acompanhamento e avaliação das alternativas 

selecionadas. 

 

2. sistematicamente registradas pela equipe de Professores e coordenação, com o objetivo de orientar o 

grupo quanto ao replanejamento e a continuidade do trabalho. 

 

3. realizadas: 

 

a) na própria  Unidade Escolar, e preferencialmente, durante duas horas consecutivas e: 

b) eventualmente, na Oficina Pedagógica ou num outro espaço educacional, previamente definido, 

através da utilização de parte ou do total de horas previstas para o mês em curso. Fundamento 

Legal: idem nº 211. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

    Vivemos numa sociedade do conhecimento em que as informações são veiculadas de várias formas, 

fazendo com que o mundo e a escola inseridos nele passe por transformações profundas. Nesse contexto, 

precisamos estar diariamente informados e atualizados para acompanhar essa evolução, pois pertencemos a uma 

escola aprendente e, só através da busca incessante de informações, é que poderemos transformar e reinventar 

nosso trabalho pedagógico em sala de aula, no ambiente escolar e em nossa própria vida. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

    Tendo em vista a necessidade de aprimorar o trabalho desenvolvido em sala de aula para atender as 

diversidades do grupo e implementar o Currículo Oficial do Estado de São Paulo,  acompanhando as 

transformações que acontecem no cotidiano escolar, o momento da HTPC continuará sendo aproveitado para 

trabalhar a formação continuada do professor e de todos os envolvidos nesse contexto, através de ações bem 

articuladas com o intuito de melhorar a qualidade de ensino. 

 

OBJETIVOS 



 

 

 

 

  Valorizar as HTPCs como um momento rico de estudo e troca de experiências; 

 Aprimorar a  auto-formação e co-formação(grupal); 

 Desenvolver o hábito do estudo e da leitura; 

 Ampliar o conhecimento com capacitações realizadas na Diretoria de Ensino, através da orientação do 

professor-coordenador; 

 Refletir sobre a prática em sala de aula; 

 Trabalhar a diversidade; 

 Valorizar os materiais enviados pela Secretaria da Educação (Relatórios Pedagógicos; Matrizes de 

Referência, Caderno do Gestor, Biblioteca do Professor); 

 Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de evasão e repetência; 

 Refletir sobre os indicadores internos e externos na articulação do trabalho pedagógico realizado, 

visando a melhoria da qualidade da aprendizagem; 

 Informar o corpo docente sobre os acontecimentos diários da escola (concursos, projetos, cursos de 

atualização, preservação do patrimônio escolar, incidentes relacionados aos alunos, festividades, 

promoções, entre outros); 

 Refletir sobre a importância dos estudos nas HTPCs para o aperfeiçoamento constante; 

 Acompanhar o Projeto de Recuperação Contínua e Paralela priorizando o crescimento da aprendizagem 

do aluno; 

 Valorizar a importância das experiências individuais no crescimento e aprimoramento do grupo de 

docentes 

 Articular ações que promovam a interação do grupo; 

 Conhecer e utilizar os documentos enviados pela Secretaria da Educação. 

 

AÇÕES: 

 

 Valorização das HTPCs como espaço de crescimento individual e coletivo; 

 Participação dos professores nas reflexões realizadas nas HTPCs; 

 Organização de momentos de leitura durante as HTPCs; 

 Socialização das capacitações realizadas na Diretoria de Ensino; 

 Reflexão da prática desenvolvida em sala de aula; 

 Valorização da diversidade existente nos grupos  (alunos, professores e funcionários); 

 Utilização de materiais enviados pela Secretaria da Educação; 

 Acompanhamento das atividades realizadas no Projeto de Recuperação Contínua e Paralela. 

 

 

SECRETARIA 
 

  A secretaria está subordinada à Direção, sendo o órgão encarregado dos serviços de escrituração 

escolar, do pessoal, arquivos, fichários e preparação da correspondência. 

  Organiza a secretaria, tendo pleno domínio da sua documentação legal. Interage com a 

comunidade escolar de forma eficiente e conhece as principais leis  que regem todo o sistema educacional. 

  As atribuições do secretário são: 

   responder, perante o Diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais da Secretaria; 

   organizar e superintender os serviços de escrituração escolar e os registros relacionados com a 

administração do pessoal; 



 

 

   subscrever, juntamente com o Diretor, certificados, fichas escolares, quadros de notas e, sempre 

que necessários, outros papéis pertinentes aos alunos do estabelecimento; 

   organizar, agendar o serviço, fiscalizar e superintender os trabalhos da secretaria, coordenando 

e distribuindo, eqüitativamente, entre seus auxiliares, os trabalhos de sua alçada; 

   supervisionar a organização e manter sob sua guarda os fichários, arquivos e livros do 

estabelecimento; 

   redigir, subscrever e divulgar, por ordem do Diretor, instruções e editais relativos a exames, 

matrículas e inscrições diversas; 

   organizar o serviço do atendimento a professores, alunos, funcionários, bem como a terceiros, 

no que se refere a informes e esclarecimentos solicitados; 

   encaminhar ao Diretor, em tempo hábil, documentos que devam ser visados ou assinados; 

   dialogar com o Diretor sobre assuntos que digam respeito à melhoria no andamento de seu 

serviço; 

   diligenciar junto ao Diretor, a fim de que sejam adquiridos, em tempo hábil, os livros e 

impressos e todo material de uso da secretaria; 

   não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço, a não ser com autorização da Direção; 

   cumprir e fazer cumprir as determinações da Direção; 

   organizar os processos de inscrições para matrícula, conferindo a documentação que deve 

instituí-la e encaminha-la para despacho após satisfeitas todas as exigências regulamentares; 

   tomar as providências necessárias para manter atualizados os serviços pertinentes à secretaria; 

   supervisionar o processo de verificação da freqüência dos alunos matriculados, mantendo 

sempre em ordem e atualizados os respectivos  assentamentos; 

   supervisionar o processo do levantamento das notas obtidas pelos alunos e do cálculo das 

médias por disciplina, através de fichas individuais; 

   manter, sem rasuras ou emendas, a escrituração de todos os livros e documentos escolares; 

   providenciar, à vista dos resultados obtidos pelos alunos, a expedição dos certificados a fazem 

jus;   

    elaborar relatórios que devam ser enviados às autoridades, de acordo com as normas legais 

vigentes; 

             manter atualizados o arquivo de legislação e documentação pertinente ao estabelecimento; 

   verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alunos, 

encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor; 

  Na secretaria da escola EELAS,  é realizado um trabalho conjunto e harmonioso, tornando-se um 

ambiente agradável onde cada membro responde ao seu setor, mas na ausência de qualquer pessoa o trabalho é 

executado normalmente, pois todos desempenham qualquer atendimento com eficiência.  

01 – Maria Donizete Damatto – é responsável pela parte de digitação; elaboração de Portarias de Admissão; 

acúmulo de cargo, digitação do BFE; ficha 100; entre outros. 

02 – Ivone Aparecida Ferro Albuquerque – responável pela atualização do Livro de Ponto Docente; controle de 

freqüência;  pagamento; ficha 100;  verificação de vida funcional de professores e alunos (lauda); B.O.; 

inscrição de professores; leitura do Diário Oficial, entre outros. 

03 – Regina Aparecida Barbosa – responsável pelo cadastro de alunos na PRODESP; recebimento de e-mail; 

histórico escolar; lauda; recorte do Diário Oficial, entre outros. 

04 – Sandra Martins Souza Barradas -  responsável pelo atendimento público, transferência de alunos, 

organização de prontuários de alunos; registros de alunos, entre outros. 

05 – Isabel Rodrigues Silva  - liquidação de tempo de serviço, Aposentadoria, Evolução Funcional, Arquivos, 

entre outros. 

06 – Vera Lúcia Marassi – Leitura do Diário Oficial, atendimento ao público, transferência de alunos, entre 

outros. 



 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS ESCOLARES 
 

  Executam a limpeza do prédio, pátio e salas de aula, verificam danificações, falta de materiais, 

trabalham na manutenção e organização geral. São funcionárias terceirizadas pela RCA produtos e serviços. 

 

Responsáveis:- Daiane Marques Nogueira 

                          Alessandra de Paula 

                          Eunice Silva 

                          Gislaine Cristina de Faccio Barradas 

                          Marlei  Silva 

 

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E ZELADOR 
 

  Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola, inspecionam o 

comportamento dos alunos no ambiente escolar; orientam sobre regras e procedimentos, regimento escolar, 

cumprimento de horários. Ouvem reclamações e analisam fatos. Prestam apoio às atividades acadêmicas, 

controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída, fiscalizando espaço de recreação, 

definindo limites nas atividades livres e técnico-pedagógicos que lhe foram atribuídas pela direção.  

 

Responsáveis:- Ivonete Rosa de Assunção Fontana, 

                         Vilma Paiole Bueno  

                         Sheila Suely Ribeiro 

                         Zelador – André Luiz Lodeti Silva                  

 

SALA DE LEITURA 
 

  A biblioteca constitui o  centro de leitura  e orientação de estudos de alunos, ex-alunos, 

comunidade e de consulta e estudos de docentes e demais servidores da escola. 

  O bibliotecário tem as seguintes atribuições: 

   participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola; 

   elaborar e executar a propaganda das atividades da biblioteca, mantendo-a articulada com as 
demais  programações que integram o núcleo de apoio técnico pedagógico; 

   assegurar a adequada organização e funcionamento da biblioteca; 

   manter intercâmbio com outras bibliotecas e centros de documentação; 

   divulgar a bibliografia existente na biblioteca; 

   organizar e registrar materiais didáticos, mantendo o controle de sua utilização. 
São responsáveis:  Laura Lacerda dos Reis  

                              Maria Auxiliadora da Silva (readaptada) 
                              Lucimar Venerando Shirosaki( readaptada) 

                              Elisa Catarina Giacomini Calgaro ( readaptada) 

                              Maria Bernadete Dias(readaptada) 

                            

 

                                                                LABORATÓRIO 
 
  O laboratório constitui em recursos pró-curriculares a serviço dos trabalhos docentes e discentes. 
  A organização e o funcionamento do laboratório é de responsabilidade de professor da área curricular 

correspondente.. 



 

 

  O professor responsável pelo laboratório tem as seguintes atribuições: 

   adequar a utilização dos recursos de ensino ao desenvolvimento das propostas curriculares; 

   controlar a utilização dos ambientes e dos equipamentos e instrumentais; 

   zelar pela manutenção e conservação de equipamentos e instrumentais; 

   propor a aquisição ou reposição de materiais de consumo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

 

PROJETO MEIO AMBIENTE 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

ESCOLA ESTADUAL LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES 

ENDEREÇO: RUA AMAPÁ, Nº 879, JARDIM AMÉRICA 

DIREÇÃO: MARIA DE LOURDES AVANZO 

VICE-DIRETOR: PAULO MARCOS PRADO DA SILVA 

COORDENAÇÃO:  

ENSINO FUNDAMENTAL -  MEIRI APARECIDA PINHEIRO LOPES 

ENSINO MÉDIO - RÉGIA MARIA LONGO DE SOUZA 

PROFESSORES ENVOLVIDOS: TODA EQUIPE ESCOLAR 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR 

DURAÇÃO DO PROJETO: TEMPO INDETERMINADO 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 ”Tudo está relacionado com tudo” Isso quer dizer que todos os seres vivos dependem da água, do solo e de outros 

organismos. Por isso é preciso preservar o ambiente natural, com suas florestas, seus rios e as espécies de seres vivos de nosso planeta.  

  

OBJETIVOS GERAIS: 

 
        Desenvolver a construção de atitudes de co-responsabilidade para a preservação do planeta terra, com equilíbrio 

ecológico e com desenvolvimento sustentável. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Aprender conceitos relacionados a questões de meio ambiente. 

