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“Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem;lutar pelas diferenças sempre que a
igualdade nos descaracterize.”
Boaventura de Souza Santos

“...mire, veja: o mais importante e bonito do mundo é isto;que as pessoas não estão sempre iguais, ainda
não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o
que a vida me ensinou.”
João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas

I – Identificação e Caracterização da Unidade Escolar

Identificação da Unidade Escolar
Nome original da Escola: Grupo Escolar de São João das Duas Pontes
Nome atual: EE. José Brandini
Endereço original: Bairro de São João das Duas Pontes – Estrela d´Oeste
Endereço atual: Rua dos Estudantes, s/n.º - Centro – São João das Duas Pontes
Telefone(s): (17) 3481-1107 / 3481-1202 - Fax: 3481-1202
E-mail: e026827a@see.sp.gov.br
Ata de criação: 09/04/1954

Foto da entrada dos alunos no Grupo Escolar de São João das Duas Pontes
Decreto de criação da escola:
Número: 17.698 Data:31/03/1954 D.O. de 03/04/1954.
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Início do funcionamento da escola: Abril de 1954

Patrono: José Brandini

A cidade de São João das Duas Pontes foi fundada em 24 de junho de 1948. Naquela ocasião, o
povoado contava com duas escolas, sendo que uma delas era isolada: Escola da Fazenda São José, distante
2 Km e a outra no povoado, que funcionava onde hoje é o correio. Era um grande salão de pau-a-pique.
O “Grupo Escolar de São João das Duas Pontes” foi instalado em abril de 1954, onde hoje
funciona a Prefeitura Municipal. Com o fechamento destas duas escolas, houve a transferência de todos os
alunos e professores para o grupo escolar que funcionava, então, em duas salas de aula. Com a
transferência, os períodos foram desdobrados e a escola passou a funcionar com seis salas superlotadas,
média de 50 alunos cada uma. Após este período, foi construído o prédio próprio da escola que passou a
funcionar por volta de 1959. Em 1971 foi inaugurado o prédio em que a escola funciona atualmente, porém
este permaneceu ocioso ainda por alguns anos e somente quando a escola foi totalmente transferida para
ele, passou a chamar-se “EE José Brandini”, ficando o antigo prédio com o funcionamento de uma outra
escola, EMEF Joaquim Manoel Santana (permanece até hoje com o Ensino Fundamental Ciclo I e
atualmente é municipalizada).
Uma curiosidade a respeito da construção do prédio fica por conta de uma grande árvore, que na
época da medição do prédio, encontrava-se muito florida e chamou a atenção do engenheiro que para
preservá-la, resolveu mudar a posição do prédio. Até hoje este pé de ipê permanece na área da escola,
floresce todos os anos e encanta a todos que o observa.
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A EE José Brandini, única escola do município a oferecer Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino
Médio, representa para esta comunidade, oportunidade de estudo às crianças e jovens através de uma
educação formal que visa integrá-los plenamente na sociedade e prepará-los para um futuro digno,
reafirmar valores importantes para seu crescimento pessoal e oportunidades para melhores condições de
vida.
A comunidade corresponde ao compromisso apresentado pelos profissionais que trabalham nesta
Unidade de Ensino e demonstram claramente a importância dada a esta Instituição. Quando solicitados a
participar da vida escolar dos filhos, prontamente atendem e são presentes em eventos e reuniões aqui
promovidos. O programa Escola da Família conta com participação intensa da comunidade aos finais de
semana na escola, quando a escola transforma-se em um local de opção para lazer e cursos à comunidade.
Modalidades de ensino inicialmente oferecidas: 1.ª a 4.ª séries – regular
Modalidades de ensino atualmente oferecidas: 5.ª série (6ºano) a 8.ª série (9º ano) do Ensino
Fundamental (período integral) e Ensino Médio.
Turnos em que funcionava inicialmente: Matutino e tarde.
Turnos em que funciona atualmente: Integral (Das 7h às 15h) e noturno.

Gestores que passaram pela Instituição
Nome

Período

Nome

Período

Aracy Gomes Leal

1954 – 1955

Dirceu Branco

1980 – 1980

Henrique Modes

1955 – 1956

Maria Aparecida Andreolli

1981 – 1981

1956 –1958

José Alberto Brandini

1981 – 1981

1958 – 1959

Clarice Guarnier Soares

1982 – 1983

José Francisco de Assis
Stocco
Wânia Aparecida Franco
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José Francisco de Assis

1959 – 1960

José Alberto Brandini

1984 – 1984

Dirceu Branco

1960 –1962

Diana Elias Boschi

1984 – 1986

Braz Antônio Olivério

1963 – 1964

Marilei A. S. Tuzuki

1987 – 1989

Alberto Basílio de Almeida

1965 – 1966

Maria Ap. Brandini Gomes

1989 – 1989

Divaldo Martins Vezzani

1966 – 1967

Francisca A. Menezes Pagoto

1990 – 1992

Dirceu Branco

1968 – 1968

Maria Ap. Brandini Gomes

1993 – 1993

Salvador Cláudio Roberti

1969 – 1970

Lucinda Maria Florindo Ferrari

1993 – 1998

Diana Elias

1971 – 1971

Creusa Deroco de Miranda

1999 – 1999

Maria Franco de S Penariol

1972 – 1973

Haidée M.S. R. Terra Verdi

2000 – 2000

1974 – 1975

Márcia Regina de Biazi Seba

2000 – 2000

Maria Franco de S. Penariol

1976 – 1976

Creusa Deroco de Miranda

2000 – 2002

Merli Maria Garcia Diniz

1977 – 1978

Ana Maria Gonçalves Sanches

2003 – 2003

Delcy Viscardi

1978 – 1978

Marta Siquini

2003 – 2004

Newton Ingraci

1979 – 1980

Stocco

Maria L. Miranda
Guimarães

Wanderley Rodrigues de
Souza

2009

Soraya Imaculada C.S.
Lojudice
Soraya Imaculada C.S.
Lojudice

Grupo de gestores que atuam na escola no corrente ano letivo:
Diretora: Soraya Imaculada Cazelli dos Santos Lojúdice
Vice-diretora: Creusa Deroco de Miranda
PCP Ensino Fundamental: Abdiel César Branco
PCP Ensino Médio: Alceu Bento Petenucci Junior

2005 – 2008

2010 - 2011
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I.a

- Caracterização da Clientela
Os alunos desta Unidade Escolar são caracterizados, na sua maioria, conforme os itens abaixo:
- Fazem parte de famílias de trabalhadores. Pais, mães e filhos mais velhos precisam trabalhar para

o sustento da família. Demonstram dificuldades financeiras e são totalmente dependentes de serviços
públicos como saúde, educação, lazer, cultura e outros;
- Estão na faixa etária correspondente à série em que estudam;
-Não apresentam graves problemas de indisciplina, agressividades contra professores, colegas ou
funcionários, depredação do prédio ou materiais e outros que possam comprometer o andamento escolar.
Problemas do cotidiano são freqüentes, porém, facilmente resolvidos;
- Embora a maioria dos alunos não apresente graves problemas indisciplinares, ainda há falta de
comprometimento com os estudos e este fato acaba por interferir nos resultados educacionais da escola;
- São alunos que necessitam desenvolver atitudes que envolvem valores como respeito,
relacionamento humano, higiene pessoal e com o espaço que ocupam, preservação do seu material e do
patrimônio. A escola vem desenvolvendo Projetos e ações com objetivos relacionados a estes problemas,
porém os mesmos ainda são presentes entre os alunos.
- Não apresentam problemas graves de assiduidade;
-Correspondem às atividades propostas pelos professores em sala de aula e participam ativamente
de atividades extraclasse (campeonatos, danças, gincanas, grêmio estudantil, outros);
Caracterização dos alunos do período noturno
- São, na maioria, trabalhadores e por este motivo tem dificuldades em dar continuidade aos
estudos. Chegam frequentemente atrasados para a primeira aula, dormem durante as aulas (devido ao
cansaço físico e ao extenso turno de trabalho – trabalham basicamente na colheita da cana-de-açúcar,
laranja e em frigoríficos);
- Quando há necessidade de opção entre o trabalho e os estudos, acabam desistindo da escola, pois
não podem deixar de trabalhar, uma vez que são importantes colaboradores na renda familiar.

Além dos dados acima, observamos uma grande incidência de alunos oriundos de famílias
estruturadas das mais diferentes formas (mães ou avós como arrimo de família; irmão com paternidades
diferentes; desavenças graves familiares; problemas judiciais de guarda das crianças e outros).

I.b - Recursos Físicos
Estrutura Física da Escola
Nesta Unidade escolar contamos com os ambientes abaixo:
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01 sala Diretoria – Reformada recentemente é ocupada pela Diretora e pela Vice-diretora que dividem o
espaço, porém este fato em nada altera ou dificulta o desenvolvimento do trabalho. A única ressalva à
referida sala seria a posição em que está localizada no prédio. Se houvesse a possibilidade de mudá-la para
um local mais reservado, a direção teria maior privacidade ao tratar de assuntos particulares e o acesso a
ela, pelas outras pessoas da escola seria mais restrito. Este pequeno detalhe não chega a impedir o trabalho
desenvolvido pelo núcleo de direção.
01 sala de professores – Constitui-se num espaço ideal para o número de usuários. A projeção de melhora
do ambiente pelo grupo está na troca de armários de aço por armários de madeira (maiores e com mais
espaço).
01 sala secretaria – Bom espaço. Conta com uma repartição na qual ficam os computadores e ainda com
um espaço que funciona como um almoxarifado, onde são arquivados documentos. A localização desta
sala, porém, não atende bem ao público, pois as pessoas precisam passar pela direção para chegar a ela.
Seria necessária, na realidade, uma troca de posição (com as adequações necessárias) entre a diretoria e a
secretaria da escola para melhorar a funcionalidade de ambas.

01 sala de Coordenação - Esta sala, de grande importância na escola, é um local onde os coordenadores
planejam seu trabalho. Há, nesta sala, arquivos de trabalhos de alunos e livros com temas pedagógicos. O
que dificulta um pouco o trabalho dos coordenadores no dia-a-dia da escola é a sua localização. Está bem
em frente ao pátio e se esta posição da sala privilegia o acompanhamento da mobilização dos alunos, por
outro lado, o acesso a ela é muito grande e frequentemente alunos e funcionários entram ali, o que a torna
vulnerável. O impedimento a este é muito difícil de ser controlado dada movimentação do cotidiano escolar
e a posição que a sala ocupa no prédio.
01 Sala Escola da Família – Pequeno espaço onde são acomodados os materiais da escola da Família. O
ideal é que fosse maior, pois ainda assim há materiais que ficam em outros locais por falta de espaço nesta
sala.
01 Sala Biblioteca – esta sala acomoda muito bem o acervo da escola. È um bom espaço, porém será
necessária uma adequação dos móveis e livros de modo a torná-la mais atraente aos olhos dos alunos.
Embora seja muito freqüentada por eles e comporte até mesmo mesas para pesquisas em grupo, não tem
uma boa aparência. Talvez a principal causa deste fato seja pelos móveis serem muito antigos e boa parte
dos livros também. Já existe em andamento uma mobilização de professores, funcionários e alunos no
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sentido de melhorar o visual da biblioteca. Com a implantação da Sala de Leitura, esperamos que este
problema seja totalmente resolvido.
01 Laboratório – Espaço bem amplo, porém necessitando de materiais específicos para o desenvolvimento
de experiências. Os que lá existem estão ultrapassados, impossibilitando sua utilização. Este espaço requer
ainda muito treinamento para que os docentes possam desenvolver satisfatoriamente as atividades
relacionadas a ele. Embora seja utilizado, ainda está aquém do que seria o ideal. No atual ano letivo
funciona adaptada, neste espaço, a primeira série do Ensino Médio, período da manhã e a terceira série do
Ensino Médio, período da tarde. Por motivo de a escola funcionar em tempo integral, foi necessário
adaptarmos o local para o funcionamento destas salas em atendimento à demanda.
01 Sala de Informática – Boa localização no prédio. Funciona muito bem e é muito utilizada por
professores e alunos. Está bem equipada e como contamos com 04 aulas de informática na grade curricular
do Ensino Fundamental, a sala é muito utilizada e os alunos gostam muito. A dificuldade desta sala está no
funcionamento da Internet, pois a mesma é lenta e quando está em funcionamento prejudica os
computadores da secretaria.
01 sala Educação Física – Local bem pequeno que acomoda insatisfatoriamente o material utilizado nas
aulas de Educação Física. Difícil também de controlar o acesso de alunos ao local, porém não chega a
atrapalhar o andamento escolar.
01 Depósito – espaço bem pequeno onde são colocados materiais que permanecem aguardando reforma ou
baixa no patrimônio escolar.
08 Salas de aula – Espaços bons. Reformados recentemente acomodam muito bem os alunos. Faltam
armários para que sejam acomodados os livros didáticos, uma vez que o transporte dos mesmos pelos
alunos diariamente, não é aconselhável pelo peso que apresentam.
01 Pátio – Amplo e muito utilizado. Algumas oficinas curriculares funcionam no pátio e o resultado é
muito bom. A única ressalva é que poderia ser mais ventilado.
01 Quadra de Esportes – Espaço muito bom. Conta com cobertura e é um dos espaços mais utilizados
pelos alunos na escola.
Além dos espaços acima mencionados, o prédio conta ainda com grandes espaços, dos dois lados
da construção, onde são desenvolvidas diversas atividades com alunos. A necessidade física maior da
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escola no momento é a construção de um refeitório já solicitado aos órgãos competentes. Como os alunos
fazem três refeições diárias na escola, este espaço é de vital importância. Atualmente as refeições são
realizadas no pátio, embora as refeições sejam bem monitoradas e organizadas, são realizadas em meio a
transeuntes e em local que não atende às normas de higiene necessárias.

I.c - Recursos Materiais
Contamos com diversos recursos materiais, como:
- Cadernos de alunos e professores (currículo oficial do estado de são paulo);
- Livros didáticos (PNLD);
- 02 aparelhos de data show (telão), notebook;
- Aparelhos de televisão, videocassete, rádios portáteis;
- Acervo bibliográfico diversificado (paradidáticos e literários);
- Material de consumo diversificado (conforme solicitação dos professores)
I.d - Recursos Humanos
A escola conta com:
- 01 Diretora Efetiva
- 01 Vice-diretora (PEB II designada)
- 01 Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental (PEB II designado)
- 01 Coordenador Pedagógico do Ensino Médio (PEB II designado)
- 01 Secretário de escola (substituto – o cargo encontra-se vago)
- 04 Agentes de organização escolar (01 substituindo secretário)
- 01 Assistente de administração escolar
- 01 Agente de serviços escolares (limpeza - readaptada)
- 02 professoras readaptadas – 01Trabalha na secretaria da escola, 01 auxilia no pedagógico.

- 03 funcionárias trabalham por contrato com firma terceirizada, na limpeza do prédio escolar.
-37 Professores entre Efetivos e OFAS atuando em todas as classes de Ensino Fundamental Ciclo
II e Ensino Médio

Dos funcionários acima podemos afirmar que o Núcleo de Direção e os PCPs atendem
satisfatoriamente à demanda. Na secretaria da escola, porém, estamos com o cargo de secretário vago, o
que vem dificultando os trabalhos, devido aos prazos de envio de documentos e à demanda de serviços
serem altos. Apesar da falta de funcionários os trabalhos tem sido realizados a contento.
Quanto aos professores, a escola conta com uma equipe muito boa. São profissionais envolvidos e
compromissados com o desempenho de seu trabalho. Raramente faltam, possuem um ótimo
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relacionamento entre si e também com a direção e coordenação. Com alunos desenvolvem um trabalho
pautado no respeito e na colaboração e procuram desenvolver os projetos da escola com muita
responsabilidade. Um grupo de profissionais receptivo às mudanças e se prontificam a desenvolver ações

que venham de encontro à melhoria da qualidade do ensino. Todos assumiram o compromisso de aplicarem
o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Ainda estamos em fase de estudos e implantação, porém já
observamos a preocupação e responsabilidade com o desenvolvimento deste trabalho.
I.c - Recursos Disponíveis na Comunidade Local
Como a comunidade em que a escola está inserida é pequena (pouco mais de 2.000 habitantes), não
contamos com muitos recursos (grandes empresas, universidades, e outros). Embora a cidade não apresente
opções variadas de parceria, a escola firmou-se como local de respeito e valorização pela população.
Sempre que necessário contamos com a parceria da Prefeitura Municipal e com a presença da comunidade
em geral que nos apóia em todos os projetos desenvolvidos. No projeto Escola da Família, contamos com
grande participação e apoio da comunidade, que fazem do prédio escolar, espaço de lazer, cultura e
participação em cursos variados.