 Conhecer processos de industrialização de elementos da realidade contemporânea; 

 Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente; 

 Reconhecer atitudes inadequadas para com o seu meio ambiente; 

 Desenvolver um olhar crítico quanto ao consumismo; 

 Reconhecer que os cuidados com o meio ambiente promovem qualidade de vida para os seres vivos. 

  

ÁREAS ENVOLVIDAS 

 
 Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

 Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 Matemática e suas Tecnologias. 

 

CONTEÚDOS: 

 
 Plantio de árvores, hortaliças e flores; 

 Coleta seletiva no espaço da escola; 

 Proteção e cuidado com as plantas e os animais; 

 Movimentos de economia e consumo – detetives do desperdício; 

 Cuidados com o meio ambiente e qualidade de vida; 



 

 

 Reciclagem de lixo orgânico e inorgânico. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 Trabalhos com escolha, independência, autonomia, promovendo a auto-estima; 

 Comunicação e expressão para participação em ações coletivas; 

 Realização de ações individuais construtivas; 

 Valorização do meio social, cultural e natural; 

 Busca bibliográfica para os interesses e dúvidas que surgirem sobre o tema abordado; 

 Leitura de textos específicos de orientações a procedimentos e experiências científicas; 

 Visita a locais específicos para a pesquisa de campo e experiências, como laboratório; 

 Leitura e interpretação de textos científicos; 

 Confecção de tabelas, como de crescimento de um elemento plantado; 

 Classificação dos elementos plantados; 

 Desenho e pintura como forma alternativa de registro atividade; 

 Busca de informações junto aos pais e familiares; 

 Troca de informação no ambiente escolar e outros. 

 

RECURSOS 

 
   Confecção de folder informativo, amassador de latas, latões de lixo específicos para coleta seletiva. 

 

AVALIAÇÃO 

 
     A avaliação será feita durante o processo, através da participação do aluno, produções feitas por ele e pela 

observação do professor (a). Para os registros, produziremos fichas adequadas, com critérios estabelecidos, com base 

nos objetivos específicos planejados. 

 
 

PROJETO: TEATRO, ESCOLA/EDUCAÇÃO. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES 

ENDEREÇO: RUA AMAPÁ, Nº 879, JARDIM AMÉRICA 

DIREÇÃO: MARIA DE LOURDES AVANZO 

VICE-DIRETOR: PAULO MARCOS PRADO DA SILVA 

COORDENAÇÃO:  

               ENSINO FUNDAMENTAL:  MEIRI APARECIDA PINHEIRO LOPES 
ENSINO MÉDIO:       RÉGIA MARIA LONGO DE SOUZA 

PROFESSORES ENVOLVIDOS:  TODOS DA UNIDADE ESCOLAR 

PÚBLICO ALVO:   COMUNIDADE ESCOLAR 

DURAÇÃO DO PROJETO: TEMPO INDETERMINADO 

 

JUSTIFICATIVA 

 
     O teatro praticado na escola como arte produzida coletivamente, a partir do desenvolvimento da expressividade gestual 
e da reflexão crítica sobre as manifestações do homem no mundo, pode ser uma linguagem fundamental para 

reinventarmos a escola, buscando torná-la crítica, capaz de responder ao desafio de contribuir na construção de um mundo 

mais justo para vivermos.  

 

 

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Dentro do contexto escolar o teatro é uma das linguagens do conhecimento artístico responsável por promover 

experiências estéticas e expressivas à formação humana, desenvolvendo a reflexão crítica do indivíduo sobre o homem e o 
mundo. 

 Incentivar o fazer teatral, no ambiente escolar é  valorizar o homem na sua essência. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Despertar o gosto pela Arte; 

 Estimular atitudes solidárias; 

 Valorizar a criatividade; 

 Incentivar e despertar o gosto pela leitura; 

 Oportunizar os indivíduos experiências expressivas em busca da recriação do mundo; 

 Estimular relacionamentos humanos mais harmônicos e conscientes; 

 Estimular o crescimento individual e grupal. 
 

ÁREAS ENVOLVIDAS 

 Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

 Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 Matemática e suas Tecnologias. 

 

PROCEDIMENTOS 

 
 Leitura de textos literários; 

 Produções de textos de gênero dramático, enfatizando a reescrita de obras literárias, contos populares, 

relato da vida cotidiana e de outros; 

 Oficinas de teatro;    

 Dinâmicas envolvendo brincadeiras infantis; 

 Jogos dramáticos e improvisações; 

 Conhecimento do corpo em toda sua expressividade; 

 Oficina para preparação vocal; 

 Associar teoria e prática dentro da dramaturgia; 

 Organização de cenários, iluminação; 

 Criação de figurinos; 

 Realização de encenação. 
 

RECURSOS 

 
           Materiais diversificados, roupas, acessórios, som,  iluminação, platéia, palcos improvisados (quadra de esporte, 
sala de aula, pátio), anfiteatro, data-show.  
                   

AVALIAÇÃO 

 
     A avaliação será feita durante o processo, valorizando e incentivando  a participação dos alunos. 

 

                        

 

 



 

 

PIL – PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA 

 

DIAGNOSE: 

 
No decorrer do ano letivo, culminando com a Avaliação do Saresp -2010 -  Redação, percebe-se que as maiores 

dificuldades dos educandos estão nos seguintes critérios de correção: Coerência e Coesão e Registro. Desta forma o 
projeto deve voltar-se para a Leitura e Produção de Textos, sistematicamente durante o próximo ano. 
 

JUSTIFICATIVA: 

 
A escola é a instituição responsável por desenvolver e ampliar a competência leitora e escritora, portanto a leitura 

de diversos textos é uma forma particular de conhecimento da realidade e ajuda o educando a situar-se no mundo. Com o 
intuito de melhorar esta competência e, consequentemente, o desempenho dos alunos no tocante à leitura, interpretação e 

produção de textos nas avaliações interna e externa, o Projeto de Incentivo à Leitura e Escrita (PILE) foi idealizado para 

que seja estimulado o interesse pela diversidade textual.. Dessa forma, o Projeto visa, a partir dos diferentes gêneros 

textuais, a ampliação do capital cultural dos alunos, instrumentalizá-los para que desenvolvam habilidades necessárias 
para atuação no mundo do trabalho e na sociedade. A leitura contribui para o desenvolvimento das potencialidades 

responsáveis pela criticidade e pela possibilidade de relações intertextuais, que ajuda na comunicação através da escrita.  

 

OBJETIVOS: 

 

- Potencializar os efeitos da proposta curricular na constituição de leitores e escritores competentes em 

linguagem escrita e nos diferentes gêneros literários; 

- Proporcionar a graduação de complexidade no tratamento dos gêneros, das competências e conteúdos a serem 

mobilizados em textos literários e não literários; 

- Ampliar a concepção de letramento por meio de práticas escolares de leitura e escrita; 

- Relacionar as diferentes áreas do conhecimento através da interdisciplinaridade; 

- Desenvolver o protagonismo juvenil. 

 

METAS: 

 
- Aumentar o interesse pela leitura; 

- Estimular a visita à biblioteca e consulta ao acervo literário; 

- Melhorar o índice de aproveitamento na leitura e interpretação dos diferentes gêneros textuais; 

- Produzir textos a partir de textos pertencentes aos diferentes gêneros. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 
- Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

AÇÕES: 

 
-  Pesquisa do acervo de literatura da biblioteca da escola; 

- Seleção das obras por assunto e faixa etária; 
- Leitura compartilhada; 

- Produções textuais diversas; 

- Confecção de jornais; 

- Produção de livros de gêneros diversos; 
- Produção de paródias e paráfrases a partir de textos consagrados. 



 

 

-  Reelaboração das histórias lidas, mudando o gênero. 

-  Produção de histórias em quadrinhos a partir das obras e assuntos lidos; 
-  Apresentação de notícias e comentários sobre os temas abordados; 

- Produção de painéis e murais referentes aos gêneros trabalhados; 

- Apresentação de um sarau literário. 

- Biblioteca escolar; 

- Sala de Informática; 
- Sala de Multimídia; 

- Revistas e jornais; 

- Livros paradidáticos: crônicas, contos, romances, poesias. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 
- Manual de Redação do Saresp 2010; 

- Proposta Curricular de Língua Portuguesa; 

- Matrizes de referência para a avaliação -Saresp – Língua Portuguesa; 

- Relatório Pedagógico – Saresp 2009; 
- Caderno do professor – Linguagens, códigos e suas tecnologias Língua Portuguesa e Literatura – Ensino Fundamental e 

Ensino Médio 2009; 

- Caderno do professor: Linguagens, códigos e suas tecnologias-Leitura e produção de texto/ Literatura – Ensino 
Fundamental e Médio; 

- Paradidáticos diversos; 

- Jornais e revistas diversos. 
 

PROJETO HASTEAMENTO DA BANDEIRA E CULTO À PESSOA HUMANA 

 

FINALIDADE: 

 
   O projeto Culto à Bandeira e à pessoa tem como finalidade desenvolver nas crianças e jovens o espírito cívico e 

valorizar a pessoa humana. 

 

OBJETIVOS: 
 Despertar nas crianças e jovens o respeito aos símbolos da Pátria; 

 Incentivar à conquista de um mundo mais humano e fraterno; 

 Favorecer à integração da escola e de seus alunos com o bairro e a cidade, ampliando conhecimento histórico, 

humano e cultural do local em que vivem. 

METAS: 

 
     Realizar, semanalmente, (quarta-feira) a comemoração ao Culto à Bandeira. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 
    Equipe gestora, alunos, professores e convidados da comunidade. 

  

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS: 
    Aparelho de som, diversidade textual e Bandeira.  
 

AVALIAÇÃO 
     A avaliação será feita durante o processo, valorizando e incentivando  a participação dos alunos. 



 

 

  

OUTROS PROJETOS: 
 Projeto VALE SONHAR; 

 Projeto Prevenção também se Ensina; 

 Projeto Alimentação Saudável; 

 Projeto História da EELAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
PLANO GESTÃO 

 
ANEXOS  - 2014  

 
EE. “LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES” 

 
Fernandópolis - SP 



 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

 

EE “LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES” 

Rua Amapá, 879 – Fone  (017) 3442-2710 –  CEP 15.600-000 - Fernandópolis - SP 

Correio Eletrônico (e-mail) e026980a@see.sp.gov.br 

 

DADOS DA ESCOLA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO  DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

ESCOLA ESTADUAL LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES 

ENDEREÇO: RUA AMAPÁ, Nº 879, JARDIM AMÉRICA, FERNANDÓPOLIS-SP – CEP. 

15600-000 

E-MAIL:- E026980A@SEE.SP.GOV.BR  

TELEFONE: (17) 3442-2710 / 3442-6347 

SUPERVISORA RESPONSÁVEL PELA U.E.: ROSANGELA CAPARROZ GARCIA 

DIRETORA DA ESCOLA: MARIA DE LOURDES AVANZO 

VICE-DIRETOR: PAULO MARCOS PRADO DA SILVA 

GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR:- IVONE APARECIDA FERRO ALBUQUERQUE 

PROFESSOR COORDENADOR:- MEIRI APARECIDA PINHEIRO LOPES – ENSINO 

FUNDAMENTAL 

PROFESSOR COORDENADOR:- ROSANA APARECIDA MININEL DA SILVA - ENSINO MÉDIO 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDOPOLIS 

EE “LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES” 

Rua Amapá, 879 – Fone  (017) 3442-2710 – CEP 15.600-000 Fernandópolis - SP 

Correio Eletrônico (e-mail) e026980a@see.sp.gov.br 

 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS ATÉ 31/03/2014 

 

A) Ensino Fundamental – Ciclo II.........................................213  alunos 

B) Ensino Fundamental – 9 Anos.........................................178 alunos 

C) Ensino Médio...................................................................471  alunos 

Total Geral da Escola...........................................................862 alunos 

 

MANHÃ 

A) Ensino Fundamental..........................................................73 alunos 

B) Ensino Fundamental – 9 Anos.........................................145 alunos 

B) Ensino Médio................................................................... 364 alunos 

Total......................................................................................582 alunos 

 

TARDE 

A) Ensino Fundamental.........................................................105 alunos 

B) Ensino Fundamental – 9 Anos........................................... 68 alunos 

Total.......................................................................................173 alunos 

 

NOITE 

A) Ensino Médio....................................................................107 alunos 

Total......................................................................................107 alunos 

 

HORÁRIO DE  FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 
 
1º Turno – das   7:00 às 12:20 horas 

2º Turno – das 12:30 às 17:50 horas 

3º Turno – das 19:00 às 23:00 horas 

 

  



 

 

 

 
 

QUADRO DO RENDIMENTO FINAL – 2013 
 

SÉRIE ALUNOS 
MATRICULA

DOS 

ALUNOS 
TRANSFE

RIDOS 

ALUNOS      
APROVAD

OS 

ALUNOS  
APROVAD

OS 
PARCIAL
MENTE 

ALUNOS 
RETIDO
S POR 

FREQÜÊ
NCIA 

ALUNOS 
RETIDO
S POR 

RENDIM
ENTO 

ALUNOS            
RETIDO

S 
PARCIA
LMENTE 

ALUNOS 
EVADIDOS 

6º ano A 38 02 36 - - - - - 

6º ano
 
B 38 05 33 - - - -                      - 

6º ano C 40 07 33 - - - - - 

6ª A 40 02 38 - - - - - 

6ª B 40 12 27 - - - - 01 

6ª C 43 11 31 - 01 - - - 

7ª A 38 01 37 - - - - - 

7ª B 41 03 38 - - - - - 

7ª C 39 16 23 - - - - - 

8ª A 38 - 38 - - - - - 

8ª B 41 04 37 - - - - - 

8ª C 32 11 16 - 01 - 02 02 

1ª A 40 05 35 - - - - - 

1ª B 39 13 24 - 01 01 - - 

1ª C 37 11 26 - - - - - 

1ª D 39 11 28 - - - - - 

1ª E 40 05 31 - 02 - 01 01 

2ª A 40 01 39 - - - - - 

2ª B 49 11 38 - - - - - 

2ª C 46 10 35 - 01 - - - 

2ª D 42 10 30 - 02 - - - 

3ª A 35 04 31 - - - - - 

3ª B 32 08 24 - - - - - 

3ª C 30 07 23 - - - - - 

3ª D 31 04 27 - - - - - 

3ª E 29 06 22 - 01 - - - 

TOTAL 997 180 800 - 09 01 03 04 

 

 

IDESP 2013 - DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEIS DE DESEMPENHO 
    ABAIXO DO BÁSICO ADEQUADO AVANÇADO 

    BÁSICO       

8ª SÉRIE - EF L. PORTUGUESA 0,0588 0,5059 0,4235 0,0118 

  MATEMÁTICA 0,0941 0,5059 0,3294 0,0706 

3ª SÉRIE - EM L. PORTUGUESA 0,1949 0,4407 0,3220 0,0424 

  MATEMÁTICA 0,3220 0,5763 0,0932 0,0085 

    Insuficiente Suficiente Avançado 

  

IDESP 2013 - INDICADORES DA ESCOLA 

  
INDICADORES DE 

DESEMPENHO INDICADOR INDICADOR IDESP 2013 

  L.PORTUGUESA MATEMÁTICA DE DESEMPENHO DE FLUXO   

8ª SÉRIE - EF 4,6277 4,5883 4,61 0,9797 4,52 

3ª SÉRIE - EM 4,0397 2,6273 3,33 0,9764 3,25 

 

 



 

 

CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

QUADRO DE PROFESSORES – 2014 

 

 

Língua Portuguesa 

E 

Língua Portuguesa e 

Literatura 

- Eliara Allane Rosa Nakashima 

- Maria Cristina Ribeiro Colmati Lalo 

- Mary Angela Veríssimo Segura Joaquim 

- Sueli Aparecida do Amaral 

- Mara Célia Anselmo Cassiano 

- Márcia Regina da Silva 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Categoria “F” 

Categoria “O” 

Inglês 

- Jaire Aparecido Alves Martins  

- Mara Célia Anselmo Cassiano 

- Márcia Regina da Silva 

 

Titular de Cargo 

Categoria “F” 

Categoria “O” 

História 

- Elci Marlene de Oliveira 

- Eliane Francisco de Souza 

- Fernando Silvares Veloso 

- Isabel Cristina Ruvieri Augustini 

- Vanessa Helena da Silva 

 

Titular de Cargo 

Categoria “F” 

Categoria “F” 

Categoria “O” 

Categoria “F” 

Geografia 

- Marcos José Rossanese 

- Elci Marlene de Oliveira 

- Fernando Silvares Veloso 

- Neusa Moreira dos Santos 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Categoria “F” 

Titular de Cargo 

Física 

- Milton César Bortoleto 

- Rosana Silva Bonfim 

- Júlia Angélica Pereira 

- Abdiel César Branco 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Química 

- Silvana Márcia Ximenes Mininel 

- Maria Luisa Cantreva Piva 

- Leandro Anselmo Santos Marchi 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Categoria “O” 

Biologia 

- Agnes Esteves Alves 

- Selma Pereira de Oliveira Lopes 

 

Titular de Cargo 

Categoria “F” 

Matemática 

- Adriana Cristina Tomya Borges Torelli 

- Maria aparecida Laurindo Polizelle 

- Rosa Silva Bonfim 

- Laércio Favretto 

- Luciana Aparecida Alves 

- Luciano Pereira Ferreira 

- Maria Apolônia Calefe Trimigliozzi 

- Selma Regina Rola de Oliveira 

- Vagner Vani Siqueira 

- Barbara Queila Geloneze Ferreira 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo  

Categoria “F” 

Educação Física - Lilian Mara Gomes Bortoluzo Titular de Cargo 



 

 

Atividades 

Curriculares 

Desportivas 

- Jacqueline Ruiz Paggioro Toledo Barbosa 

- Roseli Alcantara Augusto Rodrigues 

Titular de Cargo 

Categoria “F” 

 

Arte 

- Luci Meire Lopes Contrera 

- Maria Inês de França Albuquerque 

- Antonilza Aparecida Pansani Ferraz de 

Camargo 

- Silvani de Fátima Machado 

- Daiane Vilela Inácio 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Categoria “F” 

Ciências Físicas e 

Biológicas 

- Milton César Bortoleto 

- Agnes Esteves Alves 

- Maria Luisa Cantreva Piva 

- Mercedes Arantes 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Titular de cargo 

Sociologia 

- Pedro Henrique de Andrade 

- Eliana Bernadete Galvão Marchini 

 

Titular de Cargo 

Titular de Cargo 

Filosofia 
- José Igídio dos Santos 

 

Titular de Cargo 

Professor Auxiliar de 

Língua Portuguesa 

- Mara Célia Anselmo Cassiano 

- Márcia Regina da Silva 

 

Categoria “F” 

Categoria “O” 

Professor Auxiliar de 

Matemática 

- Flávia de Godoi Silvestre 

- Barbara Queila Geloneze Ferreira 

 

Categoria “F” 

Categoria “F” 

Professor Mediador 
- Marilsa Piajon Gazola 

 

Categoria “F” 

Professor Sala de 

Leitura 

- Laura Lacerda dos Reis 

- Fatima Pereira Gasques 

 

Categoria “F” 

Categoria “F” 

Professor Auxiliar de 

Aprendizagem 

- Roseli Alcantara Augusto Rodrigues 

- Eliane Francisco de Souza 

- Emerson Célio Pinheiro 

- Patricia Reguera Castilho 

 

Categoria “F” 

Categoria “F” 

Categoria “O” 

Categoria “O” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EE. "LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES" 

HORÁRIO ESCOLAR  -  2014 – PERÍODO DA MANHÃ 

    6ºano A 7ºano A 7A 7B 8A 8B 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 

S
E

G
U

N
D

A
 

07:00 HIS LP EF ING CFB HIS BIO SOC MAT LPL MAT FIL LPL LPL ART SOC 

07:50 HIS LP ART HIS CFB MAT SOC ING LPL SOC QUI LPL FIL MAT BIO LPL 

08:40 ART HIS LP MAT EF ING MAT FIS FIL LPL SOC LPL BIO LPL MAT QUI 

09:50 LP HIS GEO EF MAT LP MAT FIL ART QUI BIO MAT ING FIS SOC LPL 

10:40 LP EF CFB LP MAT CFB FIL MAT BIO ING LPL SOC MAT ART QUI ING 

11:30 GEO ART MAT LP LP EF LPL BIO MAT FIS LPL ING MAT SOC ING FIL 

T
E

R
Ç

A
 

07:00 MAT CFB EF HIS LP ART LPL ART SOC SOC FIS EF ING GEO MAT HIS 

07:50 MAT CFB LP ART ART ING SOC LPL EF HIS LPL GEO QUI EF MAT FIS 

08:40 LP GEO HIS ING MAT MAT ART LPL FIL EF LPL BIO FIS SOC QUI GEO 

09:50 ING GEO HIS GEO MAT CFB EF FIL MAT ART GEO MAT SOC BIO LPL QUI 

10:40 GEO ART CFB GEO ING LP BIO GEO MAT QUI EF MAT ART FIL LPL SOC 

11:30 GEO HIS MAT MAT GEO LP FIL EF ING MAT SOC LPL LPL LPL ART BIO 

Q
U

A
R

T
A

 

07:00 CFB HIS LP LP GEO MAT HIS LPL SOC FIS EF FIL LPL MAT HIS ART 

07:50 CFB LP HIS LP CFB MAT LPL SOC QUI FIL MAT ING HIS ART EF GEO 

08:40 LP CFB HIS MAT HIS LP FIS ING ART MAT MAT QUI GEO LPL FIL EF 

09:50 LP MAT MAT MAT HIS GEO QUI MAT LPL HIS ING GEO EF LPL FIS MAT 

10:40 MAT ING MAT CFB LP GEO MAT QUI LPL EF HIS FIS MAT GEO LPL MAT 

11:30 MAT MAT CFB CFB MAT LP ING GEO MAT BIO FIS HIS MAT EF BIO LPL 

Q
U

IN
T

A
 

07:00 ART GEO LP CFB MAT ART HIS HIS LPL MAT GEO LPL FIS BIO FIL EF 

07:50 ING LP ART ART HIS HIS MAT LPL FIS GEO QUI LPL FIL MAT EF LPL 

08:40 HIS LP ING CFB HIS HIS MAT FIS QUI LPL FIL BIO EF MAT GEO LPL 

09:50 HIS ING GEO HIS LP MAT GEO EF HIS LPL LPL FIS ART QUI ING MAT 

10:40 LP MAT CFB GEO GEO CFB ING QUI LPL MAT ART EF HIS HIS LPL MAT 

11:30 EF MAT MAT HIS CFB LP EF MAT GEO BIO HIS ART MAT ING LPL ING 

S
E

X
T

A
 

07:00 CFB EF GEO LP LP HIS GEO ART BIO LPL ING HIS SOC MAT FIS ART 

07:50 CFB GEO GEO LP LP EF ART LPL ING GEO MAT QUI BIO HIS SOC FIS 

08:40 EF LP ING MAT ART GEO LPL BIO FIS MAT MAT SOC GEO QUI HIS FIL 

09:50 GEO CFB LP MAT EF GEO LPL MAT GEO ING FIL ART QUI FIS MAT BIO 

10:40 MAT MAT LP GEO GEO CFB QUI MAT EF FIL ART MAT LPL ING MAT HIS 

11:30 MAT MAT MAT EF ING MAT FIS HIS HIS ART BIO MAT LPL FIL GEO MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EE. "LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES" 

HORÁRIO ESCOLAR  -  2014 – PERÍODO DA TARDE 

     6ºano B 6ºano C 7ºano B 7º ano C 7C 8C  

 