II – Objetivos da Escola
Esta Unidade de Ensino tem como objetivos principais desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores. Desta forma, disponibilizar à clientela acesso a um amplo conhecimento,
oferecido por uma educação geral, articuladora, que transite entre o local e o mundial, desta forma
propiciar que possa construir, de forma cooperativa e solidária, uma síntese dos saberes produzidos pela
humanidade, ao longo de sua história, de sua geografia, e dos saberes local. Autonomia para gerenciar a
própria aprendizagem (aprender a aprender) e o resultado dela em intervenções solidárias (aprender a fazer
e a conviver), com a finalidade de que detenha em suas mãos a continuidade da produção cultural e das
práticas sociais vigentes. Aulixiar, orientar e embasar a construção da sua identidade, para assim agir com
autonomia e cooperação em relação com o outro. Entender e incorporar a diversidade como base para a
construção de valores de pertencimento, responsabilidade, respeito e dignidade essenciais para a inserção
cidadã nas dimensões sociais e produtivas.
Preparar indivíduos que possam adaptar-se para manter o equilíbrio da produção cultural, num
tempo em que a duração das afirmações se caracteriza não pela permanência, mas pela constante mudança
– quando o inusitado, o incerto e o urgente constituem a regra e não a exceção.
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Apresentar aos educandos a complexidade da ambiência cultural, das dimensões sociais,
econômicas e políticas, a presença maciça de produtos científicos e tecnológicos e a multiplicidade de
linguagens e códigos no cotidiano, os meios de comunicação e a influência que exercem, bem como as
relações do trabalho e as implicações que as mesmas geram no mercado de trabalho na sociedade atual.
III – Proposta Pedagógica

A Proposta Pedagógica da EE José Brandini tem como alvo principal a melhoria da qualidade do
ensino, uma vez que as avaliações a que o ensino público do país vem se sujeitando, demonstram que o
ensino ainda está muito longe de ser considerado ideal para a formação de jovens cidadãos aptos a lutar por
uma condição mais humana dentro da sociedade. A escola, como parte integrante dessa sociedade, com a
preocupação de formar cidadãos críticos, reflexivos e responsáveis pelo seu aprendizado, tem de se adequar
a essa nova demanda, criando mecanismos didático-pedagógicos que favoreçam o aprendizado de forma
dinâmica e contínua, com aprendizado para toda a vida. Desta forma poderá proporcionar que o educando
se liberte das amarras de uma consciência ingênua rumo a uma realidade que a ele foi exposta, com ele foi
discutida, interpretada e analisada à luz das faces e características de uma sociedade repleta de intenções
nem sempre louváveis ou transparentes.
O homem não participará ativamente da história, da sociedade, da transformação da realidade, se
não tiver condições de tomar consciência da realidade e, mais ainda, da sua própria capacidade de
transformá-la. (Mizukami,2006).
Sabendo que obtenção do conhecimento é resultado da própria atividade do sujeito, o ponto de
partida dos processos Ensino e Aprendizagem nesta Unidade de Ensino será sempre o que o aluno já sabe,
o que domina como conhecimento, para, a partir de então, levá-lo a refletir sobre os conhecimentos
adquiridos com o olhar crítico sobre as diferenças entre o senso comum e o que agora se propõe como
aprendizagem.
Todavia, na verdade, a neutralidade da educação é impossível, como impossível é, por
exemplo, a neutralidade na ciência. Isso quer dizer que não importa se como educadores
somos ou não conscientes, a nossa atividade desenvolve-se ou para a libertação dos homens –
a sua humanização – ou para a sua domesticação – o domínio sobre eles. Precisamente por
causa disso penso que é muito importante esclarecer as diferentes formas de ação no campo
educacional, a fim de tornar possível a nossa verdadeira opção ou escolha. Se a minha escolha
é a da libertação, a da humanização, é-me absolutamente necessário ser esclarecido de seus
método, técnicas e processos que tenho de usar quando estou diante dos educandos.
Geralmente, pensamos que estamos a trabalhar para os homens, para a sua libertação, para a
sua humanização, contudo, estamos a utilizar os mesmos métodos com os quais impedimos os
homens de se tornarem livres. Isto passa-se deste modo precisamente porque estamos
impregnados de mitos que nos tornam incapazes de desenvolver um tipo de ação a favor da
liberdade, da libertação. Assim, não é apenas necessário saber que é impossível haver
neutralidade da educação, mas é absolutamente necessário definir ambas estas ações
diferentes, antagônicas. Por isso, preciso de analisar, de conhecer, de distinguir esses
diferentes caminhos no campo da educação.(Freire, apud .Mizukami, 2006, pg 95).

12
É exatamente esta concepção de educação que buscamos no desenvolvimento das nossas ações
pedagógicas e as práticas aqui desenvolvidas estarão sempre voltadas a esta formação global do aluno.
Formação que o permita desvencilhar-se dos laços que o prendem a uma ingenuidade desprovida de
entendimento, opiniões e ações.
A relação professor aluno deverá ser horizontal, nunca imposta. Nesta postura docente deverá estar
presente sim a sua autoridade como orientador e mediador do conhecimento, porém o diálogo far-se-á
presente determinando as linhas de ação em sala de aula, num ambiente de interação, confiança e respeito.
O processo de desenvolvimento cognitivo estará centrado justamente na possibilidade de o sujeito
ser, constantemente, colocado em situações problema que provoquem a construção de conhecimentos e
conceitos. Ou seja, o sujeito necessita usar os conhecimentos já consolidados, desestabilizados por novas
informações, que serão processadas, colocadas em relação com outros conhecimentos, de outros sujeitos,
num processo de interação, para só então, serem consolidadas como um conhecimento novo, numa
dinâmica onde a ação ou o discurso do outro causam modificações na forma de pensar e agir, interferindo
no modo como a elaboração e a apropriação do conhecimento se consolidarão.
Nosso compromisso para uma educação de qualidade, consolidada nas bases da democracia, nos
convida a refletir sobre a principal função da escola, posicionando a educação na linha de frente da luta
contra as exclusões, contribuindo para a promoção e integração de todos os brasileiros e voltando-se à
construção da cidadania. Não podemos dissociar a idéia de cidadania da autonomia necessária para que o
indivíduo possa exercê-la. A sociedade brasileira demanda uma educação de qualidade, que garanta as
aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de
atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver
atendidas suas necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas.
Nossa proposta pedagógica contempla um consenso por parte dos educadores de que a escola não
pode caminhar à revelia dos acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Sendo assim, a necessidade de
trabalharmos com “textos reais”, buscando a interpretação, análise e conclusão dos acontecimentos far-se-á
presente nas reuniões ao longo do ano letivo. Desenvolveremos, ao longo destes quatro anos, um trabalho
coletivo bem estruturado pautado na conscientização dos professores de todas as áreas, sobre a importância
de a escola promover que os educandos sejam realmente autores nas práticas sociais de leitura e escrita
para que consigamos formar verdadeiros cidadãos.
Para que este trabalho coletivo aconteça, há a necessidade de, durante a semana de planejamento e
em Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo, disponibilizar aos docentes, material de estudo e pesquisa
para que todos possam ter conhecimento da concepção educacional à qual esta escola se propõe, seus
objetivos e princípios. Os professores poderão, a partir das reflexões acima, elaborar uma proposta de
trabalho específica de cada disciplina, permeada pelos conceitos da concepção educacional em questão.
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A proposta de trabalho de toda a escola estará voltada à formação de indivíduos plenamente
alfabetizados e com nível de letramento que permita constituírem-se como cidadãos conscientes, através da
inserção nas diversas práticas sociais de leitura e escrita, compreendendo a cidadania como participação
social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais. O cidadão adotará, no
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitará o outro exigindo para si o
mesmo respeito.
As práticas em sala de aula, em todas as disciplinas, deverão enfocar o texto como ponto de partida e
de chegada, sendo o mesmo real, coerente e rico de elementos coesivos, cujos conteúdos sejam adequados
à população atendida e à disciplina em questão. Os docentes deverão se conscientizar de que a seleção dos
temas dos textos a serem lidos ou produzidos não é ideologicamente neutra, representam ricas
possibilidades para que os educandos se envolvam com as questões sociais, seja com relação ao país, seja
com relação à comunidade próxima. Para que estejam capacitados o bastante para tal, haverá momentos de
estudo e reflexão sobre as prioridades dos temas a serem selecionados. Haverá uma constante reflexão
sobre quais discussões determinado tema estará proporcionando em sala de aula, como poderá acontecer o
desenvolvimento do mesmo, quais recursos poderão ser utilizados, qual metodologia deverá ser empregada
e de que maneira acontecerá a avaliação dessas ações. Um ponto se faz necessário enfocar: em sala de aula,
uma relação dialógica entre aluno, professor e demais colegas, pautada na confiança e respeito mútuos será
imprescindível para o desenvolvimento de quaisquer ações pedagógicas, onde o diálogo será utilizado
como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Os docentes deverão ter clara a sua
importância como principal mediador em sala de aula, uma vez que propõem e direcionam as atividades,
bem como a metodologia a ser utilizada. Desta forma haverá estímulo aos educandos para uma reflexão
sobre todas as práticas que realizam em sala de aula, envolvendo a leitura e a produção escrita (toda
atividade pedagógica ocorrida em sala de aula deve prever um momento em que o aluno reflita sobre a
própria atividade desenvolvida, sendo estimulado por um mediador-professor ou colegas), num ambiente
afetivamente favorável, através de relações emocionais positivas, onde afetividade e cognição passam a ser
interpretadas como dimensões indissociáveis do mesmo processo. Coletivamente, assumirão a oralidade
como uma das dimensões textuais, passando o texto oral a ser um dos objetivos de ensino da escola,
estando presente em todas as atividades de todas as disciplinas. Dentro do processo educativo, haverá o
exercício da reflexão crítica sobre a realidade social possibilitando ao educando o desenvolvimento da
consciência crítica a partir da consciência ingênua, enfocando conflitos e contradições sociais, gerando o
questionamento da realidade por meio do exercício da reflexão crítica, centrada no diálogo e nas trocas
entre os alunos e professores na sala de aula.
A Equipe de Educadores desta Unidade de Ensino tem como consenso a certeza de que, aos jovens,
apropriar-se ou não dos conhecimentos nos objetivos acima citados, significa instrumento indispensável na
ampliação de suas liberdades enquanto cidadãos, bem como a tão sonhada igualdade de oportunidades,
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prevista nas legislações. Igualmente esta equipe tem consciência de que a omissão dos educadores em
relação ao oferecimento de tais conhecimentos representará, fatalmente mais um fator de exclusão social.
Por estes motivos, o currículo que dá conteúdo e sentido à escola, precisa levar em conta estes elementos e
desta forma propiciar que a escola cumpra o seu papel perante a sociedade.
Fazer que este local, privilegiadamente destinado ao ensino e à aprendizagem, seja transformado
num espaço e num tempo de aprendizados de socialização, de vivências culturais, de investimento na
autonomia, de desafios, de prazer e de alegria, enfim, do desenvolvimento do ser humano em todas as suas
dimensões, construída a partir do conhecimento da realidade do educando e da sociedade em que vive.
Nesse processo, esta equipe escolar tem consciência de que é preciso valorizar os avanços e superar as
lacunas, ou seja, melhorar aquilo que pode ser melhorado, rever metas, ações. Avaliar o trabalho realizado
e os resultados educacionais da escola para que, através do diagnóstico real da escola que temos hoje,
possamos então traçar os rumos que servirão de base para a escola que queremos. Esta escola, com certeza,
resulta de um amplo e recente movimento de renovação pedagógica, metodológica, onde o estudo deverá
ser uma constante nos hábitos docentes. Um novo currículo pautado no desenvolvimento de competências
e habilidades, onde os principais pontos de congruência e interdisciplinaridade percebem-se justamente no
desenvolvimento destas competências e habilidades como interpretar, dissertar, comparar, analisar,
sintetizar, concluir, argumentar e outras tão importantes quanto à independência do educando para a
continuidade de seus estudos. Todas estas ações estarão voltadas a pensar a necessidade de alçar o ensino a
um patamar democrático real, uma vez que o direito à educação não se restringe ao acesso à escola. Este,
sem a garantia de permanência e de apropriação e produção do conhecimento pelo aluno, não significa,
necessariamente, o usufruto do direito à educação e à inclusão. Esta Proposta, portanto, traz como base o
que segue:
• O ser humano é ser de múltiplas dimensões;
• Todos aprendem em tempos e em ritmos diferentes;
• O desenvolvimento humano é um processo contínuo;
• O conhecimento deve ser construído e reconstruído, processualmente e continuamente e primar por
desenvolver habilidades e competências capazes de proporcionar ao educando a sua independência no
prosseguimento de seus estudos;
• O conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade;
• É importante uma gestão participativa, compartilhada e que tenha como referência a elaboração coletiva
do Projeto Político-Pedagógico;
• A diversidade metodológica e a avaliação diagnóstica, processual e formativa devem estar comprometidas
com uma aprendizagem inclusiva, em que o aluno,
dentro da escola, aprenda de fato.
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Esta proposta pedagógica tem, portanto, como princípios centrais: a escola que aprende, o currículo
como espaço de cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência de
leitura e de escrita, a articulação das competências para aprender e a contextualização no mundo do
trabalho.
Uma escola que também aprende
A tecnologia imprime um ritmo sem precedentes no acúmulo de conhecimentos e gera uma
transformação profunda na sua estrutura e nas suas formas de organização e distribuição. Nesse contexto, a
capacidade de aprender terá de ser trabalhada não apenas nos alunos, mas na própria escola, enquanto
instituição educativa: tanto as instituições como os docentes terão de aprender. Isso muda radicalmente
nossa concepção da escola como instituição que ensina para posicioná-la como instituição que também
aprende a ensinar. As interações entre os responsáveis pela aprendizagem dos alunos têm caráter de ações
formadoras, mesmo que os envolvidos não se dêem conta disso. Neste sentido, cabe lembrar a
responsabilidade da equipe gestora como formadora de professores e a responsabilidade dos docentes, entre
si e com o grupo gestor, na problematização e na significação dos conhecimentos sobre sua prática. De
acordo com essa concepção, a escola que aprende parte do princípio de que ninguém conhece tudo e de que
o conhecimento coletivo é maior que a soma dos conhecimentos individuais, além de ser qualitativamente
diferente. Esse é o ponto de partida para o trabalho colaborativo, para a formação de uma “comunidade
aprendente”, nova terminologia para um dos mais antigos ideais educativos.