S
E

G
U

N
D

A
 

12:30 GEO LP HIST LP EF LP  

 13:20 GEO LP LP EF HIST LP  

 14:10 LP CFB EF GEO ING MAT  

 15:20 LP CFB GEO ING HIST MAT  

 16:10 CFB GEO ING HIST LP CFB  

 17:00 ING GEO HIST ARTE LP CFB  

 

T
E

R
Ç

A
 

12:30 GEO LP LP EF HIST MAT  

 13:20 HIST MAT MAT LP LP MAT  

 14:10 MAT MAT MAT GEO LP EF  

 15:20 LP HIST EF MAT CFB CFB  

 16:10 LP HIST CFB MAT EF CFB  

 17:00 MAT LP ARTE CFB MAT ING  

 

Q
U

A
R

T
A

 

12:30 CFB HIST LP CFB MAT LP  

 13:20 CFB HIST MAT LP CFB LP  

 14:10 MAT EF MAT GEO CFB MAT  

 15:20 EF ING CFB MAT GEO MAT  

 16:10 ING MAT CFB MAT GEO GEO  

 17:00 MAT MAT ING HIST ARTE GEO  

 

Q
U

IN
T

A
 

12:30 CFB EF LP ING LP GEO  

 13:20 HIST MAT MAT LP LP LP  

 14:10 LP MAT MAT HIST CFB LP  

 15:20 LP ARTE GEO CFB HIST HIST  

 16:10 ARTE LP HIST CFB MAT HIST  

 17:00 GEO LP CFB GEO MAT ARTE  

 

S
E

X
T

A
 

12:30 HIST CFB ARTE LP MAT GEO  

 13:20 EF CFB HIST LP MAT ARTE  

 14:10 MAT GEO LP HIST ARTE EF  

 15:20 MAT GEO LP ARTE GEO ING  

 16:10 ARTE ING GEO MAT GEO HIST  

 17:00 HIST ARTE GEO MAT ING HIST  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EE. "LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES" 

HORÁRIO ESCOLAR  -  2014 – PERÍODO DA NOITE 

    1D 2E 3D 3E 

S
E

G
U

N
D

A
 

19:00 LPL BIO ARTE MAT 

19:45 ARTE LPL BIO MAT 

20:30 FIS LPL GEO FIS 

21:30 FIS HIS FIS GEO 

22:15 HIS GEO FIS ARTE 

T
E

R
Ç

A
 

19:00 BIO FIS SOC FIS 

19:45 LPL FIS MAT FIL 

20:30 MAT LPL FIL BIO 

21:30 GEO ARTE MAT MAT 

22:15 GEO MAT ARTE MAT 

Q
U

A
R

T
A

 

19:00 ING QUIM HIS LPL 

19:45 QUIM ING LPL HIS 

20:30 MAT HIS LPL QUIM 

21:30 FIL MAT ING LPL 

22:15 HIS FIL MAT ING 

Q
U

IN
T

A
 

19:00 LPL SOC HIS QUIM 

19:45 LPL QUIM ING HIS 

20:30 SOC LPL QUIM ING 

21:30 ING GEO QUIM SOC 

22:15 QUIM ING SOC ARTE 

S
E

X
T

A
 

19:00 BIO MAT FIL SOC 

19:45 SOC MAT LPL FIL 

20:30 MAT FIL LPL BIO 

21:30 MAT ARTE BIO LPL 

22:15 ARTE BIO MAT LPL 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETO DE FORMAÇÃO EM ATPC 

 

Fundamentos Legais:  

. 

 Legislação: 211.O que é ATPC? 

 

  É a hora de trabalho Pedagógico Coletivo, a ser desenvolvida na Unidade Escolar, pelos 

Professores e pelo Professor-Coordenador Pedagógico. Fundamento Legal: Portaria CENP 

nº 01/96: LC nº 836/97 – Plano de Carreira para Magistério; Instrução DRHU nº 03, de 

13/06/97 – Especificando a ATPC na U.E. com maior nº de aulas. 

 

212. Quais são as finalidades da ATPC? 

   Articular os diversos segmentos da escola para a construção e implementação do seu 

trabalho pedagógico; 

3. Forlalecer a Unidade Escolar como instância privilegiada do aperfeiçoamento de seu 

projeto pedagógico; 

4. (RE) planejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes comuns 

que a escola pretende imprimir ao processo ensino-aprendizagem. 

 

214. Para que servem as ATPCs, na escola? 

 Para estimular o desenvolvimento das atividades coletivas da Unidade Escolar. Fundamento 

Legal: idem nº 211. 

 

215. Quais são os seus objetivos/ 

1. Construir e implementar o projeto pedagógico da escola; 

2. Articular as ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da escola, 

visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

3. Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de 

evasão e repetência; 

4. Possibilitar a reflexão sobre a prática do Professor; 

5. Favorecer o intercâmbio de experiências; 

6. Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores; 

7. Acompanhar e avaliar, de forma sistemática o processo ensino-aprendizagem.  

    Fundamento Legal: idem nº 211. 

 

216. Como devem ser as ATPCs? 

 As ATPCs devem ser: 

 

4. Planejadas pela Equipe Gestora, de forma a: 

 

a) identificar o conjunto de características, necessidades expectativas da comunidade 

escolar; 



 

 

b) apontar e priorizar os problemas educacionais a ser enfrentados; 

c) levantar os recursos materiais e humanos disponíveis  que possam subsidiar a 

discussão e a solução dos problemas; 

d) alternativas de enfrentamento dos problemas levantados; 

e) propor um cronograma para a implementação, acompanhamento e avaliação das 

alternativas selecionadas. 

5. Sistematicamente registradas pela equipe de Professores e coordenação, com o objetivo 

de orientar o grupo quanto ao replanejamento e a continuidade do trabalho. 

6. Realizadas: 

a) na própria  Unidade Escolar, e preferencialmente, durante duas horas consecutivas 

e: 

b) eventualmente, na OFICINA Pedagógica ou num outro espaço educacional, 

previamente definido, através da utilização de parte ou do total de horas previstas 

para o mês em curso. Fundamento Legal: idem nº 211. 

 

 

 

 

 

 
 

                                          Equipe Gestora - EELAS 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

 Vivemos numa sociedade do conhecimento em que as informações são 

veiculadas de várias formas, fazendo com que o mundo e a escola inseridos nele 

passe por transformações profundas. Nesse contexto, precisamos estar diariamente 
informados e atualizados para acompanhar essa evolução, pois pertencemos a uma 

escola aprendente e, só através da busca incessante de informações, é que 

poderemos transformar e reinventar nosso trabalho pedagógico em sala de aula, no 
ambiente escolar e em nossa própria vida. 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

   Tendo em vista a necessidade de aprimorar o trabalho desenvolvido em sala de 
aula para atender as diversidades do grupo e implementar o Currículo Oficial do 

Estado de São Paulo,  acompanhando as transformações que acontecem no 

cotidiano escolar, o momento da ATPC continuará sendo aproveitado para trabalhar 
a formação continuada do professor e de todos os envolvidos nesse contexto, 

através de ações bem articuladas com o intuito de melhorar a qualidade de ensino. 

 

OBJETIVOS: 

 

  Valorizar as ATPCs como um momento rico de estudo e troca de 
experiências; 

 Aprimorar a  auto-formação e co-formação(grupal); 

 Desenvolver o hábito do estudo e da leitura; 

 Ampliar o conhecimento com capacitações realizadas na Diretoria de Ensino, 
através da orientação do professor-coordenador; 

 Refletir sobre a prática em sala de aula; 

 Trabalhar a diversidade; 

 Valorizar os materiais enviados pela Secretaria da Educação (Relatórios 
Pedagógicos; Matrizes de Referência, Caderno do Gestor, Biblioteca do 

Professor); 

 
 

 



 

 

 Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos 
índices de evasão e repetência; 

 Refletir sobre os indicadores internos e externos na articulação do trabalho 
pedagógico realizado, visando a melhoria da qualidade da aprendizagem; 

 Informar o corpo docente sobre os acontecimentos diários da escola 

(concursos, projetos, cursos de atualização, preservação do patrimônio 
escolar, incidentes relacionados aos alunos, festividades, promoções, entre 

outros); 

 Refletir sobre a importância dos estudos nas ATPCs para o aperfeiçoamento 
constante; 

 Acompanhar o Projeto de Recuperação Contínua e Paralela priorizando o 
crescimento da aprendizagem do aluno; 

 Valorizar a importância das experiências individuais no crescimento e 
aprimoramento do grupo de docentes 

 Articular ações que promovam a interação do grupo; 

 Conhecer e utilizar os documentos enviados pela Secretaria da Educação. 

 

AÇÕES: 

 

 Valorização das ATPCs como espaço de crescimento individual e coletivo; 

 Participação dos professores nas reflexões realizadas nas ATPCs; 

 Organização de momentos de leitura durante as ATPCs; 

 Socialização das capacitações realizadas na Diretoria de Ensino; 

 Reflexão da prática desenvolvida em sala de aula; 

 Valorização da diversidade existente nos grupos  (alunos, professores e 
funcionários); 

 Utilização de materiais enviados pela Secretaria da Educação; 

 Acompanhamento das atividades realizadas no Projeto de Recuperação 
Contínua e Paralela. 

 
 

                                  EQUIPE GESTORA – EELAS/2014 

 

 
 



 

 

EE.”LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES” 
HORÁRIO DE ATPCs – 2014 

 
 

Os ATPCs do ano letivo de 2014 serão realizados nos seguintes dias e 
horários: 
 
3ª feira – 17h10min às 18h00min – ATPC de Área 
               _ 18h00min às 19h40min – ATPC Coletivo 
 
4ª feira_ 18h:00min às 18h:50min – ATPC de Área 
 
Obs.: O ATPC de área da 4ª feira será realizado pelos professores que não 
puderem cumprir o mesmo de terça. A opção do horário de ATPC de área 
deverá compor o horário de aula do professor. 
 

  
EQUIPE GESTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Associação de Pais e mestres - 2014 
 

 

Presidente:-  Maria de Lourdes Avanzo – RG. 9.759.322 – CPF 033 642 708-56 - 3462-5919 

 

Docentes:- Daiane Vilela Inácio – 99622-8899 

Maria Aparecida Laurindo Polizelle – 3442-7463 
Selma Pereira de Oliveira Lopes – 3442-5745 

 

Alunos:- Ruan Florêncio das Santos – 3462-2535  
Gustavo Souza França – 3462-4222   

 

Sócio Admitido Geni Neves Evaristo – 3442-4598 
 

Diretor Executivo:  João Marcelo da Silva Pereira – 3442-7230 

 
Vice-Diretor Executivo: Rosana Aparecida Mininel da Silva – 3462-5949  

 

Diretor Financeiro:  Tânia Regina Martins Comar – 3462-3529 

 
Vice Diretor Financeiro: Eliana Bernadete Galvão Marchini – 3442-1202 

 

Diretor Cultural:  José Algídio dos Santos – 3442-6725 
 

Diretor de Esporte:  Lilian Mara Gomes Bortoluzo – 3442-1924 

 
Diretor Social:  Luciano Pereira Ferreira – 3462-8130 

 

Diretor Patrimônio: Paulo Marcos Prado da Silva – 3442-3869 
 

Secretária:   Marilsa Piajon Gazola  -  99702-5098 

 

Conselho Fiscal: Débora Rosa Nascimento – 3463-1013 
Lucimara de Carvalho – 99764-9792 

Roseli Alcântara Augusto Rodrigues  - 3442-6751 

 
Pais de Alunos:-  Lucimar Aparecida Martins – 99727-6469   -  99739-1083 

Adão Silvio da Silva – 3442-4773    -  99708-3403 

Regina Aparecida Barbosa – 3442-1470 
Sandra Regina Chimelli Neves – 3442-7463 

 

Docentes: Daiane Vilela Inácio - 99622-8899 
 Maria Aparecida Laurindo Polizelle – 3442-5052/98169-0840/99626-7819 

 Selma Pereira de Oliveira Lopes – 3442-5745 

  
 

 
 



 

 

FUTURO 

Grêmio 2014 
 

 

 

 

 

F_ força  

U_ união 

T_ transformação  

U_ única 

R_ revolução 

O_ objetiva 

 

 

 

Projetos 
 

Cultura 

• Montagens de peças de teatro 

• Dança 

• Exposições de desenhos, pintura e escultura 

• Festas nas datas comemorativas 

• Shows 

• Festivais de bandas 

• Saraus 

• Passeios a museus 

• Mostras de cinema e teatro 

• Oficinas culturais e de artesanato 

• Semana Cultural 

• Concursos literários (poesia, contos, crônicas) 

 

 

Esportes 

• Campeonatos de futebol, vôlei, basquete, handebol etc. 