O currículo como espaço de cultura

Num conceito ligado ao senso comum, no cotidiano escolar, a cultura é muitas vezes associada ao
que é local, pitoresco, folclórico, bem como ao divertimento ou lazer, enquanto o conhecimento é
freqüentemente associado a um inalcançável saber. Essa dicotomia não cabe em nossos tempos: a
informação está disponível a qualquer instante, em tempo real, ao toque de um dedo, e o conhecimento
constitui-se como uma ferramenta para articular teoria e prática, o mundial e o local, o abstrato e seu
contexto físico. Currículo é a expressão de tudo o que existe na cultura científica, artística e humanista,
transposto para uma situação de aprendizagem e ensino. Esta Proposta Pedagógica pressupõe entender que
as atividades extraclasse não são “extracurriculares” quando se deseja articular a cultura e o conhecimento.
Desta forma todas as atividades da escola são curriculares, ou não serão justificáveis no contexto escolar.
Ao rompermos essa dissociação entre cultura e conhecimento conseguiremos conectar o currículo à vida –
e seguiremos contextualizando os conteúdos disciplinares, promovendo sentido e facilitando as
aprendizagens curriculares relevantes para os alunos. Entendemos o conhecimento tomado como
instrumento, mobilizado em competências e como conseqüência reforça o sentido cultural da
aprendizagem. Como valor de conteúdo lúdico, de caráter ético ou de fruição estética, numa escola com
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vida cultural ativa, torna-se um prazer que pode ser aprendido, ao se aprender a aprender. Temos como
base o professor que não se limita a suprir o aluno de saberes, mas é o parceiro de fazeres culturais,
promove de muitas formas o desejo de aprender, sobretudo com o exemplo de seu próprio entusiasmo pela
cultura humanista, científica, artística e literária. Tendo este Projeto Pedagógico entre as principais
prioridades, essa cidadania cultural, o currículo será referência para ampliar, localizar e contextualizar os
conhecimentos que a humanidade acumulou ao longo do tempo. Então, o fato de uma informação ou um
conhecimento ser de outro lugar, ou de todos os lugares na grande rede de informação, não será obstáculo à
prática cultural resultante da mobilização desse conhecimento nas ciências, nas artes e nas humanidades.

As competências como referência

O currículo desta Unidade Escolar, com finalidades claras em desenvolvimento de
competências e habilidades como prioridade à simples exposição de conteúdos, tem o compromisso de
articular as disciplinas e as atividades escolares com aquilo que se espera que os alunos aprendam ao longo
dos anos, as expectativas de aprendizagem para cada série. A atuação do professor, os conteúdos, as
metodologias disciplinares e a aprendizagem requerida dos alunos são aspectos indissociáveis: compõem
um sistema ou rede cujas partes têm características e funções específicas que se complementam para
formar um todo, sempre maior do que elas. Maior porque se compromete em formar crianças e jovens para
que se tornem adultos preparados para exercer suas responsabilidades (trabalho, família, autonomia etc.) e
para atuar em uma sociedade que muito precisa deles. Um currículo referido a competências supõe que se
aceite o desafio de promover os conhecimentos próprios de cada disciplina articuladamente às
competências e habilidades do aluno. É com essas competências e habilidades que ele contará para fazer
sua leitura crítica do mundo, para compreendê-lo e propor explicações, para defender suas idéias e
compartilhar novas e melhores formas de ser, na complexidade em que hoje isso é requerido. É com elas
que, em síntese, ele poderá enfrentar problemas e agir de modo coerente em favor das múltiplas
possibilidades de solução ou gestão. Tais competências e habilidades podem ser consideradas em uma
perspectiva geral, isto é, no que têm de comum com as disciplinas e tarefas escolares, ou então no que tem
de específico. Competências, neste sentido, caracterizam modos de ser, raciocinar e interagir que podem
ser depreendidos das ações e das tomadas de decisão em contextos de problemas, tarefas ou atividades.
Sabemos que valorizar o desenvolvimento de competências, implica em ponderar, além de aspectos
curriculares e docentes, os recursos cognitivos, afetivos e sociais de que os alunos dispõem. Implica, pois,
em analisar como o professor mobiliza conteúdos, metodologias e saberes próprios de sua disciplina ou
área de conhecimento, visando desenvolver competências em adolescentes, bem como instigar
desdobramentos para a vida adulta. O currículo referenciado em competências é uma concepção que requer
que a escola e o plano do professor indiquem o que aluno vai aprender. Quando os pontos de partida são
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diferentes, é preciso tratar diferentemente os desiguais para garantir a todos uma base comum. Pensar o
currículo no tempo atual é viver uma transição, na qual, como em toda transição, traços do velho e do novo
se mesclam nas práticas cotidianas.

Prioridade para a competência da leitura e da escrita

A ampliação das capacidades de representação, comunicação e expressão está articulada ao domínio não
apenas da língua mas de todas as outras linguagens e, principalmente, ao repertório cultural de cada
indivíduo e de seu grupo social, que a elas dá sentido. A escola é o espaço em que ocorre a transmissão,
entre as gerações, do ativo cultural da humanidade, seja artístico e literário, histórico e social, seja
científico e tecnológico. Em cada uma dessas áreas, as linguagens são essenciais. As linguagens são
sistemas simbólicos, com os quais recortamos e representamos o que está em nosso exterior, em nosso
interior e na relação entre esses âmbitos; é com eles também que nos comunicamos com os nossos iguais e
expressamos nossa articulação com o mundo. Em nossa sociedade, as linguagens e os códigos se
multiplicam: os meios de comunicação estão repletos de gráficos, esquemas, diagramas, infográficos,
fotografias e desenhos. O design diferencia produtos equivalentes quanto ao desempenho ou à qualidade. A
publicidade circunda nossas vidas, exigindo permanentes tomadas de decisão e fazendo uso de linguagens
sedutoras e até enigmáticas. Códigos sonoros e visuais estabelecem a comunicação nos diferentes espaços.
As ciências construíram suas próprias linguagens, plenas de símbolos e códigos. A produção de bens e
serviços foi em grande parte automatizada e cabe a nós programar as máquinas, utilizando linguagens
específicas. As manifestações artísticas e de entretenimento utilizam, cada vez mais, diversas linguagens
que se articulam. Para acompanhar tal contexto, a competência de leitura e de escrita contemplada nesta
proposta vai além da linguagem verbal, vernácula – ainda que esta tenha papel fundamental – e refere-se a
sistemas simbólicos como os citados, pois essas múltiplas linguagens estão presentes no mundo
contemporâneo, na vida cultural e política, bem como nas designações e nos conceitos científicos e
tecnológicos usados atualmente. A constituição dessa competência tem como base o desenvolvimento do
pensamento antecipatório, combinatório e probabilístico que permite estabelecer hipóteses, algo que
caracteriza o período da adolescência. A prioridade das linguagens no currículo da educação básica tem
como fundamento a
centralidade da linguagem no desenvolvimento da criança e do adolescente. Nas crianças a linguagem, em
suas diversas expressões, é apenas um recurso simbólico, ou seja, permite representar ou comunicar
conteúdos cujas formas, elas mesmas, não podem ser estruturadas como linguagem. Nessa fase, tais formas
são as próprias ações e os pensamentos, organizados como esquemas de procedimentos, representações e
compreensões. Ou seja, as crianças realizam e compreendem ao falar, pensar ou sentir, mas não sabem
ainda tratar o próprio agir, pensar ou sentir como uma forma de linguagem. É só na adolescência que isso
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se tornará possível e transformará o ser humano em um ser de linguagem, em sua expressão mais radical. A
linguagem não é apenas uma forma de representação, como expressam, por seus limites as crianças.Mais
do que isso, ela é uma forma de compreensão e ação sobre o mundo. É isso o que os adolescentes, com
todos os seus exageros, manifestam. Graças à linguagem, o pensamento pode se tornar antecipatório em
sua manifestação mais completa: é possível calcular as conseqüências de uma ação sem precisar realizá-la.
Pode-se ainda fazer combinações e analisar hipóteses sem precisar conferi-las de antemão, na prática, pois
algumas de suas conseqüências podem ser deduzidas apenas pelo âmbito da linguagem. Pode-se
estabelecer relações de relações, isto é, imaginar um objeto e agir sobre ele, decidindo se vale a pena ou
não interagir com ele em outro plano. Em outras palavras, graças à linguagem, agora constituída como
forma de pensar e agir, o adolescente pode raciocinar em um contexto de proposições ou possibilidades,
pode ter um pensamento combinatório, pode aprender as disciplinas escolares em sua versão mais exigente,
pode refletir sobre os valores e fundamentos das coisas. Do ponto de vista social e afetivo, a centralidade
da linguagem nos processos de desenvolvimento possibilita ao adolescente aprender, pouco a pouco, a
considerar suas escolhas em uma escala de valores. Viabiliza lhe aprender a enfrentar as conseqüências
das próprias ações, a propor e alterar contratos, a respeitar e criticar normas, a formular seu próprio projeto
de vida e a tecer seus sonhos de transformação do mundo. É, portanto, em virtude da centralidade da
linguagem no desenvolvimento da criança e do adolescente que esta proposta pedagógica prioriza a
competência leitora e escritora. Só por meio dela será possível concretizar a constituição das demais
competências, tanto as gerais como aquelas associadas a disciplinas ou temas específicos. Para desenvolvêla é indispensável que seja objetivo de aprendizagem de todas as disciplinas do currículo, ao longo de toda
a escolaridade básica. Por esse caráter essencial da competência de leitura e escrita para a aprendizagem
dos conteúdos curriculares de todas as áreas e disciplinas, a responsabilidade por sua aprendizagem e
avaliação cabe a todos os professores, que
devem transformar seu trabalho em oportunidades nas quais os alunos possam aprender
e consolidar o uso da Língua Portuguesa e das outras linguagens e códigos que fazem parte da cultura, bem
como das formas de comunicação em cada uma delas. Tal radicalismo na centralidade da competência
leitora e escritora leva a colocá-la como objetivo de todas as séries e todas as disciplinas. Desta forma,
coloca aos gestores (a quem cabe a educação continuada dos professores na escola) a necessidade de criar
oportunidades para que os docentes também desenvolvam essa competência – por cuja constituição, nos
alunos, são responsáveis. Por fim, é importante destacar que o domínio das linguagens representa um
primordial elemento para a conquista da autonomia, sendo a chave para o acesso a informações e
permitindo a comunicação de idéias, a expressão de sentimentos e o diálogo, necessários à negociação dos
significados e à aprendizagem continuada.

Articulação das competências para aprender
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A aprendizagem é o centro da atividade escolar. Por extensão, o professor caracteriza-se como um
profissional da aprendizagem e não tanto do ensino. Isto é, ele apresenta e explica conteúdos, organiza
situações para a aprendizagem de conceitos, métodos, formas de agir e pensar, em suma, promove
conhecimentos que possam ser mobilizados em competências e habilidades, as quais, por sua vez,
instrumentalizam os alunos para enfrentar os problemas do mundo real. Dessa forma, a expressão “educar
para a vida” pode ganhar seu sentido mais nobre e verdadeiro na prática do ensino. Se a educação básica é
para a vida, a quantidade e a qualidade do conhecimento têm de ser determinadas por sua relevância para a
vida de hoje e do futuro, além dos limites da escola. Portanto, mais que os conteúdos isolados, as
competências são guias eficazes para educar para a vida. As competências são mais gerais e constantes, e
os conteúdos, mais específicos e variáveis. É exatamente a possibilidade de variar os conteúdos no tempo e
no espaço que legitima a iniciativa dos diferentes sistemas públicos de ensino para selecionar, organizar e
ordenar os saberes disciplinares que servirão como base para a constituição de competências, cuja
referência são as diretrizes e orientações nacionais, de um lado, e as demandas do mundo contemporâneo,
de outro. As novas tecnologias da informação produziram uma mudança na produção, na organização, no
acesso e na disseminação do conhecimento. A escola hoje já não é mais a única detentora da informação e
do conhecimento, mas cabe a ela preparar seu aluno para viver em uma sociedade em que a informação é
disseminada em grande velocidade. Vale insistir que essa preparação não exige maior quantidade de
ensino e sim melhor qualidade de aprendizagem. É preciso deixar claro que isso não significa que os
conteúdos do ensino não sejam importantes; ao contrário, são tão importantes que a eles está dedicado este
trabalho de elaboração da Proposta Curricular do ensino oficial do Estado de São Paulo. São tão decisivos
que é indispensável aprender a continuar aprendendo os conteúdos escolares, mesmo fora da escola ou
depois dela. Continuar aprendendo é a mais vital das competências que a educação deste século precisa
desenvolver. Não só os conhecimentos com os quais a escola trabalha podem mudar, como a vida de cada
um trará novas ênfases e necessidades, que precisarão ser continuamente supridas. Preparar-se para
acompanhar esse movimento torna-se o grande desafio das novas gerações. Esta Proposta Curricular
adota, como competências para aprender, aquelas que foram formuladas no referencial teórico do Enem –
Exame Nacional do Ensino Médio. Entendidas como desdobramentos da competência leitora e escritora,
para cada uma das cinco competências do Enem transcritas a seguir, apresenta-se a articulação com a
competência de ler e escrever.
I. “Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e
científica.” A constituição da competência de leitura e escrita é também o domínio das normas e dos
códigos que tornam as linguagens instrumentos eficientes de registro e expressão, que podem ser
compartilhados. Ler e escrever, hoje, são competências fundamentais a qualquer disciplina ou profissão.
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Ler, entre outras coisas, é interpretar (atribuir sentido ou significado), e escrever, igualmente, é assumir
uma autoria individual ou coletiva (tornar-se responsável por uma ação e suas conseqüências).
II. “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 artísticas.” É o
desenvolvimento da linguagem que possibilita o raciocínio hipotético-dedutivo, indispensável à
compreensão de fenômenos. Ler, nesse sentido, é um modo de compreender, isto é, de assimilar
experiências ou conteúdos disciplinares (e modos de sua produção); escrever é expressar sua construção ou
reconstrução com sentido, aluno por aluno.
III. “Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas,
para tomar decisões e enfrentar situações-problema”. Ler implica também – além de empregar o raciocínio
hipotético-dedutivo, que possibilita a compreensão de fenômenos – antecipar, de forma comprometida, a
ação para intervir no fenômeno e resolver os problemas decorrentes dele. Escrever, por sua vez, significa
dominar os muitos formatos que a solução do problema comporta.
IV. “Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em
situações concretas, para construir argumentação consistente.” A leitura, aqui, sintetiza a capacidade de
escutar, supor, informar-se, relacionar, comparar etc. A escrita permite dominar os códigos que expressam
a defesa ou a reconstrução de argumentos – com liberdade, mas observando regras e assumindo
responsabilidades.
V. “Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de intervenção solidária
na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.” Ler, aqui, além
de implicar em descrever e compreender, bem como em argumentar a respeito de um fenômeno, requer a
antecipação de uma intervenção sobre ele, com tomada de decisões a partir de uma escala de valores.
Escrever é formular um plano para essa intervenção, levantar hipóteses sobre os meios mais eficientes para
garantir resultados, a partir da escala de valores adotada. É no contexto da realização de projetos escolares
que os alunos aprendem a criticar, respeitar e propor projetos valiosos para toda a sociedade; por
intermédio deles, aprendem a ler e escrever as coisas do mundo atual, relacionando ações locais com visão
global, por meio de atuação solidária.