• Participação em campeonatos interescolares 

• Mini-olimpíadas (corridas, saltos, basquete etc.) 

• Gincanas 



 

 

 

Política 

• Palestras, debates, manifestações 

• Avaliação dos diretores, professores e alunos no processo de aprendizagem 

• Garantir o voto dos estudantes no Conselho Escolar 

• Campanhas a favor da Cultura de Paz 

• Parcerias com grêmios de outras escolas 

 

Social 

• Campanha do agasalho, alimento etc. 

• Reciclagem de lixo 

• Campanhas de prevenção (gravidez precoce, drogas etc.) 

• Embelezamento da escola (murais, painéis, grafites) 

• Grupos de discussão (preconceito, inclusão social) 

 

 

Comunicação 

• Rádio escolar 

• Jornal dos alunos 

• Participação na reunião de representantes de classe 

• Participação no Conselho Escolar 

 

 

 

Presidente: Lucas Gabriel Oliveira Martelli8ªB 

Telefone: 992595656 

RG: 37.418.733-2 

Endereço: Bairro: Centro, Av: Manoel Marques Rosa N-1387. 

 

Vice-Presente: Gabriela Tavares Souza8ªA 

Telefone: 997769259 

RG: 039.569.684-0 

Endereço: Cidade: Pedranópolis, Bairro: Centro, Rua: Antônio MiliorineN-223 

 

1º Tesoureiro: Renato Vinicius Garcia8ªA  

Telefone: 992000908 

RA: 103.342.570-9 

Endereço: Bairro: Vista Alegre, Rua: Rio de Janeiro N°128  

 

2º Tesoureiro: Isabela Camila Pereira Gomes6ªC 

Telefone: 996499641 

RA: 104.703.799-3 

Endereço: Bairro: Jd. São Francisco, Alameda 3 – Quadra N 

 

Orador: Ramon Hirata Martins Bueno8ªC 

Telefone: 996311981 

RG: 52.983.452-2 

Endereço: Bairro: Jardim Paulista, Av: São José do Rio Preto N-38 

 



 

 

Diretor de Esporte: Douglas Oliva Cabreira8ªA 

Telefone: 996463517 

RG: 54.288.173-1 

Endereço: Bairro: Jd. Santa Bárbara, Rua: Carlos SantessoN-111 

 

Diretor Social: Pedro Afonso Toledo Mazeti8ªB 

Telefone: 34631971 

RG: 53.295.874-3 

Endereço: Bairro: Vila Nova, Rua: São Paulo N-1085 

 

Diretor de Saúde e Meio Ambiente: Franciele da Silva Elias8ªC 

Telefone: 997528423 

RA: 102.000.505-1  

Endereço: Bairro: Paulistano, Rua: Albino Marinelli N-205 

 

Diretor Cultural: Nicole Aparecida Martins Chaves8ªA 

Telefone: 997276469 

RG: 56.877.023-7 

Endereço: Bairro:Jd. Santa Rita, Rua Joaquim Arnaldo da Silva Nº168 

 

1ª Secretária: Emanuelly Amorim Albino8ªB 

Telefone: 996479890 

RA: 102.066.712-6  

Endereço: Bairro: Bernardo Pessuto, Av: Joaquim Gonçalves Rezendo N-159 

 

2ª Secretária: Pamela Flavia Soares da Silva8ªB 

Telefone: 991451043 

RG: 54.430.713-6 

Endereço: Bairro: Parque Universitário, Rua Iraci Cegato  Nº110 

 

1ª Suplente: Tais Ferreira Beirigo8ªC  

Telefone: 996499749 

RA: 102.250.945-7 

Endereço: Bairro: Terra das Palmeiras, Rua: Francisco Rui Beltran Nº64 

 

2ª Suplente: Emanuelle Waideman dos Santos8ªC  

Telefone: 997839126 

RA: 102.113.193-3  

Endereço: Bairro: Boa Vista, Rua: São Bento N-77 

 

3ª Suplente: Augusto Prates Zen8ªC 

Telefone: 996444877 

RG: 39.607.879-5 

Endereço: Bairro: COHAB, Rua Salvador Carareto Nº81 

 

 

 

 

 



 

 

ATA Nº 7/2014 – FORMAÇÃO DOS SEGUIMENTOS DO CONSELHO DE ESCOLA 
 
 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, às vinte horas, no 

anfiteatro da Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares, sob a presidência da diretora Maria de 

Lourdes Avanzo, foi reunido todos os membros eleitos para a formação dos seguimentos que 

constituirão o Conselho de Escola. Ao iniciar a reunião a diretora cumprimentou a todos e convidou 

cada seguimento eleito para que se dirigissem até a frente para que todos os conhecessem e os 

aplaudissem. Iniciou-se a apresentação com o Seguimento dos Especialistas composto por: Maria 

de Lourdes Avanzo (diretora), Paulo Marcos Prado da Silva e Rosana Aparecida Mininel. Seguindo o 

seguimento dos docentes, composto por: Maria Apolônia Calefe Trimigliozzi, Marcos José 

Rossanese, Marilsa Piajon Gazola, Daiane Vilela Inácio, Lílian Mara Gomes Bortoluzo, Sueli 

Aparecida do Amaral, Mary Ângela V. Segura Joaquim, Selma Pereira de Oliveira Lopes, Rosana 

Aparecida Bonfim, Jacqueline Ruiz Paggioro Toledo Barbosa, Elci Marlene de Oliveira, Maria 

Aparecida Laurindo Polizelle, Roseli Alcântara Augusto Rodrigues, Laura Lacerda dos Reis e 

Fernando Silvares, Seguimento de Funcionários: Sandra Martins Souza Barradas, Isabel Rodrigues 

Silva e Vera Lúcia Marassi. Seguimento de Alunos: Vitória Delfino de Castro, Igor Felipe Uliana de 

Souza, Eric Massati Uemura, Renato Vinicius Garcia, João Vitor de Melo, Leonardo Vinicius Cais, 

Mariana Branco de Souza, Elisabeth da Vitória Archanjo, Renata da Silva Elias. Seguimento de Pais: 

André Marcelo Lima, Natanael de Oliveira Santos, Lucimara Aparecida Martins, Lucimara de 

Carvalho, Vera Lúcia Alvarenga, Terezinha Marques Rodrigues, Eleonora Pinto Dutra da Costa, 

Sandra Regina Chimelle Neves, Nelci Rosa da Silva Ferreira e Regina Aparecida Barbosa. E após 

apresentar e empossar todos os membros eleitos que formarão o Conselho de Escola para o ano de 

2014, a diretora encerrou a reunião agradecendo a todos e eu secretário designado lavrei  a 

presente ata que após lida e achada conforme vai por mim e por todos assinada. Fernandópolis, 20 

de março de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA nº 03/2014 

 

 

 Ata da Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual Líbero de Almeida 

Silvares – Ano 2014 

 

 

 Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, às dezenove horas, 

atendendo ao Edital de Convocação, datado de 21de março do corrente ano, foi reunido no 

anfiteatro da Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares, sito a rua Amapá, nº 879, bairro 

Jardim América, em Fernandópolis-SP, todos os pais e alunos (maiores de dezoito anos) 

professores, funcionários e todos membros e associados descritos e assinados na relação de 

presenças anexa, em sua maioria absoluta da Associação de Pais e Mestres da Escola 

Estadual “Líbero de Almeida Silvares”, CNPJ. 49.689.821/0001-76, e de acordo com o 

Estatuto em vigor foi reunido com o fim específico de eleger a nova diretoria da Associação 

de Pais e Mestres do ano de 2014. Para presidir os trabalhos foi indicada por aclamação a 

professora e diretora Maria de Lourdes Avanzo, ao iniciar, a diretora cumprimentou a todos 

os presentes expondo o motivo da reunião onde todos estavam numa assembleia geral, pois 

o objetivo desta reunião era formar a nova diretoria da Associação de Pais e Mestres (APM), 

para o ano 2014. A diretora explicou todos os seguimentos e funções que cada um deve 

desempenhar, bem como o número de componentes que comporta cada segmento e a 

importância dos pais participarem ativamente da construção  da escola onde o filho estuda. 

Continuando explicou a todos os presentes que diante da importância da comunidade ao 

eleger os membros que irão constituir a diretoria da APM, que é composta pelo Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, onde cada um terá papel fundamental 

dentro de cada segmento, todos são muito importantes para que possamos construir uma 

escola democrática e transparente. Após a manifestação dos candidatos para os referidos 

cargos e de acordo com o Estatuto passou a ser feita a eleição de cada segmento, sendo um 

por vez, através do voto aberto. Terminada a eleição ficou assim constituída a APM da 

Escola Estadual “Líbero de Almeida Silvares”. Conselho Deliberativo: Presidente Nato: 

Maria de Lourdes Avanzo, RG. 9.759.322-9, CPF 033 642 708-56, residente à Rua Sergipe, 

nº 811, bairro - Centro. Pais de Alunos: Lucimar Aparecida Martins, RG. 30.681.872-3, 

CPF 219 762 168-85, residente à Rua Joaquim Arnaldo da Silva, nº 168, Jardim Santa 

Rita, cel. 99727-6469, tel. 3462-1986, Adão Silvio da Silva, RG. 19.244.324, CPF. 

098.248.578-69, residente Rua Brás Cuba, nº 68, Jardim Santista, tel. 3442-4773 99708-

3403. Regina Aparecida Barbosa, RG. 9.484..229-2, CPF. 050.432.798-42, Rua Sebastião 

Cecchini, nº 407, Bairro Jardim Planalto, tel. 3442-1470; Sandra Regina Chimelli Neves, 

Rua Maria Luisa, nº 517, Bairro Por do Sol, RG. 13.916.654-3, CPF. 054.882.398-71, tel. 

3442-7463, cel. 99783-6387; Nelci Rosa da Silva Ferreira, Rua Santa Adélia, nº 1.385, 

bairro Parque Estoril, RG. 22.542.708-4, CPF. 070.674.998-79, tel. 99722-8093. Docentes: 

Daiane Vilela Inácio, Rua Bahia, nº 151, Bairro Bela Vista, tel. 99622-8899; Maria 



 

 

Aparecida Laurindo Polizelle, RG. 13.418.211-X, CPF. 087.854.558-14, Rua Bahia nº 2062, 

Bairro Coester, tel. (17) 3442-5052 e cel. 99626-7819; Selma Pereira de Oliveira Lopes, RG. 

18.876.322-3, CPF 070.681.488-67, Rua Presidente Médici, nº 126, Bairro Jardim Paraíso, 

tel. (17) 3442-5745, 99104-4551. Alunos: Ruan Florêncio dos Santos, RG. 56.855.376-7, 

Rua Domingos Vidali, nº 182, Bairro São Judas Tadeu, tel. 3462-2535, cel. 99644-5914; 

Gustavo Souza França, RG. 53.534.047-3, Rua Luis Gregorini, nº 119, Bairro Pôr do Sol, 

tel. 3462-4222 e 99791-1100. Sócio Admitido: Geni Neves Evaristo, RG. 6.238.625, CPF 

546 760 708-10, Rua Recife, nº 483, Bairro Vila Nova, fone (17) 3442-4598. Diretoria 

Executiva:- pai de aluno: João Marcelo da Silva Pereira, RG. 22.541.992, CPF. 144.248-24, 

Rua Davina Dias R. Leite, nº 130, Bairro Universitário, tel. 3442-7230 e 99767-6777. Vice  

diretor Executivo: Rosana Aparecida Mininel da Silva, RG.18.876.050-7, CPF 153.406.318-

85, Avenida Afonso Cáfaro, nº 3239, Bairro Palma Mininel, tel. 3462-5949 e 99108-1232. 