Articulação com o mundo do trabalho

A contextualização tem como norte os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, as normas das
Diretrizes Curriculares Nacionais, que são obrigatórias, e as recomendações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, que foram elaborados para o Ensino Médio mas são pertinentes para a educação básica como
um todo, sobretudo para o segmento da 5ª série em diante. Para isso é preciso recuperar alguns tópicos
desse conjunto legal e normativo.
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Apresentação
Compreensão do significado das ciências, das letras e das artes

Compreender o sentido é reconhecer, apreender e partilhar a cultura que envolve as
áreas de conhecimento, um conjunto de conceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, estilos de trabalho
e modos de fazer que caracterizam as várias ciências – exatas, sociais e humanas –, as artes – visuais,
musicais, do movimento e outras –, a Matemática, as línguas e outras áreas de expressão não-verbal.
Quando a LDB dispõe sobre esse objetivo de compreensão do sentido está indicando
que não se trata de formar especialistas nem profissionais. Especialistas e profissionais devem, além de
compreender o sentido, dominar a estrutura conceitual e o estatuto epistemológico de suas especialidades –
não é esse o caso dos alunos da educação básica. Como estão na escola, preparando-se para assumir
plenamente sua cidadania, todos devem passar pela alfabetização científica, humanista, lingüística, artística
e técnica, para que sua cidadania, além de ser um direito, tenha qualidade. O aluno precisa constituir as
competências para reconhecer, identificar e ter visão crítica daquilo que é próprio de uma área de
conhecimento, e, a partir desse conhecimento, avaliar a importância dessa área ou disciplina em sua vida e
em seu trabalho. A lei dá um prazo generoso para que os alunos aprendam o “significado das ciências, das
artes e das letras”: começa na educação infantil, prossegue nos anos do Ensino Fundamental e tem mais
três anos no Ensino Médio. Durante mais de doze anos deverá haver tempo suficiente para alfabetizar- se
nas ciências, nas humanidades e nas técnicas, entendendo seus enfoques e métodos mais importantes, seus
pontos fortes e fracos, suas polêmicas, seus conceitos e, sobretudo, o modo como suas descobertas
influenciam a vida das pessoas e o desenvolvimento social e econômico. Para isso, é importante abordar,
em cada ano ou nível da escola básica, a maneira como as diferentes áreas do currículo articulam a
realidade e seus objetos de conhecimentos específicos, a partir de questões como as exemplificadas a
seguir.
�� Que limitações e potenciais têm os enfoques próprios das áreas?
�� Que práticas humanas, das mais simples às mais complexas, têm fundamento ou
inspiração nessa ciência, arte ou área de conhecimento?
�� Quais as grandes polêmicas nas várias disciplinas ou áreas de conhecimento?

A relação entre teoria e prática em cada disciplina do currículo

A relação entre teoria e prática não envolve necessariamente algo observável ou manipulável, como
um experimento de laboratório ou a construção de um objeto.
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Tal relação pode acontecer ao se compreender como a teoria se aplica em contextos reais ou simulados.
Uma possibilidade de transposição didática é reproduzir a indagação de origem, a questão ou necessidade
que levou à construção de um conhecimento – que já está dado e precisa ser apropriado e aplicado, não
obrigatoriamente ser “descoberto” de novo.
A lei determina corretamente que a relação teoria e prática se dê em cada disciplina do currículo,
uma vez que boa parte dos problemas de qualidade do ensino decorre da dificuldade em destacar a
dimensão prática do conhecimento, tornando-o verbalista e abstrato. Por exemplo, a disciplina História é
por vezes considerada teórica, mas nada é tão prático quanto entender a origem de uma cidade e as razões
da configuração urbana. A Química é erroneamente considerada mais prática por envolver atividades de
laboratório, manipulação de substâncias e outras idiossincrasias, no entanto não existe nada mais teórico do
que o estudo da tabela de elementos químicos. A mesma Química que emprega o nome dos elementos
precisa ser um instrumento
cognitivo para nos ajudar a entender e, se preciso, decidir pelo uso de alimentos com
agrotóxicos ou conservantes. Tais questões não se restringem a especialistas ou cientistas. Não é preciso
ser químico para ter de escolher o que se vai comer. A fim de sermos cidadãos plenos, devemos adquirir
discernimento e conhecimentos pertinentes para tomar decisões em diversos momentos, em relação à
escolha de alimentos, uso da eletricidade, consumo de água, seleção dos programas de TV ou a escolha do
candidato a um cargo político.

As relações entre educação e tecnologia

A educação tecnológica básica é uma das diretrizes que a LDB estabelece para orientar
o currículo do Ensino Médio. A lei ainda associa a “compreensão dos fundamentos
científicos dos processos produtivos” com o relacionamento entre teoria e prática em cada disciplina do
currículo. E insiste quando detalha, entre as competências que o aluno deve demonstrar ao final da
educação básica, o “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna”.
A tecnologia comparece, portanto, no currículo da educação básica com duas acepções
complementares: a) como educação tecnológica básica; b) como compreensão dos fundamentos científicos
e tecnológicos da produção.
A primeira acepção refere-se à alfabetização tecnológica, que inclui aprender a lidar com
computadores, mas vai além. Alfabetizar-se tecnologicamente é entender as tecnologias da história humana
como elementos da cultura, como parte das práticas sociais, culturais e produtivas, que por sua vez são
inseparáveis dos conhecimentos científicos, artísticos e lingüísticos que as fundamentam. A educação
tecnológica básica tem o sentido de nos preparar para viver e conviver em um mundo no qual a tecnologia
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está cada vez mais presente: no qual a tarja magnética, o celular, o código de barras e muitos recursos
digitais se incorporam velozmente à vida das pessoas, qualquer que seja a sua condição socioeconômica.
A segunda acepção, ou seja, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos
da produção, faz da tecnologia a chave para relacionar o currículo ao mundo da produção de bens e
serviços, ou seja, aos processos pelos quais a humanidade – e cada
um de nós – produz os bens e serviços de que necessita para viver. Foi para manter-se fiel ao espírito da lei
que as DCN introduziram a tecnologia em todas as áreas, tanto das DCN como dos PCN para o Ensino
Médio, evitando a existência de disciplinas “tecnológicas” isoladas e separadas dos conhecimentos que lhe
servem de fundamento.

A prioridade para o contexto do trabalho

Se examinarmos o conjunto das recomendações já analisadas, o trabalho enquanto produção de bens
e serviços revela-se como a prática humana mais importante para conectar os conteúdos do currículo com a
realidade.
Desde sua abertura, a LDB faz referência ao trabalho, juntamente com as práticas sociais, como
elemento que vincula a educação básica à realidade, da Educação Infantil até o final do Ensino Médio. O
vínculo com o trabalho carrega vários sentidos, que é preciso explicitar.
Do ponto de vista filosófico, expressa o valor e a importância do trabalho. À parte
de qualquer implicação pedagógica relativa a currículos e definição de conteúdos, o valor do trabalho
incide em toda a vida escolar: desde a valorização dos trabalhadores da escola e da família, até o respeito
aos trabalhadores da comunidade, o conhecimento do trabalho como produtor da riqueza e o
reconhecimento de que um dos fundamentos da desigualdade social é a remuneração injusta do trabalho. A
valorização do trabalho é também uma crítica ao bacharelismo ilustrado, que por muito tempo predominou
nas escolas voltadas para as classes sociais privilegiadas.
A implicação pedagógica desse princípio atribui um lugar de destaque para o
trabalho humano, contextualizando os conteúdos curriculares sempre que for pertinente,
com os tratamentos adequados a cada caso. Nesse sentido, a relação entre teoria
e prática em cada disciplina do currículo, como exige a lei, não pode deixar de incluir
os tipos de trabalho e as carreiras profissionais aos quais se aplicam os conhecimentos
das áreas ou disciplinas curriculares.
Em síntese, a prioridade do trabalho na educação básica assume dois sentidos
complementares: como valor, que imprime importância ao trabalho e cultiva o respeito
que lhe é devido na sociedade, e como tema que perpassa os conteúdos curriculares,
atribuindo sentido aos conhecimentos específicos das disciplinas.
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O contexto do trabalho no Ensino Médio

A tradição de ensino academicista, desvinculado de qualquer preocupação com a prática, separou a
formação geral e a formação profissional no Brasil. Durante décadas
elas foram modalidades excludentes de ensino.
A tentativa da Lei 5692/1971 de unir as duas modalidades, profissionalizando todo o Ensino Médio,
apenas descaracterizou a formação geral, sem ganhos significativos para a profissional.
Nos dias de hoje, essa separação já não se dá nos mesmos moldes, porque o mundo do trabalho
passa por transformações profundas. À medida que a tecnologia
vai substituindo os trabalhadores por autômatos na linha de montagem e nas tarefas
de rotina, as competências para trabalhar em ilhas de produção, associar concepção
e execução, resolver problemas e tomar decisões tornam-se mais importantes do que
conhecimentos e habilidades voltados para postos específicos de trabalho.
A LDB adota uma perspectiva sintonizada com essas mudanças na organização
do trabalho ao recomendar a articulação entre educação básica e profissional, quando
afirma, entre as finalidades do Ensino Médio: “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” (grifo nosso). A lei não recupera a formação
profissional para postos ou áreas específicas dentro da carga horária geral do Ensino Médio, como tentou
fazer a legislação anterior. Mas também não chancela o caráter inteiramente propedêutico que esse ensino
tem assumido na educação básica brasileira. Trata-se, portanto, de entender o que vem a ser a preparação
básica para o trabalho.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio interpretaram essa perspectiva como uma
preparação básica para o trabalho, abrindo a possibilidade de
que os sistemas de ensino ou as escolas tenham ênfases curriculares diferentes, com
autonomia para eleger as disciplinas específicas e suas respectivas cargas horárias dentro das três grandes
áreas instituídas pelas DCN, desde que garantida a presença das
três áreas. Essa abertura permite que escolas de Ensino Médio, a partir de um projeto
pedagógico integrado com cursos de educação profissional de nível técnico, atribuam
mais tempo e atenção a disciplinas ou áreas disciplinares cujo estudo possa ser aproveitado na educação
profissional.
Para as DCN, o que a lei denomina de preparação básica para o trabalho pode ser a aprendizagem
de conteúdos disciplinares constituintes de competências básicas que sejam também pré-requisitos de
formação profissional. Em muitos casos essa opção
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pouparia tempo de estudo para o jovem que precisa ingressar precocemente no mercado
de trabalho. Para facilitar essa abertura, as Diretrizes Curriculares da Educação Profissional de Nível
Técnico flexibilizaram a duração dos cursos profissionais desse nível, possibilitando o aproveitamento de
estudos já realizados ou mesmo exercício profissional prévio. Essas duas peças normativas criaram os
mecanismos pedagógicos que podem viabilizar o que foi estabelecido na LDB (lei 9394/1996) e decretos
posteriores.
A preparação básica para o trabalho em determinada área profissional, portanto, pode ser realizada
em disciplinas de formação básica do Ensino Médio. As escolas, nesse caso, atribuiriam carga horária
suficiente e tratamento pedagógico adequado às áreas ou disciplinas que melhor preparassem seus alunos
para o curso de educação profissional de nível técnico escolhido. Essa possibilidade fundamenta-se no
pressuposto de que ênfases curriculares diferenciadas são equivalentes para a constituição das
competências previstas na LDB, nas DCN para o Ensino Médio e na
matriz de competências do Enem. Isso supõe um outro tipo de articulação entre currículos de formação
geral e currículos de formação profissional, em que o primeiro
encarrega-se das competências básicas, fundamentando a constituição das mesmas em
conteúdos, áreas ou disciplinas afinadas com a formação profissional nesse ou em outro nível de
escolarização. E supõe também que o tratamento oferecido às disciplinas do currículo do Ensino Médio não
seja apenas propedêutico nem tampouco voltado estreitamente para o vestibular.

Principais Processos de Gestão
1 – Gestão de Resultados Educacionais
O acesso, a permanência e o sucesso escolar são temas presentes no dia-a-dia escolar. Em todas as
reuniões apresentam-se como integrantes da pauta e são severamente discutidos e analisados. Podemos
afirmar que, nos Ensino Fundamental e Médio diurno, quanto ao acesso e permanência, não temos
problemas. Todas as crianças e adolescentes, em idade escolar do município estão matriculadas e
freqüentando assiduamente as aulas. No Ensino Médio Noturno, porém, nos deparamos com graves
situações de jovens que começam a estudar no início do ano, mas não conseguem permanecer na escola até
o final do mesmo. Em nossa região, a precariedade de empregos é muito grande e estes jovens acabam
ficando à mercê dos poucos trabalhos a que têm acesso. Desta forma, nem pensam muito quando precisam
optar entre o emprego e a escola. Acabam por deixar os estudos por um motivo de sobrevivência. Nossa
equipe escolar trata deste assunto com muita especificidade e para estes alunos são oferecidas muitas
oportunidades para continuarem estudando. Os professores praticam uma forma diferenciada de avaliação,
onde se leva em conta todas as atividades desenvolvidas em sala de aula, evitando-se assim, datas
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pontuadas de avaliações. Esta atitude foi tomada após haver sido detectado que este tipo de avaliação
pontuada se apresentava como uma grande dificuldade para os alunos que não possuem tempo disponível
para estudar em casa. A freqüência destes alunos é acompanhada diariamente e quando há duas faltas
consecutivas são procurados imediatamente para que tenhamos ciência do está acontecendo. São oferecidos
a eles constantemente, meios de reposição de conteúdos, quando necessário e imediatamente após a
detecção da necessidade. Mesmo com todas estas providências tomadas pela escola, ainda temos casos de
abandono, sendo a grande maioria por motivo de escolha do trabalho em detrimento dos estudos. Este é um
ponto em que a escola ainda necessita de muitos ajustes e um trabalho coletivo com objetivos específicos
ao problema. A tabela abaixo vem comprovar esta afirmação:

Taxa de Aprovação/abandono por curso

%

%

CURSO

ANO

EF

2005

97,5

2,5

EM

2005

87

13

EF

2006

98,3

1,2

EM

2006

81

16,2

EF

2007

100

0

EM

2007

86,42

12,14

APROVAÇÃO ABANDONO
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EF

2008

100

0

EM

2008

93,18

9,84

EF

2009

100

0

EM

2009

97,52

2,47

EF

2010

97,93

0

EM

2010

93,79

6,20

Na leitura dos dados acima, nos últimos cinco anos, observamos que apesar da diminuição do
número de abandono com alunos do Ensino Médio, no ano de 2010 ainda permanece um número relevante.
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Tais índices ao serem analisados separadamente quanto aos períodos diurno e noturno comprovam que o
problema continua focado mesmo no noturno, pois é nele que se concentram os alunos que abandonaram a
escola sem terminarem o ano letivo.
Abaixo, representados em gráficos, os resultados educacionais desta Unidade de Ensino referentes
à avaliação do SARESP de todos os anos em que foram realizados (2007/2008/2009/2010), de Ciências
2008/2010, História e Geografia 2009, comparando os resultados da Diretoria, CEI, Estado e Escola).

OBS: No ano de 2009, em Língua Portuguesa, estamos acima da CEI e
do Estado nas três séries avaliadas, ficando abaixo da Diretoria nos 7º e 9º Anos.
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Já em Matemática em 2009, estamos com índices acima de quase todos, ficando apenas abaixo da
Diretoria no 9º Ano.
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Em 2010, a Escola superou os índices da Diretoria, CEI e Estado nas três séries avaliadas.

Já em Matemática, a escola ficou com índice baixo em relação à Diretoria nas 8ª Séries e 3ª Séries, porém,
superior a CEI e Estado.
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Ao analisar a área de Ciências em 2010, nota-se índices satisfatório nos 7º e 9º anos, contudo na 3ª
Série o índice foi inferior a Diretoria e próximo a CEI e Estado.

Conclusão:
Ao compararmos os anos de 2009 e 2010 – Diretoria – CEI – Estado e Escola, cujo desempenho da
Diretoria de Ensino de Fernandópolis ficou entre as 03 melhores do Estado de São Paulo, a escola
encontra-se numa posição satisfatória quanto aos dados estatísticos de comparação de desempenho, (baixa
em LP 7ºAno e 9ºAno e Mat.9º Ano em 2009 – e baixa Mat.9ºAno e 3ºAno em 2010) em análise com a
Diretoria.
Porém ao analisarmos a descrição dos níveis de proficiência, verificamos que a escola encontra-se
com alto índice no nível abaixo do básico em Língua Portuguesa 3ª Série

23,3% - Matemática 9º Ano

32% e 3ª Série 46,5% sendo portanto, insuficiente para os educandos prosseguirem com êxito em seus
estudos.
Em discussão, a equipe docente chegou à conclusão de que este fato ocorreu devido ao
desempenho dos alunos do período noturno 3ª Série e descaso por parte de alguns alunos do 9º Ano o que
acarretou em reprovações no final do ciclo.
Ações para que estes resultados melhorem já estão acontecendo nesta unidade como
acompanhamento e intervenções por parte dos Gestores quanto ao ensino-aprendizagem nas salas de aulas,
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principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, através de projetos de recuperação e outros que
envolvem as competências leitoras e escritoras com base nas competências e habilidades de acordo com as
Matrizes e Referências para a Avaliação do SARESP.
Com relação ao noturno

Análise de Gráficos SARESP – Diretoria, CEI, Estado e Escola – comparando todos os Anos de sua
realização – 2007/2008/2009 e 2010.
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34

35

36

37

38

39
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Conclusão:

Analisando os resultados acima, observamos que o aproveitamento de estudos da área de
exatas (representada pela disciplina de matemática) está muito aquém do desejável. Embora seja um
problema detectado em todas as escolas da diretoria de Ensino, haja vista o desempenho global das
mesmas, chegamos à conclusão de este ponto mostra-se, atualmente como principal alvo a ser revisto
dentro desta instituição. Um projeto específico que venha auxiliar o desempenho dos alunos já está sendo
realizado pela escola e permanecerá durante os anos seguintes. As atividades desenvolvidas nas Oficinas
Curriculares estarão privilegiando habilidades que envolvam reflexão, cálculos, resolução de problemas,
leitura de tabelas e gráficos, análises, comparações e conclusão, em integração com as disciplinas em
questão.
Na área de leitura, observamos que a escola vem apresentando bons resultados, o que não
significa que ainda estaremos trabalhando para manter e melhorar esses índices. Projetos especiais de
leitura, envolvendo todas as disciplinas serão permanentes nos próximos quatro anos.

Gestão de Resultados Educacionais – Equipe Escolar
analisando os resultados SARESP 2010..
2 – Gestão Participativa
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A participação dos pais na elaboração da Proposta Pedagógica da escola ainda se dá de maneira
muito discreta. Em vários momentos estes pais estão presentes na escola, porém sua participação acontece
em forma de avaliações sobre o trabalho aqui desenvolvido. Sobre estes resultados traçamos metas e
procuramos planejar nosso trabalho.
Os órgãos colegiados, Conselho de Classe e Série, Conselho de Escola e Associação de Pais e
Mestres, Grêmio Estudantil participam de forma muito satisfatória dos processos decisórios da escola.
Estão sempre prontos a comparecer quando convocados, opinam e interferem nas decisões que sempre são
tomadas com base na opinião da maioria, com vistas a atingir prioritariamente o principal alvo da escola,
os alunos. Esta participação pode ser entendida, dado o interesse que a pequena comunidade na qual a
escola está inserida demonstra ter na educação de seus filhos. Percebemos que o amor a esta instituição de
ensino transparece nas ações destas pessoas que não medem esforços quando se trata de auxiliar os
trabalhos aqui desenvolvidos. Todas as atividades que envolvem a participação destes colegiados obtêm
resultados muito satisfatórios e são constantemente convocados a participar e auxiliar a gestão escolar.
A divulgação do Regimento Escolar acontece, porém deverá ser intensificada. Nossos afazeres
cotidianos acabam por colocar esta divulgação num segundo plano e nem sempre acontece da maneira que
deveria acontecer. O Regimento Escolar deverá ocupar seu espaço, dada sua importância como documento
oficial que normatiza as ações dentro da escola e sua divulgação acontecerá à contento.
A socialização das informações recebidas em orientações técnicas acontece, com freqüência e
tanto coordenadores como os professores que participam destas reuniões socializam as orientações durantes
as reuniões de HTPC. Os fatos ocorridos nos diversos períodos da escola, que merecem destaque são
sempre discutidos na presença de todos, inclusive as pessoas dos outros segmentos da escola
(funcionários). Há um cuidado especial para que todas as pessoas, sem exceção estejam muito bem
informadas a respeito de assuntos que dizem respeito ao andamento das atividades escolares.
Ao diretor cabe a visão do conjunto do processo pedagógico para poder oportunizar sua
compreensão a todos os envolvidos. Compromisso e acompanhamento, para que as metas e objetivos
possam ser alcançados integralmente.

CONSELHO DE CLASSE
Momentos de análise dos avanços dos alunos, do desempenho dos professores e da equipe
escolar quando o diretor e coordenadores pedagógicos como mediadores conduzirão a reunião do conselho
de forma democrática, usando o bom senso para resolver situações de conflito que possam surgir e garantir
que a auto-estima dos alunos.seja preservada neste momento, quando tomam ciência do rendimento escolar
do bimestre. É oferecida oportunidade para que alunos e pais manifestem suas opiniões e reivindiquem
seus direitos quanto às condições de aprendizagem que a escola oferece.
Os relatórios que oferecem os indicadores são:
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- Consolidado com o rendimento geral da classe;



- Ficha de acompanhamento individual;



- A caderneta do professor.

Essa prática tem possibilidade de verificar:


A postura do educador frente ao processo ensino aprendizagem;



Coerência entre prática pedagógica e a proposta da escola;



Melhor relacionamento entre professor e aluno;



Se há coerência entre critérios de avaliação adotados pelo diferentes professores;



Avaliação do trabalho do professor pela visão do aluno.

Os resultados apresentados possibilitam-nos fazer:


Encaminhamentos para recuperação paralela;



Melhor atendimento na recuperação contínua;



Levantamento dos alunos com freqüência e rendimento insatisfatório;



Acompanhamento de todo o processo ensino-aprendizagem pela direção e coordenação.

Gestão Participativa – Reunião com a presença maciça dos pais –
Assunto: Normas de convivência – Aprendizagem – Uniforme e outros.
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Gestão Participativa – Reunião do Conselho de Classe com a presença
da maioria de pais e alunos

CONSELHO DE ESCOLA
O Conselho de Escola é articulado ao Núcleo de Direção e composto por representantes de
todos os segmentos da comunidade escolar.

Atribuições do Conselho:
Deliberar (discussão, análise e debate para decidir sobre determinados assuntos/acontecimentos
dentro da U.E.) sobre:


Diretrizes e metas da unidade escolar;



Alternativas de solução para problemas de natureza administrativa e pedagógica;



Projetos de atendimento e material para aluno



Programas especiais visando a integração escola/família/comunidade;



Prioridade para aplicação dos recursos da escola;



Designação ou dispensa do Professor Coordenador e do Vice-diretor de escola quando se tratar de

servidor de outra unidade escolar;
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Penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, servidores e alunos da unidade

escolar;


Elaboração do calendário e do regimento escolar observada as normas do Conselho Estadual de

Educação e a legislação pertinente;


Penalidades disciplinares.

MEMBROS DO CONSELHO DE ESCOLA – 2011:
PROFESSORES
1- Cláudia Regina Marques
2- Wilson Carlos Ferreira Lemes
3- Aparecida de Fátima Aura Ovídio
4- Vera Lúcia da Silva
5- Márcio César Aio
6- Rosmary Brandini Branco
7- Mauro César Sant’Ana da Silva
8- Luiz César Brandini Alvizi
Suplentes
9- Eliane Francisco da Silva
10- Hudson Antonio Araujo
ESPECIALISTA
11- Creusa Deroco de Miranda
FUNCIONÁRIOS
14- Elias José Carta
Suplentes
15- Denise Cristina da Silva
16- Gislaine Franchete Viegas
ALUNOS
17- Núbia Donda Ribeiro da Silva
18- Ana Luiza Domingos Alvizi
19- Bruna Scandelae Alves
20- Lidiane Aparecida Alves Vilela
21- José Luis da Silva Boaventura
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Suplentes
22- Nathália Fernandes Marques da Silva
23- João Pedro Stefanelli Cassimiro
PAIS
24- Joana Isabel Gonçalves Florindo
25- Patrícia Donda Ribeiro da Silva
26- Lucineide Passetti
27- Silvia Helena Rodrigues
28- Maria Antonia de Almeida Alonso
Suplentes
29- Neuza Olímpia da Silva
30- Cleuza Aparecida Colletti
COMPOSIÇÃO DA APM – 2011
Conselho Deliberativo

Diretor:
Soraya Imaculada C. dos Santos Lojudice - Presidente Nato

Professores
01-

Mauro César Sant’Ana da Silva, RG. 23.356.563

02-

Luiz César Brandini Alvizi, RG. 9.139.390

03-

Abdiel César Branco, RG. 20.399.047-X

Pais de Alunos
04-

Luiz Otávio Aio, RG. 9.216.233-2

05-

Elias José Carta, RG. 9.137.350

06-

Vera Lúcia Casali Carta, RG. 18.556.322

07-

Elaine Aparecida Scapin Pelarin Florindo, RG. 25.612.144

Alunos
08-

Clarice Rodrigues Ferreira, RG. 46.897.070-8

09-

Andressa Alves Martins, RG. 32.995.035-6
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Sócio Admitido
10-

Celma Aparecida da Rocha Zague, RG. 16.818.244

Conselho Fiscal
Administrativo
12- Márcio César Aio, RG. 15.409.413,

Pais
13- Luiz Cesar Cassimiro, RG. 16.392.844
14- Vera Lúcia Ferreira, RG. 23.356.589-9

Diretoria Executiva

Diretor Executivo
15- Wilson Carlos Ferreira Lemes, RG. 11.362.993
Vice Diretor
16- Cláudia Regina Marques, RG. 18.552.428

Secretário
17- Gislaine Franchete Viegas, RG. 47.166.314-1

Diretor Financeiro
18- Aparecida de Fátima Aura Ovídio, RG. 16.392.821-6
Vice-Diretor Financeiro
19- Geraldo Moreira do Nascimento, RG. 23.895.965-X

Diretor Cultural
20- Rosmary Brandini Branco, RG. 16.392.817
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Diretor de Esportes
21- Marli Aparecida Ramos Siqueira, RG. 10.815.504

Diretor Social
22- Maria Aparecida Siquini RG. 9.653.500

Diretor de Patrimônio
23- José Carlos Zague, RG. 17.140.706

Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
(prioridades e plano de trabalho da APM para 2007)

Objetivo Geral
Colaborar no aprimoramento do Processo Educacional, na Assistência ao escolar e na interação escolafamília-comunidade. Não terá caráter político, racial ou religioso e nem finalidade lucrativa.

Objetivos Específicos


Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais propostos pela
escola;



Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos à escola



Mobilizar os recursos humanos, naturais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola, provendo
condições que permitam:
- a melhoria do ensino;
- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômicas e da saúde;
- a conservação e manutenção do prédio, de equipamentos e das instalações;
- a programação de atividades culturais e laser que envolva a participação conjunta dos pais,
professores e alunos;



Favorecer o entrosamento entre pais e professores, possibilitando:
- aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino
quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos;
- aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.

Desenvolvimento das atividades


Gincanas culturais e esportivas, jogos;
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Promoções (quermesse) para angariar fundos para eventuais necessidades de materiais, etc.



Aquisição de materiais didáticos;



Manutenção e conservação do prédio e de equipamentos;



Organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM;



Contabilizar despesas e receitas semestralmente.

Previsão de recursos a serem recebidos pela APM durante o ano de 2007:


Recursos provenientes do convênio FDE (Fundo de Desenvolvimento da Educação):



Três parcelas no valor de R$ 521,60 (Quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos), trimestrais

destinadas à aquisição de materiais e serviços para manutenção e conservação do prédio e equipamentos
escolares.


Parcelas mensais no valor de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) destinados ao pagamento de

funcionários contratados através da Cooperativa de Profissionais das Áreas Operacionais em Instituição de
Ensino – UNICOOPE – CENTRO-OESTE.


Recursos provenientes do convênio FNDE/MEC (Fundação Nacional de Desenvolvimento da

Educação/Ministério da Educação e Cultura) através do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE:


Uma parcela no valor de R$ 2.094,00 (dois mil e noventa e quatro reais), destinada à aquisição

de materiais de consumo e serviços de manutenção, conservação e pequenos reparos e aquisição de
materiais permanentes.

Previsão de Aplicação de Recursos a serem recebidos:


Provenientes dos convênios FDE e FNDE/MEC.
. Reposição de vidros, fechaduras, portas e portões; reparos nos equipamentos hidráulicos e elétricos,
lousas e prédio em geral; consertos em equipamentos e imobiliários; manutenção de aparelhos
audiovisuais utilizados no desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos; materiais de limpeza em geral.



Proveniente de recursos próprios:- realização de quermesse para:
- Adquirir uniformes e materiais escolares para os alunos carentes; aquisição de alambrado de tela de
proteção para a quadra coberta; aquisição de ventiladores e eventuais necessidades da escola que
surgirem durante o ano letivo.

GRÊMIO ESTUDANTIL

Fundamento Legal:


Lei n º 7.329 de 04/11/85
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Comunicado SE de 26/09/86



Comunicado CEI – COGSP de 27/11/87

Objetivo Geral
União dos estudantes para defenderem direitos e interesses comuns, incentivarem a participação e o
envolvimento com o dia-a-dia escolar, conseqüentemente complementar as ações na formação de cidadãos
conscientes, atuantes e críticos.

Objetivos Específicos


Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros.



Promover cooperação entre administradores, professores, funcionários e alunos.



Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, cívico, desportivo e social com
entidades congêneres;



Lutar por um ensino de qualidade.



Lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades fundamentais do homem.



Lutar pela democracia permanente na escola, através de direito à participação nos fóruns de deliberação
da escola.

Desenvolvimento das atividades:


Festivais de músicas, concurso de dança;



Gincanas culturais e esportivas, jogos;



Participação nas comemorações: dia do estudante, dia da criança, dia do professor, páscoa, dia das
mães, dia dos pais, festa junina;



Participação nas comemorações cívicas;



Promoções para angariar fundos para eventuais necessidades materiais
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Debate para Eleição do Grêmio Estudantil

Eleição do Grêmio Estudantil
Presidentes Concorrentes e Professora Representante
Inédito: Urna Eletrônica
Composição do Grêmio Estudantil para o ano 2011
(até abril de 2012):
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Presidente – Gabriela Rodrigues
Gomes

Diretor de Imprensa – Jean Carlos
Alves Ponciano

Vice-Presidente – Tainá Beatriz
Rodrigues da Penha

Diretor de Esportes – Rafael
Rodrigues dos Santos

Secretário – Gabriele de Souza
Penha

Diretor Cultural - Daniela Moreira da
Silva

Tesoureiro Geral – Ana Luiza
Domingos Alvizi
1.º Tesoureiro – Bárbara Patrícia
Barbosa dos Anjos

Diretor de Saúde e Meio Ambiente:
Junior Mateus Ferreira Barbosa
1.º Suplente – Lidiane Aparecida Alves
2.º Suplente – Higor Ovídio

Diretor Social – Natália Fernandes
Marques da Silva

3- Gestão Pedagógica

A avaliação é tema constante para debates e análises de como vem sendo realizada dentro do processo de
aprendizagem e podemos afirmar que a maioria dos docentes desta U.E. tem nela uma auxiliar no
desenvolvimento de suas atividades docentes. Ainda há aqueles que necessitam de maiores esclarecimentos
quanto aos verdadeiros objetivos da avaliação. O estudo a respeito das competências desenvolvidas pelas
áreas do currículo, tendo como referência os PCNs, deverá continuar nos HTPCs e servirá de base para o
entendimento teórico ligado à prática cotidiana em sala de aula. O objetivo é que toda a equipe docente
possa olhar para a avaliação através das competências essenciais ao desenvolvimento do educando,
relacionadas á sua área específica e ao desenvolvimento global do mesmo.
O acompanhamento das atividades pedagógicas acontece com a presença constante dos
coordenadores em sala de aula, quando são identificados conteúdos e objetivos pertinentes ao plano de
trabalho do docente e em conformidade com a proposta pedagógica da escola. Nas cadernetas dos
professores há uma cópia do plano de ensino para aquela série e um resumo dos projetos e metas da escola
para o presente ano letivo e no campo 11, determina-se as relações entre os mesmos e as atividades
propostas em sala de aula. Estas anotações visam facilitar o acompanhamento das atividades pedagógicas e
definir suas relações com a proposta pedagógica da escola. É possível, desta forma, avaliar o grau de
envolvimento de cada docente com os objetivos e metas escolares.
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A articulação com as famílias dos alunos acontece de forma muito satisfatória. Talvez por tratar-se
de uma comunidade pequena, onde todos se conhecem, a comunicação acontece de forma muito rápida.
Em todas as reuniões bimestrais do Conselho de Classe e Série, a maioria dos pais comparece e em
conjunto com a direção, coordenação, professores e alunos tomam ciência do desenvolvimento escolar de
seus filhos, propõem soluções e opinam sobre o andamento do processo.