Diretor Financeiro: Tânia Regina Martins Comar, RG. 6.823.179, CPF 706.830.506-72, Rua 

Maria Amélia de Sousa, nº 244, Bairro Jardim Santa Helena, tel. 3462-3529; Eliana 

Bernadete Galvão Marchini, RG. 10.206.290 e CPF 159.224.238-35, Rua dos Bálsamos, nº 

59, Bairro Residencial Terra Verdi, tel. 3442-1202 e cel. 99756-3608. Diretor Cultural: José 

Igídio dos Santos, RG. 19.797.773, CPF 078.530.428-25, Av. Luiz Bácaro, nº 391, bairro 

Coester, tel. 3442-6725. Diretor de Esportes: Lilian Mara Gomes Bortoluzo, RG. 7.604.098, 

CPF 055.766.098-08, rua Travessa Apolinário Mattos, nº261, Bairro Santa Catarina, tel. 

3442-1924 e cel. 99116-7241. Diretor Social: Luciano Pereira Ferreira, RG. 19.775.740-6, 

CPF 133.377.998-41, Rua Norberto José Martins, nº 443, Jardim Liane, tel. 3462-8130. 

Diretor de Patrimônio: Paulo Marcos Prado da Silva, RG. 17.871.708, CPF 043.138.518-10, 

Rua Bahia, nº 1726, bairro Coester, fone 3442-3869; Secretária: Marilsa Piajon Gazola, RG 

27.348.134-4, CPF 271 924 858-45, Rua Rafael Chiarello, nº 54, bairro Ilda Helena, tel. 

99702-5098; Conselho Fiscal: Mães de alunos: Débora Rosa Nascimento, RG. 18.879.301,  

CPF 077.075.238-14, rua Minas Gerais, nº 531, bairro Aparecida, fone 3463-1013 e cel. 

99775-0991; Lucimara de Carvalho, RG 22.868.785-8, CPF 181.483.518-05, rua Anésio 

José da Silva, nº 78, bairro Albino Mininel, tel.99764-9792. Professor: Roseli Alcântara 

Augusto Rodrigues, RG 17.486.186-2, CPF 138.171.748-96, rua Aristide Custódio, nº 282, 

bairro Pôr do Sol, tel. 3442-6751 e 3463-3634. Após a votação, apurado os votos e 

constituídos os três seguimentos, eleitos pela Assembleia Geral conforme rege o Estatuto 

em vigor foi formada a APM da Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares.  A diretora 

agradeceu a presença de todos e parabenizou os eleitos desejando uma feliz gestão, já 

marcando a posse da nova diretoria para o dia 14 de abril. Seguindo encerrou a reunião, 

onde eu secretária designada lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, vai por 

mim e por todos assinada e depois será levada para registro junto aos Órgãos Públicos 

competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. Fernandópolis,-SP 07 de abril de 

2014. 

 

 

 



 

 

Adendo à Ata nº 3/14, da Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres (APM) 

da Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares. 
 

O adendo a referida ata se faz necessário a qualificação dos membros da diretoria, 

sendo que o mesmo ficou faltando a nacionalidade, estado civil e profissão. Sendo assim 
segue a qualificação completa de todos os membros da A.P.M do ano de 2.014. Presidente 

Nato: Maria de Lourdes Avanzo, RG. 9.759.322-9, CPF 033.642.708-56, Rua Sergipe, 

nº811, Bairro Centro, estado civil solteira, nacionalidade Brasileira, profissão: Diretora de 
escola fone (17) 3442-2710. Pais de alunos: Lucimar Aparecida Martins, RG. 30.681.872-3, 

CPF 219.762.168-85, Rua Joaquim Arnaldo da Silva, nº 168, Bairro Jardim Santa Rita, 

nacionalidade Brasileira, estado civil: viúva, profissão Psicóloga, tel. 99727 6469. Adão 

Silvio da Silva, RG. 19.244.324, CPF 098.248.578-69, Rua Brás Cuba, nº 68, Bairro 
Jardim Santista, nacionalidade Brasileira, estado civil: casado, profissão: vendedor. Regina 

Aparecida Barbosa, RG. 9.484.229-2, CPF 050.432.798-42, Rua Sebastião Cecchini, nº 

407, Bairro Jardim Planalto, tel. 3442-1470, nacionalidade Brasileira, estado civil: 
divorciada, profissão Agente de Organização Escolar. Sandra Regina Chimelli Neves, RG. 

13.916.654-3, CPF 054.882.398-71, Rua Maria Luisa, nº 517, Bairro Por do Sol, tel. 3442-

7463, nacionalidade Brasileira, estado civil: casada, profissão: professora. Nelci Rosa da 
Silva Ferreira, RG. 22.542.708-4, CPF 070.674.998-79, Rua Santa Adélia, nº 138, Bairro 

Parque Estoril, tel. 99722-8093, nacionalidade Brasileira, estado civil casada, profissão: 

professora. Docentes: Daiane Vilela Inácio, RG. 40.747.338-5, CPF. 336.467.608-93, Rua 
Bahia, nº 151, Bairro: Bela Vista, tel. 99622-8899, nacionalidade Brasileira, estado civil: 

solteira, profissão: Professora. Maria Aparecida Laurindo Polizelle, RG. 13.418.211-X, CPF 

087.854.558-14, Rua Bahia, nº 2.062, Bairro Coester, tel. 3442-5052, nacionalidade, 

Brasileira, estado civil casada, profissão: Professora, Selma Pereira de Oliveira Lopes, RG. 
18.876.322-3, CPF. 070.681.488-67, Rua Presidente Médici, nº 126, Bairro Jardim Paraíso, 

tel. 3442-5745, nacionalidade Brasileira, estado civil: casada, profissão: Professora. Alunos: 

Ruan Florêncio dos Santos, RG. 56.855.376-7, Rua Domingos Vidali, nº182, Bairro São 
Judas Tadeu, tel. 3462-2535, nacionalidade: Brasileiro, estado civil: solteiro, profissão: 

Estudante. Gustavo Souza França, RG. 53.534.047-3, Rua Luis Gregorini, nº 119, Bairro 

Por do Sol, tel. 3462-4222, nacionalidade Brasileiro, estado civil: solteiro, profissão: 
estudante. Sócio Admitido: Geni Neves Evaristo, RG. 6.328.625, CPF 546.760.708-10, Rua 

Recife, nº 485, Bairro Vila Nova, tel. 3442-4598, nacionalidade Brasileira, estado civil 

viúva, profissão: aposentada. Diretor Executivo: João Marcelo da Silva Pereira, RG. 
22.541.992, CPF. 144.310.248-24, Rua Divina Dias R. Leite, nº 130, Bairro Universitário, 

tel. 3442-7230, nacionalidade Brasileira, estado civil: casado, profissão: Fiscal do Meio 

Ambiente. Vice Diretor Executivo: Rosana Aparecida Mininel da Silva, RG. 18.876.050-7, 
CPF. 153.406.318-85, Avenida Afonso Cáfaro, nº 3239, Bairro: Palma Mininel, tel. 3462-

5949, nacionalidade Brasileira, estado civil: casada, profissão: Professora. Diretor 

Financeiro: Tânia Regina Martins Comar, RG. 6.823.179, CPF 706.830.506-72, Rua Maria 

Amélia de Souza, nº 244, Bairro Jardim Santa Helena, tel. 3462-3529, nacionalidade 
Brasileira, estado civil casada, profissão telefonista. Vice–diretor Financeiro: Eliana 

Bernadete Galvão Marchini, RG. 10.206.290, CPF. 159.224.238-35, Rua dos Bálsamos, nº 

59, Bairro: Residencial Terra Verdi, tel. 3442-1202, nacionalidade Brasileira, estado civil: 
casada, profissão Professora. Diretor Cultural: José Igidio dos Santos, RG. 19.797.773, 

CPF. 078.530.428-25, Avenida Luiz Bácaro, nº 391, bairro Coester, tel. 3442-6725, 

nacionalidade Brasileira, estado civil solteiro, profissão: Professor. Diretor de Esportes: 
Lilian Mara Gomes Bortoluzo, RG. 7.604.098, CPF 055.766.098-08, Rua Travessa 



 

 

Apolinário Mattos, nº 261, Bairro Santa Catarina, tel. 3442-1924, nacionalidade Brasileira, 

estado civil: casada, profissão: Professora. Diretor Social: Luciano Pereira Ferreira, RG. 
19.775.740-6, CPF.133.337.998-41, Rua Norberto José Martins, nº 443, Jardim Liane, tel. 

3462-8130, nacionalidade: Brasileiro, estado civil: casado, profissão: professor. Diretor de 

Patrimônio: Paulo Marcos Prado da Silva, RG. 17.871.708, CPF. 043.138.518-10, Rua 
Bahia, nº1726, Bairro Coester, tel. 3442-3869, nacionalidade: Brasileiro, estado civil: 

casado, Profissão: Professor. Secretário: Marilsa Piajon Gazola, RG. 27.348.134-4, CPF. 

271.924.858-45, Rua Rafael Chiarello, nº 54, Bairro Hilda Helena, tel. 99702-5098, 
nacionalidade Brasileira, estado civil: casada, profissão: professora. Conselho Fiscal: Mãe 

de aluno: Débora Rosa Nascimento, RG.18.879.301, CPF. 077.075.238-14, Rua Minas 

Gerais, nº531, Bairro Aparecida, tel. 3463-1013, nacionalidade Brasileira, estado civil 

divorciada, profissão: vendedora. Lucimara de Carvalho, RG. 22.868.785-8, CPF. 
181.483.518-05, Rua Anésio José da Silva, nº 78, Bairro: Albino Mininel, tel. 99764-9792, 

nacionalidade Brasileira, estado civil divorciada profissão: Professor, Roseli Alcântara 

Augusto Rodrigues, RG. 17.486.186-2, CPF 138.171.748-96, Rua Aristides Custódio, nº 
286, Bairro Pôr do Sol, tel. 3442-6751, nacionalidade Brasileira, estado civil casada, 

profissão: professora. Fernandópolis, SP, 09 de abril de 2014   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EEEE..  ““LLÍÍBBEERROO  DDEE  AALLMMEEIIDDAA  SSIILLVVAARREESS””  
  

CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFUUNNCCIIOONNÁÁRRIIOOSS  EESSTTAADDUUAAIISS  
 
 
 

RG. Nome Cargo 

9.759.322 Maria de Lourdes Avanzo Diretor de Escola 

17.871.708 Paulo Marcos Prado da Silva Vice-Diretor de Escola 

15.414.561 Meiri Aparecida Pinheiro Lopes Professor Coord. Pedagógico – Ens.Fundamental 

18.876.050-7 Rosana Aparecida Mininel da Silva Professor Coord. Pedagógico – Ensino Médio 

9.925.366 Ivone Aparecida Ferro Albuquerque Gerente de Organização Escolar 

25.283.297-8 Sandra Martins Souza Barradas Agente de Organização Escolar 

9.484.229 Regina Aparecida Barbosa Agente de Organização Escolar 

20.269.957 Maria Donizete Damatto Agente de Organização Escolar 

9.759.260 Isabel Rodrigues Silva Agente de Organização Escolar 

11.231.832 Vera Lúcia Marassi Agente de Organização Escolar 

25.923.803 Rosangela Medeiros de Santana Agente de Organização Escolar 

12.342.121-4 Vilma Paiole Bueno Agente de Organização Escolar 

14.197.357 Sheila Suely Ribeiro Agente de Organização Escolar 

40.167.115-X Bruno Oliveira de Azevedo Agente de Organização Escolar 

17.520.452 Maria Auxiliadora da Silva Agente de Serviços Escolares – Readaptada 

 

 

 

  

QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO ESTADUAL 2014 

 

 
N.º  R.G. NOME  CARGO/FUNÇÃO CATEGORIA MANHÃ TARDE NOITE 

01 40.167.115-X Bruno Azevedo de Oliveira Agente de Organização Escolar Efetivo 8:00 às 13:00 14:30 às 17:30   

02 7.193.391 Braunice Candido de Carvalho PEB. II - Readaptado 

O.F.A. 