Gestão Pedagógica – Grupo de Professores e PCOPs em HTPCs estudando
Ações para implementação do Currículo Oficial
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Gestão Pedagógica – Orientação Técnica por área – HTPC

Gestão Pedagógica – Momento de Avaliação Diagnóstica com alunos do
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6º Ano Ensino Fundamental – Sala de Coordenação

Gestão Pedagógica – Momento de Reunião com os Pais dos Alunos
de Recuperação – Ensino Médioo
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Gestão Pedagógica – Conselho de Classe e Série – Presença dos Gestores, Professores, Alunos e Pais
dos Alunos

4- Gestão de Pessoas

As ações voltadas para a integração entre os profissionais da escola, pais e alunos acontecem de
maneira muito satisfatória. Entre professores e alunos existem ações pertinentes aos projetos da escola que
priorizam o relacionamento entre ambos, com objetivo de estreitar estes laços. As gincanas culturais,
excursões, visitas, comemorações, exposições, participações em concursos, ações realizadas durante todo o
ano letivo, contribuem demasiadamente no alcance de tal objetivo.
As ações de formação continuada em serviço podem ser relacionadas ao estudo teórico realizado
nas HTPCs que geram discussões e análise dos acontecimentos cotidianos à luz destas teorias na busca de
unir teoria e prática na resolução dos problemas existentes e na visualização daqueles passíveis de
acontecer futuramente.
As práticas de valorização das pessoas e incentivo no sentido de melhorar a qualidade do ensino,
levam em conta as particularidades de cada um, sua maneira de desenvolver seu trabalho e agir em sala de
aula. Todos os bons resultados são elogiados e colocados em pauta para conhecimento de todos. Os maus
resultados são discutidos, numa busca coletiva de identificar quais pontos foram determinantes de tais, e de
como poderão ser contornados. O trabalho coletivo sempre estará em posição privilegiada em detrimento
de ações individuais na prática pedagógica.

Linhas Básicas de Todas as Ações Pedagógicas
 Seguir criteriosamente as normas contidas no Regimento Escolar desta Unidade de Ensino;
 Reafirmar valores como respeito mútuo, amizade, cooperação, colaboração, solidariedade,
através de temas colocados em debates e ações quotidianas;
 Explorar temas atuais, tanto acontecimentos no Brasil e no mundo, procurando discutir seus
efeitos e conseqüências na vida dos seres humanos;
 Acompanhar e desenvolver os projetos e as ações planejadas para o presente ano letivo,
buscando atividades interdisciplinares com um mesmo fim;
 Tomar conhecimento do que o aluno já sabe (senso comum), proporcionando-lhe condições
de evolução para o conhecimento historicamente acumulado (consciência filosófica);
 Respeitar o conhecimento pessoal de cada educando, seu ritmo de aprendizagem, não
homogeneizar, mas detectar suas dificuldades e limitações, trabalhando-as para que possa conscientizá-las;
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 Estabelecer, em planos de ensino para cada série, conceitos básicos (mínimos) que deverão
ser trabalhados com os alunos, de acordo com as Propostas Curriculares e PCN para que adquiram
condições de continuidade no Processo de Aprendizagem;
 Utilizar conhecimentos metodológicos que possam suprir as necessidades individuais dos
alunos, procurando auxiliá-los na construção do conhecimento;
 Utilizar a avaliação diagnóstica para tomada de decisões, levando em consideração os
objetivos que cada aluno conseguiu atingir e aqueles que apresentam dificuldades, tentando saná-los;
 Oportunizar o avanço intelectual, buscando mostrar os vários aspectos dos acontecimentos,
utilizando habilidades como pesquisa, comparação, análise, interpretação, síntese, conclusão, exposição
oral, debates;
 Orientar alunos (estudo de casos) que apresentem problemas familiares, de saúde, higiene,
comportamento, de maneira a não constrangê-los perante os demais;
 Oportunizar, através de ações planejadas, a movimentação de alunos nos diversos espaços de
aprendizagem, dentro e fora da escola, de maneira a enriquecer e complementar o currículo.

Gestão de Pessoas - Reunião do Conselho de Escola
discussão de ações e planejamento para 2011.

.
5- Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros.
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O atendimento à comunidade se dá de maneira muito satisfatória, em avaliações junto á
comunidade, este item apresentou uma classificação “ótima” pela maioria dos entrevistados. Quanto à
documentação e escrituração da vida dos escolares, podemos afirmar que atendem plenamente à legislação
sendo atualizadas constantemente.
Quanto aos recursos didáticos disponíveis nos espaços pedagógicos da escola, observamos que são
utilizados com freqüência. A sala de vídeo, atualmente adaptada, funciona como sala de aula, porém não
foi motivo para que se deixasse de utilizar estes recursos. Uma televisão móvel fica à disposição dos
professores e alunos e continua sendo muito utilizada. A biblioteca, facilitada pelo espaço físico onde
funciona, é constantemente utilizada como sala de leitura. As aulas que ali acontecem são muito bem
aceitas pelos alunos que, além da leitura proposta pelos professores, podem escolher outros tipos de leitura
e tomar conhecimento de todas as obras que compõem o acervo da escola. A sala de informática é um dos
espaços mais disputados pelos alunos. Ali são desenvolvidos trabalhos de pesquisa, levantamento de dados,
confecção de gráficos, tabelas, histórias em quadrinho, jornais e outros. Tais atividades estão sempre
vinculadas ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Atualmente com as oficinas de informática, os alunos
estão desenvolvendo cada vez melhor as atividades que envolvem as tecnologias de informação e
comunicação. O pátio da escola constantemente se transforma em espaço de aprendizagem e nos
deparamos com alunos desenvolvendo atividades de dança, música, artes visuais e outras. Quanto aos
espaços físicos da escola, podemos afirmar que todos eles são muito bem utilizados, com exceção de uma
sala que não é utilizada devido à falta de condições físicas (a sala não é devidamente arejada e conta com
uma cobertura muito quente com telhas de amianto). Este espaço já está sendo modificado e adequado ao
uso, alvo da reforma que está acontecendo no prédio.
Quanto à preservação do prédio e equipamentos, não temos problemas além dos corriqueiros como
manutenção. Não há problemas graves de depredação do prédio e os estragos acontecem pelo desgaste
natural do uso. Os equipamentos mais utilizados também são alvos de constante manutenção, mas nada que
não esteja dentro da normalidade. O programa escola da família funciona muito bem e os responsáveis pelo
mesmo contam com a participação dos usuários para manter as boas condições do prédio e também dos
equipamentos utilizados durante os finais de semana.
A aplicação dos recursos financeiros atende à legislação e são utilizados de acordo com as
necessidades detectadas pela comunidade escolar, discutidas, analisadas e aprovadas pelo Conselho de
Escola e pela APM. Há um plano para aplicação dos mesmos que visa prioridade ao aspecto pedagógico,
porém quando houver necessidade são aplicados em itens que se apresentem como urgentes no momento. É
realizado trimestralmente um balancete das contas da APM que é amplamente divulgado dentro e fora da
escola. Os documentos comprobatórios das aquisições e serviços prestados são enviados, devidamente
dentro do prazo e parâmetros exigidos pela legislação vigente, ficando uma segunda via à disposição de
quaisquer pessoas, podendo ser as mesmas, membros ou não dos colegiados acima citados.
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A leitura dos indicadores do SARESP, na última avaliação, realizada em 2005 nos indica os pontos
em que a escola mostra-se eficaz e também aqueles em que deveremos intervir com maior afinco como
podemos observar detalhadamente na gestão de resultados educacionais.

Gestão de Recursos de Apoio, Físico e Financeiro
Grêmio Estudantil, recursos para compras e reformas de equipamentos eletrônicos.
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PLANOS DE CURSO

ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II
(do 6º ao 9º ano)

O ensino fundamental tem por objetivo específico a formação básica do cidadão, mediante:


O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo;



A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e
dos valores em que se fundamenta a sociedade;



O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;



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

Conteúdos mínimos a serem ministrados em cada disciplina

Língua Portuguesa

Em todos os anos do Ensino Fundamental II, serão estudados:
 1º bimestre: Tipologias e gêneros textuais
 2º bimestre: Tipologias e gêneros textuais
 3º bimestre: Texto, discurso e história
 4º bimestre: Texto, discurso e história
Tipologias textuais – O ensino-aprendizagem partirá das organizações internas básicas dos diferentes
textos (narrar, relatar, prescrever, expor e argumentar). Nessa etapa, o objetivo central, de um ponto de
vista dos conteúdos, é compreender que, nas situações reais de comunicação, diferentes textos, compostos
em diferentes linguagens, podem apresentar uma forma de organização interna semelhante. Essa
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organização, de alguma forma, contribui para o sentido que poderá ser dado a esses textos, em diversos
contextos.
O texto será apresentado sempre em uma dada situação de comunicação como base para o estudo de
conteúdos, o desenvolvimento de habilidades e competências – especialmente de leitura e escrita – e
propostas metodológicas
de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, baseamo-nos em uma ampla concepção de texto, visto sob dois
aspectos principais Ele será compreendido em sentido semiótico, podendo, assim, estar organizado a partir
da combinação de diferentes linguagens, não apenas a verbal (assim, uma foto, uma cena de telenovela,
uma canção, entre muitas outras possibilidades, serão compreendidas como textos). O estudo do texto terá
ainda como premissa sua inserção em dada situação de comunicação podendo, dessa forma, ser entendido
como sinônimo de enunciado. Ele não será visto como objeto portador de sentido em si mesmo, mas como
uma tessitura que, inserida em contextos mais amplos, materializa as trocas comunicativas entre os seres;
esse resultado não deve ser analisado apenas como uma organização de frases e palavras, mas como forma
de representação
Gêneros textuais – relaciona os textos com suas funções sócio-comunicativas. Serão selecionados dois
gêneros para estudo em cada bimestre; essa escolha relaciona-se com a tipologia textual apresentada
naquele ano, uma vez que cada gênero privilegia uma ou mais tipologias em seus modos de organização. O
objetivo principal da seção, de um ponto de vista da escolha do conteúdo, é apresentar o texto e suas
especificidades funcionais, constituídas pelas demandas das situações de comunicação nas quais eles são
construídos.
Texto e discurso – o texto será visto em âmbito ainda mais amplo. Sendo organizado a partir de uma ou
mais tipologias e em um dado gênero, cada texto surge dentro de um contexto comunicativo muito mais
complexo, inserido em um universo de valores conflitantes de uma dada sociedade. A organização
tipológica e, principalmente, do gênero textual está em relação direta com os valores sociais que orientaram
sua constituição, em um dado momento histórico. Tendo essas premissas, escolhemos quatro grandes
discursos para estudo: o publicitário, o jornalístico, o artístico e o político.
Texto e história – abarcam os três anteriores (assim como cada novo eixo proposto abarca o anterior ou
anteriores). Nesse momento, os educandos serão convidados a refletir sobre valores sociais, políticos,
econômicos, culturais etc. materializados em textos de diversas tipologias e gêneros, construídos em
diferentes situações de comunicação, historicamente determinadas.

Das habilidades
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É preciso destacar ainda que esses conteúdos serão apresentados nas séries seguindo outros aspectos
organizadores. Um deles é o desenvolvimento das habilidades de leitura, de escrita, do falar, do ouvir e as
relacionadas aos aspectos gramaticais da língua. As atividades que serão propostas, portanto, apresentarão
os conteúdos acima mencionados sendo demonstrados a partir de diferentes habilidades: estudar a tipologia
narrativa, por exemplo, implicará em desenvolvê-la pondo em funcionamento habilidades de leitura,
escrita, oralidade, audição e de estudos de aspectos gramaticais. Isso significa que em todos os bimestres,
em todas as séries, na organização de cada seqüência de cinco aulas semanais, os conteúdos serão
apresentados a partir do desenvolvimento dessas diferentes habilidades, uma para cada aula, de forma
privilegiada. No que diz respeito aos estudos dos aspectos gramaticais da língua, gostaríamos de ressaltar
ainda dois pontos: haverá momentos de sistematização, com destaque maior para os temas que geram mais
problemas de uso para os falantes (em razão das diferenças entre norma padrão e outras normas). Além
disso, nosso olhar gramatical seguirá a organização tradicional apresentada pelos livros didáticos, tendo, no
entanto, o cuidado de expor os temas dentro da perspectiva das variedades lingüísticas e textuais.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES - LÍNGUA PORTUGUESA

Competências básicas que alicerçam o Projeto Curricular da disciplina:


Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso adequado da linguagem verbal de acordo

com os diferentes campos de atividade;


Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos

linguísticos, da produção da tecnologia e das manifestações artísticas e literárias;


Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes

formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema;


Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em

situações concretas para construir argumentação consistente;


Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção

solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA

Ao final da 5ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:

1º Bimestre
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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;
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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
gêneros poema, romance e conto;

as características discursivas dos
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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.

Ao final da 6ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:

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;
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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;
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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;
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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.
Ao final da 7ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:

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; *
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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;
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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.

Ao final da 8ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:

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;
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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;
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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;
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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. 7ª série 8ª série
Conteúdos mínimos para as quatro séries
1º bimestre
Conteúdos
Gerais

Conteúdos de
Leitura

Conteúdos de
Produção Escrita

Traços característicos de textos narrativos
enredo personagem foco narrativo tempo
espaço Textos narrativos e situações de
comunicação
Estudos lingüísticos Noção de tempo
verbal Articuladores temporais e
Espaciais Modo subjuntivo
na narrativa O subjuntivo e os verbos
regulares.
Traços característicos
da tipologia ‚relatar‛ nos gêneros ‚relato
oral‛ e ‚relato autobiogr|fico‛ Narrar e
relatar: semelhanças e diferenças. Traços
característicos de textos jornalísticos.
Estudos lingüísticos elementos coesivos e
conectivos: preposição /conjunção frase e
oração marcadores de tempo e lugar
pontuação interjeição oralidade x escrita:
registros diferentes.
Traços característicos de

Leitura de textos narrativos
em diferentes
situações de comunicação
interpretação de texto
fruição situcionalidade
coerência.
Leitura de textos
organizados na
tipologia
‚relatar‛
em
diferentes situações de
comunicação
inferência
formulação de hipótese
interpretação
de
texto
leitura em voz alta
Leitura
de
textos
prescritivos em diferentes
situações de comunicação
fruição interpretação de
texto intertextualidade
Leitura
de
textos

Produção de textos
narrativos
em
diferentes situações
de comunicação a
importância
do
enunciado produção
de síntese produção
de
Ilustração.
Produção de texto
organizado na
tipologia ‚relatar‛ em
diferentes situações
de comunicação
· etapas de
elaboração da
escrita
· paragrafação
Produção de textos
prescritivos em

Conteúdos de
Oralidade/Escuta
Escuta de textos
narrativos em
diferentes
Situações de
comunicação
Roda de leitura oral
Roda de conversa
Escuta de
notícia e relato
de experiência
em diferentes
situações de
comunicação
Roda de leitura oral
Roda de conversa
Escuta de textos
prescritivos em
diferentes situações
de comunicação
Leitura oral: ritmo,
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textos prescritivos. Gênero textual
‚anúncio
publicit|rio‛ 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.
Traços característicos de textos
Argumentativos. Traços característicos de
textos expositivos. Argumentar e expor:
semelhanças e
Diferenças Estudos lingüísticos marcas
dêitica (pronomes pessoais) pontuação
elementos
coesivos
(preposição,
conectivos)

argumentativos
e
expositivos em diferentes
situações de comunicação,
interpretação de texto,
leitura em voz alta,
inferência.