2ª e 5ªfeira 

7:00 às 12:20 

 6ªfeira 
7:00 às 09:30 

  

03 12.954.075 Elisa Catarina Giacomini Calgaro PEB. II – Readaptado 

Efetivo 

2ª feira 

7:00 às 12:20 

3ª,4ª,5ª e 6ªfeira 
7:00 às 11:30 

  

04 12.954.076 Fátima Maria Giacomini Priule PEB. II – Readaptado 
Efetivo  

17:00 às 19:00 

 

19:00 às 23:00 

 

05 14.726.954 Fátima Pereira Gasques PEB. I – Prof. Sala de Leitura 

O.F.A 

2ª, 3ª feira 

7:00 às 08:40 

 

3ª feira 

17:10 às 18:50 
 

 

2ª, 3ªfeira 

19:45 às 22:15 
4ª, 5ª e 6ªfeira 

19:00 às 21:15 

06 9.759.260 Isabel Rodrigues Silva Agente de Organização Escolar Efetivo 07:30 às 11:30 13:00 às 17:00  

07 9.925.366 Ivone Aparecida Ferro Albuquerque Gerente de Organização Escolar Efetivo 7:30 às 11:30 13:00 às 17:00  

08 5.045.038 Laura Lacerda dos Reis Prof. Sala de Leitura 

O.F.A. 

2ª feira 

11:30 às 11:30 

3ªfeira 

7:50 às 11:30 
4ª e 5ªfeira 

7:50 às 10:40 

6ªfeira 

8:40 às 10:40 

2ªfeira 
13:20 às 17:50 

3ª feira 

15:20 às 19:40 

4ªfeira 
12:30 às 14:10 

5ªfeira 

13:20 às 15:00 

6ªfeira 
12:30 às 15:00 

 

09 17.520.452 Maria Auxiliadora da Silva Agente de Serviços Escolares Efetivo 7:30 às 11:00 12:00 às 16:30  

10 9.759.322 Maria de Lourdes Avanzo Diretor de Escola 

Efetivo 

2ª feira 

9:00 às 14:00  
3ª feira 

7:30 às 10:30 

4ª feira 

7:00 às 12:30 
5ª feira 

8:30 às 11:30 

 6ª feira 

7:30 às 11:30 

2ª feira 

15:00 às 18:00 
3ª feira 

13:30 às 18:30 

4ª  feira 

15:30 às 18:00 
5ª feira 

12:30 às 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6ª feira 

12:30 às 16:30 

 

11 20.269.957 Maria Donizete Damatto Agente de Organização Escolar 

Efetivo 8:00 às 11:30 12:30 às 17:00  



 

 

12 27.348.134-4 Marilsa Piajon Gazola Professo Mediador 

O.F.A. 

2ª e 4ª feira 

8:40 às 12:20 

5ªfeira 

9:50 às 12:20 

2ª e 5ªfeira 

12:30 às 16:10 
3ª e 6ª feira 

14:10 às 19:00 

 

3ªfeira 

19:00 às 22:15 
6ªfeira 

19:00 às 21:15 

 

13 15.414.561 Meiri Aparecida Pinheiro Lopes Professor Coordenador Pedagógico - EF 

Efetivo 

2ª feira 
7:30 às 11:30 

3ª feira 

7:30 às 11:30 

4ª feira 
7:30 às 11:30 

5ª feira 

8:30 às 12:30 

6ª feira 
9:00 às 12:30 

 

2ª feira 
14:00 às 18:00 

3ª feira 

15:30 às 19:30 

4ª feira 
14:00 às 18:00 

5ª feira 

14:00 às 18:00 

6ª feira 
13:30 às 18:00 

 

 

14 17.871.708 Paulo Marcos Prado da Silva Vice-Diretor de Escola 

Efetivo 7:00 às 11:00  19:00 às 23:00 

15 13.916.794 Patrícia  Pereira Bastos PEB. II – Readaptado 

O.F.A. 

2ª,4ª,5ª e 6ªfeira 
8:15 às 12:55 

3ª feira 

8:15 às 13:45 

  

16 9.484.229 Regina Aparecida Barbosa Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:00 às 10:30 11:30 às 16:00  

17 18.876.050-7 Rosana Aparecida Mininel da Silva Professor Coordenador Pedagógico- EM 

Efetivo 

2ª e 6ªfeira 
7:00 às 13:00 

3ªfeira 

10:00 às 13:30 

4ª feira 
10:00 às 14:00 

5ªfeira 

07:00 às 12:30 

3ªfeira 

17:00 às 19:00 

4ª e 6ªfeira 

18:00 às 19:00 
 

 

2ª e 6ª feira 
19:00 às 21:00 

3ª e 5ªfeira 

19:00 às 21:30 

4ªfeira 
19:00 às 22:00 

6ªfeira 

19:00 às 20 :00 

18 25.923.803 Rosangela Medeiros de Santana Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:50 às 12:50 13:50 às 16:50  

19 25.283.297 Sandra Martins Souza Barradas Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:00 às 11:30 14:30 às 18:00  

20 14.197.357 Sheila Suely Ribeiro Agente de Organização Escolar 

O.F.A. 7:00 às 11:00  19:00 às 23:00 

21 11.231.832 Vera Lúcia Marassi Agente de Organização Escolar 

Efetivo 8:00 às 12:30 14:30 às 18:00  

22 12.342.121-4 Vilma Paiole Bueno Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:00 às 10:00 13:00 às 18:00  

 

 
 

 

QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO ESTADUAL 

A PARTIR DE 13/05/2014 

 

 
N.º  R.G. NOME  CARGO/FUNÇÃO CATEGORIA MANHÃ TARDE NOITE 

01 40.167.115-X Bruno Azevedo de Oliveira Agente de Organização Escolar Efetivo 8:00 às 13:00 14:30 às 17:30   

02 7.193.391 Braunice Candido de Carvalho PEB. II - Readaptado 

O.F.A. 

2ª e 5ªfeira 

7:00 às 12:20 

 6ªfeira 

7:00 às 09:30 

  

03 12.954.075 Elisa Catarina Giacomini Calgaro PEB. II – Readaptado 

Efetivo 

2ª feira 

7:00 às 12:20 

3ª,4ª,5ª e 6ªfeira 

7:00 às 11:30 

  

04 12.954.076 Fátima Maria Giacomini Priule PEB. II – Readaptado 
Efetivo  

17:00 às 19:00 

 

19:00 às 23:00 

 

05 14.726.954 Fátima Pereira Gasques PEB. I – Prof. Sala de Leitura 

O.F.A 

2ª, 3ª feira 

7:00 às 08:40 

 

3ª feira 

17:10 às 18:50 

 
 

2ª, 3ªfeira 

19:45 às 22:15 

4ª, 5ª e 6ªfeira 
19:00 às 21:15 

06 9.759.260 Isabel Rodrigues Silva Agente de Organização Escolar Efetivo 07:30 às 11:30 13:00 às 17:00  

07 9.925.366 Ivone Aparecida Ferro Albuquerque Gerente de Organização Escolar Efetivo 7:30 às 11:30 13:00 às 17:00  

08 5.045.038 Laura Lacerda dos Reis Prof. Sala de Leitura 

O.F.A. 

2ª feira 

11:30 às 11:30 
3ªfeira 

7:50 às 11:30 

4ª e 5ªfeira 

7:50 às 10:40 
6ªfeira 

2ªfeira 

13:20 às 17:50 
3ª feira 

15:20 às 19:40 

4ªfeira 

12:30 às 14:10 
5ªfeira 

 



 

 

8:40 às 10:40 13:20 às 15:00 

6ªfeira 
12:30 às 15:00 

09 17.520.452 Maria Auxiliadora da Silva Agente de Serviços Escolares Efetivo 7:30 às 11:00 12:00 às 16:30  

10 9.759.322 Maria de Lourdes Avanzo Diretor de Escola 

Efetivo 

2ª feira 

9:00 às 14:00  

3ª feira 
7:30 às 10:30 

4ª feira 

7:00 às 12:30 

5ª feira 
8:30 às 11:30 

 6ª feira 

7:30 às 11:30 

2ª feira 

15:00 às 18:00 

3ª feira 
13:30 às 18:30 

4ª  feira 

15:30 às 18:00 

5ª feira 
12:30 às 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6ª feira 

12:30 às 16:30 

 

11 20.269.957 Maria Donizete Damatto Agente de Organização Escolar 

Efetivo 8:00 às 11:30 12:30 às 17:00  

12 27.348.134-4 Marilsa Piajon Gazola Professo Mediador 

O.F.A. 

2ª e 4ª feira 
8:40 às 12:20 

5ªfeira 

9:50 às 12:20 

2ª e 5ªfeira 

12:30 às 16:10 

3ª e 6ª feira 

14:10 às 19:00 
 

3ªfeira 

19:00 às 22:15 

6ªfeira 

19:00 às 21:15 
 

13 12.344.860-8 Mary Angela Veríssimo Segura Joaquim Vice-Diretor de Escola 

Efetivo 07:00 às 11:00  19:00 às 23:00 

14 15.414.561 Meiri Aparecida Pinheiro Lopes Professor Coordenador Pedagógico - EF 

Efetivo 

2ª feira 

7:30 às 11:30 

3ª feira 

7:30 às 11:30 
4ª feira 

7:30 às 11:30 

5ª feira 

8:30 às 12:30 
6ª feira 

9:00 às 12:30 

 
2ª feira 

14:00 às 18:00 

3ª feira 

15:30 às 19:30 
4ª feira 

14:00 às 18:00 

5ª feira 

14:00 às 18:00 
6ª feira 

13:30 às 18:00 

 

 

15 17.871.708 Paulo Marcos Prado da Silva Vice-Diretor de Escola 

Efetivo 7:00 às 11:00  19:00 às 23:00 

16 13.916.794 Patrícia  Pereira Bastos PEB. II – Readaptado 

O.F.A. 