diferentes
situações
de comunicação
· coerência
· coesão
· intertextualidade
Produção de textos
argumentativos e
expositivos em
diferentes
situações
de comunicação
· coerência
· paragrafação
· etapas de
elaboração da
escrita
· elaboração de
fichas

entonação
Leitura dramática
Roda de conversa
Debate oral
em diferentes
situações de
comunicação
Apresentação oral
Roda de conversa

5ª série 6ª série 7ª série 8ª série

e 8ª série
5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
2º bimestre
Conteúdos
Gerais
Narratividade
Gênero textual
‚crônica narrativa‛
Gênero textual
‚letra de música‛
· Estudos lingüísticos
· Verbos
modalizadores
· Locução verbal
· Compreensão do
sentido das palavras
(no dicionário, no
contexto, noção do
radical das palavras
etc.)
· Questões
ortográficas
Gênero textual
‚notícia‛
Gênero textual
‚relato de
experiência‛
Estudos lingüísticos
· Frase e oração
· Advérbio
· Figuras de
linguagem
· Questões
ortográficas
Traços
característicos de
textos prescritivos
Gênero textual
‚anúncio
publicit|rio‛

Conteúdos de
Leitura
Leitura de crônica
narrativa e
letra de música
em diferentes
situações de
comunicação
· formulação de
hipóteses
· interpretação de
texto
Leitura de
notícia e relato
de experiência
em diferentes
situações de
comunicação
· interpretação de
texto
· intertextualidade
Leitura de anúncios
publicitários
em diferentes
situações de
comunicação
· interpretação de
texto
· fruição
· inferência
Leitura de artigo
de opinião
em diferentes
situações de
comunicação
· formulação de
hipótese

Conteúdos de
Produção Escrita
Produção de
crônica narrativa e
letra de música em
diferentes
Situações de
comunicação
· etapas de
elaboração da
escrita
· paragrafação
Produção de
notícia e relato
de experiência
em diferentes
situações de
comunicação
· etapas de
elaboração da
escrita
· a importância do
enunciado
· coesão
· coerência
Produção
de anúncios
publicitários
em diferentes
situações de
comunicação
· coerência
· coesão
· intencionalidade
Produção de
artigo de opinião
em diferentes

Conteúdos de
Oralidade/Escuta
Escuta de crônicas
narrativas e letras
de música em
diferentes suportes
e situações de
comunicação
Roda de leitura oral
Roda de conversa
Escuta de notícias
e relatos de
experiência em
diferentes suportes
situações de
comunicação
Leitura oral: ritmo,
entonação
Roda de leitura oral
Roda de conversa
Escuta de anúncios
publicitários em
diferentes suportes
e situações de
comunicação
Roda de conversa
Escuta de artigos
de opinião em
diferentes
Situações de
comunicação
Roda de conversa
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Anúncio
publicitário
em diferentes
situações de
comunicação
· Estudos lingüísticos
· Período simples
· Verbo; termo
essencial da oração
· Sujeito e predicado
Gênero textual
‚artigo de
opinião‛
Artigo de opinião
em diferentes
situações de
comunicação
Estudos lingüísticos
· Pontuação
· Período composto
por coordenação · Conjunção

· inferência
· interpretação de
texto

Situações de
comunicação
· etapas de
elaboração da
escrita
· intencionalidade

5ª série6ª série 7ª série 8ª série

3º bimestre
Conteúdos
Gerais
Discurso artístico
no século XX: diferentes formas
de representação
A arte no mundo contemporâneo
Crônica narrativa e letra de música
como formas de representação
histórica
Estudos lingüísticos
· Substantivo
· Adjetivo
· Artigo
· Numeral
· Pontuação
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
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
Discurso político
no século XX:
diferentes formas
de representação
Política no mundo
contemporâneo

Conteúdos de
Leitura
Leitura intertextual
e interdiscursiva
de narrativas e
letra de música
(interpretação,
inferência, fruição,
situcionalidade,
leitura dramática,
polifonia, leitura
em voz alta)
Leitura intertextual
e interdiscursiva
de notícia e relato
de experiência
(interpretação,
inferência, fruição,
situcionalidade,
polifonia, leitura
em voz alta)
Leitura intertextual
e interdiscursiva
de anúncio
publicitário e
textos prescritivos
(interpretação,
inferência, fruição,
situcionalidade,
leitura dramática,
polifonia, leitura
em voz alta)
Leitura intertextual
e interdiscursiva de
artigo de opinião
(interpretação,
inferência, fruição,
situcionalidade,
polifonia, leitura
em voz alt
· Regência verbal e
nominal
· Período composto
por subordinação
· Conjunção

Conteúdos de
Produção Escrita
Produção
intertextual e
interdiscursiva
de narrativas e
letra de música
(coerência, coesão,
intertextualidade,
intencionalidade,
situcionalidade,
heterogeneidade,
polifonia)
Produção
intertextual e
interdiscursiva de
notícia e relato
de experiência
(coerência, coesão,
intertextualidade,
intencionalidade,
situcionalidade,
heterogeneidade,
polifonia)
Produção
intertextual e
interdiscursiva
de anúncio
publicitário e
textos prescritivos
(coerência, coesão,
intertextualidade,
intencionalidade,
situcionalidade,
heterogeneidade,
polifonia)
Produção
intertextual e
interdiscursiva
de artigo de
opinião e debate
(coerência, coesão,
intertextualidade,
intencionalidade,
situcionalidade,
heterogeneidade,

Conteúdos de
Oralidade/Escuta
Escuta de
narrativas e
letra de música
em diferentes
situações de
comunicação e
momento histórico
Leitura oral: ritmo,
entonação
· respiração
· qualidade da voz
· elocução e pausa
Escuta de
notícia e relato
de experiência
em diferentes
situações de
comunicação e
momento histórico
Leitura em voz alta
· elocução e pausa
Escuta de textos
prescritivos
e anúncio
publicitário
em diferentes
situações de
comunicação e
momento histórico
Leitura oral: ritmo,
entonação
· respiração
· qualidade da voz
· elocução e pausa
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
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Debate e artigo
de opinião
como formas de
representação
histórica
Estudos lingüísticos

polifonia)

55

5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
5ª série 6ª série 7ª sé

4º bimestre
Conteúdos
Gerais
Crônica narrativa e letra de música:
diálogos com outros gêneros
Traços do discurso artístico:
uma reflexão historicamente
construída (leituras e escutas de
textos artísticos produzidos em diferentes
momentos históricos)
Estudos lingüísticos
· Ortografia
· Acentuação
· Pronomes pessoais, de tratamento
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
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
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 intertextual
e interdiscursiva
de narrativas e
letras de músicas
produzidas
em diferentes
momentos
históricos
(interpretação,
inferência, fruição,
situacionalidade,
leitura dramática,
polifonia, leitura
em voz alta)
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)
Leitura intertextual
e interdiscursiva
de anúncios
publicitários e
textos prescritivos
produzidos
em diferentes
momentos
históricos
(interpretação,
inferência, fruição,
situacionalidade,
leitura dramática,
polifonia, leitura
em voz alta)
Leitura intertextual
e interdiscursiva
de artigos de
opinião e debates
produzidos
em diferentes
momentos
históricos
(interpretação,
inferência, fruição,
situcionalidade,

Conteúdos de
Produção Escrita
Produção
intertextual e
interdiscursiva
de narrativas e
letra de música
(coerência, coesão,
intertextualidade,
intencionalidade,
situcionalidade,
heterogeneidade,
polifonia)
Produção
intertextual e
interdiscursiva de
notícia e relato
de experiência
(coerência, coesão,
intertextualidade,
intencionalidade,
situacionalidade,
heterogeneidade,
polifonia)
Produção
intertextual e
interdiscursiva
de anúncio
publicitário e
textos prescritivos
(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
Escuta de narrativas
e letra de música
em diferentes
situações de
comunicação e
momento histórico
Leitura oral: ritmo,
entonação
· respiração
· qualidade da voz
· elocução e pausa
Escuta de notícia
e relato de
experiência em
diferentes situações
de comunicação e
momento histórico
Leitura em voz alta
· elocução e pausa
Escuta de textos
prescritivos
e anúncio
publicitário
em diferentes
situações de
comunicação
e momento
histórico
Leitura oral:
ritmo, entonação
· respiração
· qualidade da voz
· elocução e pausa
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
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leitura dramática,
polifonia, leitura
em voz alta)

ARTE
5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
58 COMPETÊCIAS E HABILIDADES

No desenvolvimento das situações de aprendizagem, é preciso garantir os três eixos básicos que alicerçam
o Projeto Curricular, quais sejam:
1- Criação/produção em Arte – fazer artístico;
2- Fruição estética – apreciação significativa da Arte e do universo e ela relacionado, leitura e crítica;
3- Reflexão: a Arte como produto da história e da multiplicidade de culturas.
HABILIDADES ESPECÍFICAS

Ao final da 5ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:

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;
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 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.
Ao final da 6ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:

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;
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 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.
Ao final da 7ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:

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.
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Ao final da 8ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:
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.e 7ª série 8ª série
CONTEÚDOS MÍNIMOS
1º Bimestre
A tridimensionalidade
Nas linguagens
artísticas
Diferenciação entre o espaço
bi e

O desenho e a
potencialidade
do registro nas
linguagens artísticas
Desenho de observação, de
memória,

O suporte como matéria
da arte
Diferenciação entre suportes
tradicionais,

Poéticas pessoais, invenção e
repertório
cultural
Procedimentos criativos na
construção
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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
Mesma melodia em diversas
re-harmonizações tonais

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

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

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
Diálogo com a matéria
visual, sonora e
cênica em processos de
criação

7ª Série 8ª Série
2º Bimestre
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 forma como elemento
e registro nas
linguagens artísticas

A ruptura do suporte
no território das
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

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; teatrodança
Processos de criação e
intenção criativa

Materialidade e
gramática das
das
linguagens
artísticas
Elementos
básicos
da linguagem da
dança; música;
teatro e artes
visuais
Temáticas que
impulsionam a
criação

Série 7ª Sé
8ª Série
3º Bimestre
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

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.

Intenção criativa
nos processos
de criação em
arte
Processos
de criação
com ênfase
no território
de formaconteúdo
ea
intenção do
artista nas
diferentes
linguagens
artísticas

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
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no decorrer dos
tempos

matérias,
ferramentas e
suportes utilizados
Relações entre
movimentos
artísticos e a
transformação
dos meios nas
práticas artísticas

5ª S
Série 8ª Série
4º Bimestre
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
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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

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

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
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EDUCAÇÃO FÍSICA
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Conteúdos mínimos – durante todo o ano letivo
5ª série – 6º ano
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
Capacidades físicas: noções
gerais
– Resistência e força
Postura Aparelho locomotor e
seus sistemas

Esporte
Modalidade coletiva: futebol ou handebol
– Princípios técnicos e táticos
– Principais regras
– Processo histórico
Modalidade individual: ginástica artística ou
ginástica rítmica
– Principais gestos técnicos
– Principais regras
– Processo histórico - 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

6ª Série – 7º ano
Jogo e esporte:

Organismo

Esporte

Atividade
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competição e
cooperação

humano,
movimento
e saúde

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 organização
A questão da violência

Capacidades
físicas:
aplicações no
atletismo e
atividade rítmica
Capacidades
físicas:
aplicações
em esportes
coletivos

rítmica/Ginástica
Modalidade individual:
Atletismo (corridas e saltos)
– Princípios técnicos e táticos
– Principais regras
– Processo histórico
Modalidade coletiva:
basquetebol ou voleibol
– Princípios técnicos e táticos
– Principais regras
– Processo histórico
Modalidade individual: ginástica
artística ou ginástica
rítmica (a modalidade não
contemplada no 3º bimestre da
5ªsérie)
– Principais gestos técnicos
– Principais regras
– Processo histórico

Manifestações e
Representações da cultura
rítmica nacional
– Danças folclóricas
e regionais
– Processo histórico
– A questão do gênero
Ginástica geral
– Fundamentos e gestos
– Processo histórico:
dos métodos ginásticos
clássicos à ginástica
contemporânea

7ª Série
Organismo
humano,
movimento
e saúde
Capacidades físicas:
aplicações no
atletismo e luta
Princípios e efeitos
do
treinamento físico
Atividade física/
exercício físico:
implicações na
obesidade e no
emagrecimento
Substâncias
proibidas: doping
e anabolizantes

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
Modalidade coletiva: a escolher
– Técnicas e táticas como fatores de
aumento da complexidade do jogo
– Noções de arbitragem
Modalidade individual ou coletiva (ainda não contemplada)
– Princípios técnicos e táticos
– Principais regras
– Processo histórico

Atividade rítmica/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

Educação Física

8ª série
Esporte

Atividade rítmica/Ginástica

Luta
Modalidade: capoeira
– Capoeira como luta, jogo e esporte
– Princípios técnicos e táticos
– Processo histórico
Modalidade coletiva: a escolher
– Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo
– Noções de arbitragem
O esporte na comunidade escolar e em seu entorno: espaços, tempos e interesses
Espetacularização do esporte e o esporte profissional
– O esporte na mídia
– Os grandes eventos esportivos

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
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Jogo e esporte: diferenças conceituais e na experiência dos jogadores
Modalidade ‚alternativa‛ ou popular em outros
países: rugby, beisebol, badminton, frisbee, ou outra
– Princípios técnicos e táticos
– Principais regras – Processo
Histórico - Organização de campeonatos

sociocultural
– Principais passos/ movimentos
Manifestações rítmicas ligadas à cultura
jovem: hip-hop, streetdance e/ou outras
– Coreografias
Organização de festivais de dança

8ª Série
HISTÓRIA
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
No desenvolvimento das situações de aprendizagem, é preciso garantir as
básicas que alicerçam o Projeto Curricular, quais sejam:

competências


Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso adequado da linguagem verbal de
acordo com os diferentes campos de atividade;

Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de
fenômenos linguísticos, da produção da tecnologia e das manifestações artísticas e literárias;

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

Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis
em situações concretas para construir argumentação consistente;

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de
intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade
sociocultural.
Ao final da 5ª série do Ensino Fundamental, os alunos deverão ser capazes de :
1º Bimestre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconhecer acontecimentos no tempo (tendo como referência a anterioridade e a posteridade);
Reconhecer diferentes formas de marcação de tempo;
Trabalhar em equipe;
Pesquisar;
Sistematizar e apresentar conceitos e informações;
Desenvolver a expressão oral e escrita;
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.
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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.
2.
3.
4.

Comparar pontos de vista sobre a “polis” e as colônias gregas;
Comparar pontos de vistas sobre os jogos na Grécia Antiga e nos tempos modernos;
Selecionar,organizar,relacionar e interpretar dados de um texto;
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.
Ao final da 6ª série do Ensino Fundamental, os alunos deverão ser capazes de :
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.
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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;
12. Sintetizar idéias e relacionar causas e consequências em acontecimentos históricos.
Ao final da 7ª série do Ensino Fundamental, os alunos deverão ser capazes de :
1º Bimestre:
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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;
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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;

Ao final da 8ª série do Ensino Fundamental, os alunos deverão ser capazes de :

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.
2.
3.
4.

Compreensão de textos;
Domínio da norma culta de Língua Portuguesa;
Capacidade de interpretar dados e informações em documentos históricos;
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;
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2.
3.
4.
5.