2ª,4ª,5ª e 6ªfeira 
8:15 às 12:55 

3ª feira 

8:15 às 13:45 

  

17 9.484.229 Regina Aparecida Barbosa Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:00 às 10:30 11:30 às 16:00  

18 18.876.050-7 Rosana Aparecida Mininel da Silva Professor Coordenador Pedagógico- EM 

Efetivo 

2ª e 6ªfeira 
7:00 às 13:00 

3ªfeira 

10:00 às 13:30 
4ª feira 

10:00 às 14:00 

5ªfeira 

07:00 às 12:30 

3ªfeira 

17:00 às 19:00 

4ª e 6ªfeira 
18:00 às 19:00 

 

 

2ª e 6ª feira 
19:00 às 21:00 

3ª e 5ªfeira 

19:00 às 21:30 
4ªfeira 

19:00 às 22:00 

6ªfeira 

19:00 às 20 :00 

19 25.923.803 Rosangela Medeiros de Santana Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:50 às 12:50 13:50 às 16:50  

20 25.283.297 Sandra Martins Souza Barradas Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:00 às 11:30 14:30 às 18:00  

21 14.197.357 Sheila Suely Ribeiro Agente de Organização Escolar 

O.F.A. 7:00 às 11:00  19:00 às 23:00 

22 11.231.832 Vera Lúcia Marassi Agente de Organização Escolar 

Efetivo 8:00 às 12:30 14:30 às 18:00  

23 12.342.121-4 Vilma Paiole Bueno Agente de Organização Escolar 

Efetivo 7:00 às 10:00 13:00 às 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

ESCALA DE FÉRIAS - 2014 
 

 

UNIDADE: EE. LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES 

 

ANO BASE: 2013   EXERCÍCIO: 2014 

 
 

 

Nome 

 

RG / DI 

Cargo / 

Função 
Faixa / Nível Total Dias 

 

Parcela 1 ou 

Única 
Parcela 2 

Data Início Data Início 

Isabel Rodrigues Silva 09.759.260/1 4341 2/V 30 17 a 31/03/2014 17 a 31/10/2014 

Ivone Aparecida Ferro Albuquerque 09.925.366/1 4341 2/V 30 10 a 24/03/2014 10 a 24/11/2014 

Maria Auxiliadora da Silva 17.520.452/1 4340 1/IV 30 02 a 17/01/2014 03 a 17/04/2014 

Maria de Lourdes Avanzo 09.759.322/1 6200 1/V 30 01 a 30/04/2014  

Maria Donizete Damatto 20.269.957/1 4341 2/IV 30 01 a 30/08/2014  

Paulo Marcos Prado da Silva 17.871.708/1 6409 1/IV 30 02 a 31/10/2014  

Regina Aparecida Barbosa 09.484.229/1 4341 2/III 30 02 a 16/01/2014 12 a 26/06/2014 

Sandra Martins Souza Barradas 25.283.297/1 4341 2/III 30 13 a 27/05/2014 22/09 a 

06/10/2014 

Sheila Suely Ribeiro 14.197.357/1 4341 2/III 30 02 a 17/01/2014 12 a 26/06/2014 

Vera Lúcia Marassi 11.231.832/1 4341 2/III 30 14 a 28/02/2014 15 a 29/09/2014 

Vilma Paiole Bueno 12.342.121/1 4341 2/IV 30 02 a 31/01/2014  

Bruno Oliveira de Azevedo 40.167.115-X 4341 1/I 30 02 a 21/01/2014  

Rosangela Medeiros de Oliveira 25.923.803/1 4341 1/I 30 02 a 31/01/2014  
 

 
Fernandópolis, 11 de novembro de 2013. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UO: 007 

UD: 306 

 

UA: 43.939 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDOPOLIS 

EE “LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES” 
Rua Amapá, 879 – Fone  (017) 3442-2710 – CEP 15.600-000 Fernandópolis - SP 

Correio Eletrônico (e-mail) e026980a@see.sp.gov.br 
 
 

Fernandópolis, 25 de fevereiro de 2014. 

 

 
Ofício N.º 042/2014      

 

 

ASSUNTO:- Solicita alteração no período de férias.    
 

 

 
 

Senhora Dirigente: 

 

 

  Vimos pelo presente, solicitar a V.S.ª a alteração no período de férias de MARIA 

DE LOURDES AVANZO, RG. 9.759.322-9, Diretor de Escola, desta U.E., a saber: 

- de 30 dias a partir de 01/04/2014 

- para 30 dias a partir de 13/05/2014 

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos protestos de estima e elevada consideração. 

 

     Atenciosamente, 

 

 

    ____________________________ 

 

Ilma. Srª 

Adélia Menezes da Silva 

DD. Dirigente Regional de Ensino 

Fernandópolis-SP 

 

 

 

  

mailto:e026980a@see.sp.gov.br


 

 

 

                                                                  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

 

EE. LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES 

2014- CALENDÁRIO ESCOLAR  

MÊS/DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Dias 
Let. 

  

FÉRIAS REGULAMENTARES 

                                  

JANEIRO R R S D R R R R R S D L L L L L 5 

                                            EC                     

FEVEREIRO S D L L L L L S D L L L L L* S D L* L L L L SP D L L L*** L L       21 

                                                                  

MARÇO S D PF F PL* PL PL S D L L L L L S D L L L L L S D L L L L L S D L 16 

                  L   L                   L                       

ABRIL L L L L S D L L AA L CC S D L L* L* L* F S D F L L L* L S D L L L   09+12 

                                          L                     

MAIO F L S D L** L L L L S D L** L L L L S D L L L FM L S D L L L L L S 21 

                        

FÉRIAS REGULAMENTARES Recesso Escolar 

  

JUNHO D L L L L L S D L L L* 8 

  

Recesso Escolar 

                   L                 

JULHO L L L L L S D L L L CC RP S D RP L L L 9+3 

                                            L EC                   

AGOSTO L S D L* L L L L** S D L L L L L S D L L L L* ES S D L L L L L S D 22 

                                                                  

SETEMBRO L L L L L S D L L L L L* S D L L L L L* S D L L L L L S D L L   22 

      L*                   

Recesso Escolar 

                          

OUTUBRO L L CC S D L L L L L** S D L L L L L S D L L L L L 08+10 

                                                                  

NOVEMBRO S D L L L L L S D L L L L L S D L L L L L S D L L L L L S D   20 

                                        

RECESSO ESCOLAR 

  

DEZEMBRO L L L L** L S D L L L* L* L S D L L* L L CC 14 

    LEGENDA                   TOTAL DE DIAS LETIVOS TOTAL 200 

RP= Reunião Ped.    R   =  Recesso                                                

L= Letivo     CC = Cons.de Classe/Série  1º Bimestre= 27/01/2014 a 11/04/2014 = 51 dias         

S= Sábado     SA = Suspensão Atividades  2º Bimestre= 14/04/2014 a 24/07/2014 = 50 dias         

D= Domingo    Eleições:  *  Conselho Escola 3º Bimestre= 29/07/2014 a 03/10/2.014 = 50 dias         

F= Feriado        ** Grêmio Estudantil 4º Bimestre= 06/10/2014 a 19/12/2.014 = 49 dias         

* Reuniões A.P.M.     *** A.P.M.                         

DAA= Dia "D" Auto Aval. ** Reuniões Conselho de Escola   TOTAL = 200 DIAS  Fernandópolis, 03 de janeiro de 2014 

EC.SP= Ed. Comp. S.P ES=Est.SARESP/Reflex. Discussão                     

PL = Planejamento  Escolar CF = Conselho Final                                           

1. Calendário  Escolar elaborado com a participação dos docentes, ratificado pelo Conselho de Esc. da U.E. conforme registro em Ata nº 22/13 de 18/12/2013. 

 e de acordo com as instruções contidas na Res. SE.78  de 11 publ. no D.O.E.de 12/12/2013.   2.  Observações: Vide-Verso  

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVAÇõES:             

1- As Atividades de recuperação da aprendizagem no Ciclo I e II e E.Médio  Regular Diurno e Noturno  serão desenvolvidas de forma continua e ou paralela, no decorrer  

  das aulas durante o ano letivo, de acordo com a legislação específica.        

2- As comemorações dos dias: 21/04; 01/05; 22/05;  07/09  e 15/11/2014 serão realizadas no dia letivo anterior  as mesmas, com a participação de alunos,   

funcionários, professores e direção.          

            

3- Eleições dos segmentos da escola:  Conselho de Escola : 14/02/2014.       

                                                                Grêmio Estudantil: 05/05/2014.        

                                                                 A.P.M. : 26/02/2014.         

4- Reuniões da A. P.M.: Assembléia Geral: 05/03; 04/08/2014.        

                                      Conselho Deliberativo: 24/04; 11/06 ; 19/09; 11/12/2014.       

                                      Diretoria Executiva: 17/02; 15/04; 11/06; 21/08; 16/12/2014.       

5- Reuniões do Grêmio Estudantil: 12/05; 08/08; 10/10; 04/12/2014.        

6- Reuniões do Conselho de Escola: 17/04; 03/10; 10/12/2014.        

7- Promoção A.P.M.: 16/04; 12/09/2014.          

8- Férias Docentes: 01 à 15/01e 12 à 26/06/2014.         

9- Havendo necessidade de compensar os dias/horas  não cumpridos durante o ano letivo de 2014, serão utilizados os dias do recesso do mês de julho e o   

recesso compreendido entre 22 e 23 de dezembro.  Havendo ainda necessidade serão utilizados eventuais sábados ou  feriados comemorativos.  

10- No dia 07/02/2014 serão realizadas reuniões com pais de alunos, a partir das 12:00 Horas, envolvendo prof., funcionários, direção e todas as séries e classes. 

11- O Conselho Final será realizado no dia 19/12/2014.         

    Fernandópolis,  03 de janeiro de 2014.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso: Ensino Fundamental – Ciclo II - Ano de Exercício: 2014 - Diurno 

Módulo Diurno: 40 semanas/ano 

Carga Horária: 1.200 horas anuais; 30 horas semanais. 

ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II 

 

Componentes Curriculares 

Séries/Anos/Aulas 

5ª Série 

6º Ano 

6ª Série 

7º Ano 

7ª Série 

8º Ano 

8ª 

Série 

9º Ano 

 

Base 

Nacional 

Comum 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 2 

História 4 4 4 4 

Geografia 4 4 4 4 

Matemática 6 6 6 6 

Ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4 

Total da Base Nacional Comum 28 28 28 28 

Parte  

Diversificada 

Língua Estrangeira Moderna - 

Inglês 
2 2 2 2 

Total da Parte Diversificada 2 2 2 2 

Ensino Religioso - - - * 

TOTAL GERAL 30 30 30 30 

 

Quadro Curricular elaborado nos termos da Lei Federal 9394/96 e Resolução SE 81/2011, 

de 16, publicada em 17/12/2011 e retificada no DOE. de 22/12/2011. (Anexo II) 

* Acrescida 01 (uma) aula em Matemática por não haver demanda para o Ensino Religioso. 

 

Fernandópolis, 02 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Curso: Ensino Médio Diurno –  Ano de Exercício: 2014 

Módulo Diurno: 40 semanas/ano; Carga Horária: 1.200 horas/ano; 6 aulas diárias;  

30 aulas semanais. 

 ENSINO MÉDIO   

 

B
a
s
e
 N

a
c
io

n
a
l 
C

o
m

u
m

 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

Série/Aulas 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens e 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa e 

Literatura 

5 5 5 

Arte 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática e 

suas 

Tecnologias 

Matemática 5 5 5 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

 

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Sociologia 2 2 2 

Parte 

Diversificada 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês 2 2 2 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol *    

                                          Total de Aulas 30 30 30 

 

Quadro Curricular elaborado nos termos da Lei Federal 9394/96 e Resolução SE 81/2011, 

de 16, publicada em 17/12/2011 e retificada no DOE. de 22/12/2011. (Anexo V) 

A Língua Espanhola, obrigatória pela escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do 

horário regular das aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio, se houver demanda, de 

acordo com o Comunicado CGEB de 18/01/2012, publicado em 19/01/2012. 

Fernandópolis, 02 de Janeiro de 2014. 

 



 

 

 

Curso: Ensino Médio Noturno –  Ano de Exercício: 2014 

Módulo Noturno: 40 semanas/ano; Carga Horária: 1.080 horas/ano; 5 aulas diárias. 

 ENSINO MÉDIO   

 

B
a
s
e
 N

a
c
io

n
a
l 

C
o
m

u
m

 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

Série/Aulas 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens e 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa e 

Literatura 

4 4 4 

Arte 2 2 2 

Educação Física * 2 2 2 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática e 

suas 

Tecnologias 

Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

 

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 1 2 2 

Sociologia 2 1 2 

Parte 

Diversificada 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês 2 2 2 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol *    

                                          Total de Aulas 27 27 27 

 

Quadro Curricular elaborado nos termos da Lei Federal 9394/96 e Resolução SE 81/2011, 

de 16, publicada em 17/12/2011 e retificada no DOE. de 22/12/2011. (Anexo V) 

A Língua Espanhola, obrigatória pela escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do 

horário regular das aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio, se houver demanda, de 

acordo com o Comunicado CGEB de 18/01/2012, publicado em 19/01/2012. 

* Educação Física oferecida no contra turno ou aos sábados. 

Fernandópolis, 02  de Janeiro de 2014. 

 