Interpretar dados e informações contidas em textos jornalísticos;
Relacionar essas informações entre si e com conceitos previamente aprendidos;
Argumentar;
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.Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas pelo poder entre
as nações.Relacionar os processos de modernização do trabalho AP desemprego e ao aumento das
ocupações informais.
Conceitos principais





Tempo e Sociedade
História e Memória
História e Trabalho
Cultura e Sociedade

5ª Série ( 6º ano)
1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

-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, pólis, 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

6ª Série (7º ano)
1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

-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

7ª Série (8º ano)
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1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

-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

8ª Série (9º ano)
1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

-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
A aprendizagem da Geografia na educação básica, entendida como um processo de
construção da espacialidade, deve considerar os seguintes objetivos:
 Desenvolver domínios de espacialidade e deslocar-se com autonomia.
 Reconhecer princípios e leis que regem os tempos da natureza e o tempo social do espaço
geográfico.
 Diferenciar e estabelecer relações dos eventos geográficos em diferentes escalas.
 Elaborar, ler e interpretar mapas e cartas.
 Distinguir os diferentes aspectos que caracterizam a paisagem.
 Estabelecer múltiplas interações entre os conceitos de paisagem, lugar e território.
 Reconhecer-se, de forma crítica, como elemento pertencente ao e transformador do espaço
geográfico.
 Utilizar os conhecimentos geográficos para agir de forma ética e solidária, promovendo a
consciência ambiental e o respeito à igualdade e diversidade entre todos os povos, todas as culturas
e todos os indivíduos.
47

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Conteúdos Mínimos
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5ª Série (6º ano)
1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

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

Os ciclos da natureza e a sociedade
-A história da Terra e os recursos minerais
-A água e os assentamentos humanos
-Natureza e sociedade na modelagem do relevo
-O clima, o tempo e a vida humana
As atividades econômicas e o espaço geográfico
-A manufatura e os circuitos da indústria
-A agropecuária e os circuitos do agronegócio
- O consumo e a sociedade de serviços

6ª Série (7º ano)
1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

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

7ª Série (8º ano)
1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

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 précolombiana
- Brasil e Argentina: as correntes de povoamento
- Colômbia e Venezuela: entre os Andes e o Caribe
-Haiti e Cuba: as revoluções

8ª Série(9º ano)
1º Bimestre 2º Bimestre

3º Bimestre 4º Bimestre

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

Conteúdos mínimos para as quatro séries (5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série)
1º Bimestre
Números naturais
-Múltiplos e divisores.
- Números primos.
- Operações básicas (+, –, x, ÷ ).
- Introdução as potencias.

2º bimestre
Números decimais
- Representação.
-Transformação em fração decimal.
- Operações.
Sistemas de medida
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Frações
-Representação.
- Comparação e ordenação.
- Operações.
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).
Números racionais
-Transformação de decimais finitos em frações.
-Dizimas periódicas e fração geratriz.
Potenciação
-Propriedades para expoentes inteiros.
-Problemas de contagem.
Números reais
-Conjuntos numéricos.
-Números irracionais.
-Potenciação e radiciação em R.
-Notação cientifica.
3º bimestre
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.
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.
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.
Proporcionalidade na geometria
- O conceito de semelhança. - Semelhança de triângulos.
- Razoes trigonométricas.

-Medidas de comprimento,
massa e capacidade.
-Sistema métrico decimal: múltiplos e
submúltiplos da unidade.
Geometria
- Ângulos.
-Polígonos.
-Circunferência.
-Simetrias.
-Construções geométricas.
-Poliedros.
Expressões algébricas
-Equivalências e transformações.
-Produtos notáveis.
-Fatoração algébrica.
Álgebra
-Equações do 2º grau: resolução e problemas.
Funções
-Noções básicas sobre função.
-A ideia de variação.
-Construção de tabelas e gráficos para
representar funções de 1º e 2º graus.

4º bimestre
Estatística
-Leitura e construção de gráficos e tabelas.
- Media aritmética.
- Problemas de contagem.
Álgebra
- Uso de letras para representar um valor
desconhecido.
- Conceito de equação.
- Resolução de equações.
- Equações e problemas.
Geometria
- Teorema de Tales.
- Teorema de Pitágoras.
- Área de polígonos.
- Volume do prisma.
Corpos redondos
- O numero 0; a circunferência, o circulo e suas
partes; área do circulo.
-Volume e área do cilindro.
Probabilidade
-Problemas de contagem e introdução a
probabilidade.

5ª Série 6ª Série

CIÊNCIAS
Os conteúdos mínimos a serem ministrados levarão em consideração:
 a informação está disponível em várias categorias de fontes e praticamente qualquer pessoa pode ter
acesso a ela;
 a quantidade de conhecimento produzido aumenta a uma velocidade cada vez maior, o que torna
impossível a um professor manter-se informado de tudo o que acontece, mesmo que seja apenas em
sua área de atuação;
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 o que se deseja dos estudantes é que saibam pensar e expressar seus pensamentos, e não apenas
reter informações. Sabendo pensar, o indivíduo é capaz de localizar, acessar e selecionar qualquer
informação de que tenha necessidade no decorrer de sua vida. E é para a vida que a escola dev
preparar os jovens.


A transmissão de conhecimentos deixou de ser o principal papel da escola. Ela deve ser
considerada um local em que, além da transmissão de conhecimentos já consolidados, haja um
intenso trabalho criativo e também se produzam conhecimentos.

Assim, o estudo das Ciências da Natureza no Ensino Fundamental deve capacitar
o educando a:
1. utilizar diferentes linguagens: escrita, verbal, corporal, plástica etc., para expressar e comunicar suas
idéias; interpretar e utilizar produções culturais, incluindo as científicas;
2. procurar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para construir
conhecimentos;
3. desenvolver a criatividade, a análise crítica, o pensamento lógico e os procedimentos
adequados a situações de resolução de problemas reais;
4. agir com responsabilidade em relação à saúde individual e coletiva, visando a uma melhoria da
qualidade de vida por meio da valorização e adoção de hábitos saudáveis, além de contribuir para a
preservação do meio ambiente, identificando seus elementos, as interações entre eles e o papel
transformador do ser humano;
5. adotar uma atitude solidária, cooperativa, de repúdio às injustiças e preconceitos de qualquer
natureza, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
6. construir a noção de identidade nacional e pessoal, conhecendo as características fundamentais do
Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais.
Esses conteúdos educacionais podem ser descritos pela articulação de competências a serem
desenvolvidas no ensino de Ciências relativas às três dimensões: os dois primeiros (1 e 2) tratam do
desenvolvimento de capacidades na dimensão da comunicação e expressão, que se refere às capacidades
de ler, escrever e compreender
informações de natureza científica e tecnológica; os dois seguintes (3 e 4) se referem
à dimensão da compreensão e investigação científica, que trata de resolução de problemas. Ela inclui
observação, formulação de hipóteses, proposição e execução de procedimentos. Os dois últimos (5 e 6) se
referem à dimensão da contextualização
e ação sociocultural, que trata das competências relativas às atitudes individuais e sociais frente aos
problemas científicos e tecnológicos.
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No desenvolvimento das situações de aprendizagem,é necessário garantir as competências
básicas que alicerçam o Projeto Curricular, quais sejam:
 Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso adequado da linguagem verbal de acordo
com os diferentes campos da atividade;
 Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para compreensão de fenômenos
lingüísticos, da produção da tecnologia e das manifestações artísticas e literárias;
 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes
formas, para tomar decisões e enfrentar situações- problemas;
 Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em
situações concreta para construir argumentação consistente;
 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção
solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade cultural.

HABILIDADES ESPECÍFICAS

Ao final da 5ª série do ciclo ll, o aluno deverá ser capaz de:
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.
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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
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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.

Ao final da 6ª série do ciclo ll, o aluno deverá ser capaz de:
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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
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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.
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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.

Ao final da 7ª série do ciclo ll, o aluno deverá ser capaz de:
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.
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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
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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
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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.

Ao final da 8ª série do ciclo ll, o aluno deverá ser capaz de:
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
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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.
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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 Mínimos a serem ministrados
5ª série
1º bimestre
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.

2º bimestre
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, rochas 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
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- O uso sustentável dos recursos naturais.

-A fotossíntese e seus produtos
-Tecnologia da madeira: produtos da transformação da madeira:
carvão vegetal; produção de fibras de celulose de papel.
-Conseqüências ambientais do desmatamento
indiscriminado; importância da reciclagem do papel.
-Tecnologia da cana-de-açúcar: açúcar e álcool.

3º BIMESTRE
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.

4º BIMESTRE
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 interna e medidas experimentais
que o sustentam.
- Modelos que explicam os fenômenos naturais como
vulcão, terremoto e tsunami: modelo das placas
tectônicas.
Rotação da Terra
- Rotação da Terra e diferentes intensidades de iluminação solar.
- Ciclo dia/noite como medida de tempo. A sombra e a medida do
tempo.
- Medidas de tempo de diferentes durações: do cotidiano e de
pequenos e grandes intervalos de tempo.
- Evolução dos equipamentos de medidas de tempo:
relógios de água, de areia, mecânicos e elétricos.
- Ciclo dia/noite e atividades humana e animal. Diferentes fusos
horários e saúde.

6a Série (7º ano)
1º Bimestre

2º bimestre

TERRA E UNIVERSO
OLHANDO PARA CÉU
Elementos astronômicos visíveis
-Os elementos astronômicos visíveis no céu: Sol, Lua,
estrelas, planetas e galáxia.
-Localização das principais estrelas no céu.
As constelações.
- Cultura e constelações.
- Movimento dos astros no céu em relação à Terra: do
leste para oeste. Identificação da direção norte/sul.
Elementos do Sistema Solar
-Estruturação do Sol e dos planetas no espaço.
- Características físicas dos objetos astronômicos do
sistema solar: forma, tamanho, temperatura, rotação,
translação, massa, atmosfera etc.
- Distâncias e tamanhos na dimensão do sistema solar.
Representação em escala do sistema solar.

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. Diversidade das plantas
-Aspectos comparativos dos diferentes grupos de plantas.
-As funções dos órgãos vegetais.
-A reprodução dos vegetais: plantas com e sem flores.
-O papel das folhas na produção de alimentos: fotossíntese.
Os fungos - Características gerais.

3º Bimestre
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

4º Bimestre
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
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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.

-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.

7a Série (8º ano)
1º Bimestre
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.
-Sistemas de defesa do organismo: o sistema imunológico.
-Antígenos e anticorpos. Vacinas e soros.
-Fármacos naturais e sintéticos: perigos da
automedicação.

2º Bimestre
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.

3º Bimestre
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

4º Bimestre
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.
-A evolução dos transportes na história da humanidade

8a Série (9º ano)
1º Bimestre
CONSTITUIÇÃO, INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES DOS
MATERIAIS
Visão fenomenológica (macroscópica) e visão
Interpretativa (microscópica)

2º Bimestre
COORDENAÇÃO DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS
Sistema nervoso
-As relações entre o encéfalo, a medula espinhal e o
sistema nervoso periférico.
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-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.

-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.

3º Bimestre
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.

4º Bimestre
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.

Língua Estrangeira Moderna - LEM
O Conteúdo de Língua Estrangeira Moderna (Inglês) tem como eixos principais:
 Orientação de ênfase estruturalista
 Orientação de ênfase comunicativa
 Orientação de ênfase no letramento
No desenvolvimento de tais premissas, as habilidades abaixo estarão permeando as ações docentes em
todas as séries.
-Sistema lingüístico
-Ampliação do repertório de estruturas gramaticais analisadas em textos escritos
-Padrões prescritivos com base na linguagem verbal escrita
-Língua em uso
-Funções comunicativas
-Ampliação do repertório de práticas orais por meio de diálogos. Padrões de
comunicabilidade com base na oralidade
- Fazer e refletir sobre o fazer com as ferramentas
do pensar
- Relações entre forma e uso
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-Ampliação do repertório de práticas de leitura com base nas relações entre oralidade e escrita
-Padrões de adequação com base no conhecimento das convenções de diferentes modalidades e gêneros
textuais (orais e escritos)
Os conteúdos deverão promover o conhecimento e o reconhecimento de si e do outro, traduzido em
diferentes formas de interpretação do mundo, concretizadas nas atividades de produção oral e escrita,
desenvolvidas em cada uma das etapas da escolarização.
Será possível, portanto, promover tanto o engajamento em práticas de leitura e escrita mediadas pela
oralidade quanto a construção da autonomia necessária para que o aluno desenvolva sua capacidade de
aprender a aprender uma língua estrangeira.

No desenvolvimento das situações de aprendizagem, é preciso garantir as competências básicas que
alicerçam o Projeto Curricular, quais sejam:
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.
HABILIDADES ESPECÍFICAS
Ao final da 5ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:
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
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
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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;
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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.

Ao final da 6ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:
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.
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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;

132
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.
Ao final da 7ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:
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;*
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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;
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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.
Ao final da 8ª série do Ciclo II, o aluno deverá ser capaz de:
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;
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13- Realizar análise lingüística e reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão
discursiva dos textos expositivos e argumentativos;
2º Bimestre
1- Compreender que os gêneros estudados da tipologia argumentar estão a serviço da sustentação,
refutação e negociação de tomada de posição;
2- Reconhecer características do agrupamento “argumentar” nos gêneros textuais “artigo de opinião”,
“resenha” e “carta do leitor”;
3- Identificar nas cartas de leitores seus pontos de vista a partir do diálogo que estabelecem com um
texto anterior à escrita da carta;
4- Reconhecer textos de opinião em um contexto comunicacional específico, refletindo sobre seus
temas a fim de se posicionar e desenvolver recursos argumentativos;
5- Aprender a escrever artigo de opinião, considerando sua estrutura e sua função comunicativa;
6- Ler e interagir com os gêneros estudados, posicionando-se como interlocutor;
7- Identificar o ato de escrita como processual;
8- Fazer uso de recursos linguísticos, relacionando-os ao Gênero textual que se pretende escrever;
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 lingüística, considerando sua importância na leitura e escrita dos gêneros “carta do
leitor” e “artigo de opinião”;
12- 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;
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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 mínimos a serem ministrados
5ª Série
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas
1º e 2º Bimestres
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

3º e 4º Bimestres
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
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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

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
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais
1º e 2º Bimestres
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

3º e 4º Bimestres
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
Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso
1º e 2º Bimestres
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

3º e 4º Bimestres
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
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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

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
Conhecimento gramatical e lexical em uso
1º e 2º Bimestres
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

3º e 4º Bimestres
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
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ENSINO MÉDIO

O ensino médio tem como objetivos específicos:
 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos;
 A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
 Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
Tem como diretrizes:
 Destaque da educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e
das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;
 Adoção metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
 Organização dos conteúdos, metodologias e formas de avaliação de tal forma que ao final do ensino
médio o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção
moderna e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
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CONTEÚDOS MÍNIMOS A SEREM MINISTRADOS NAS DISCIPILINAS

Língua Portuguesa e Literatura
1ª série 2ª série 3ª série

1º bimestre
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
-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
-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

Leitura e expressão escrita

Funcionamento da língua

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
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
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)

-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
-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
-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
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-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

- Discussão de pontos de vista
em textos literários
-Discussão de pontos de vista em
textos criativos (publicitário)
-A oralidade nos textos escritos
- Expressão oral e tomada de
Turno
-Discussão de pontos de vista
em textos literários

2º bimestre
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
-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
-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

Funcionamento da
língua

Compreensão e
discussão oral

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
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
Leitura e expressão escrita
Estratégias de pré-leitura
relações de conhecimento sobre o gênero e

-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
-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
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

-Expressão de
opiniões
pessoais
- Situação
comunicativa:
contexto e
interlocutores
-Discussão de
pontos de
vista em textos
literários
-Concatenação de
idéias
Intencionalidade
comunicativa
-Discussão de
pontos de
vista em textos
opinativos
-Expressão de
opiniões
pessoais
Intencionalidade
comunicativa
-Identificação de
estruturas
e funções
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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 eutilização das
habilidades desenvolvidas em novos contextos de
leitura
Intencionalidade comunicativa
Elaboração de projeto de
texto

textualidade

3ª série

3º bimestre
Leitura e expressão escrita

Funcionamento da língua

Linguagem e sociedade

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)

-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
-Adequação enunciativa ao
gênero textual
-Construção lingüística da
superfície textual: uso de
conectores
-Referência dêitica
-A seqüencialização dos
parágrafos
-Análise estilística:
preposição
-Aspectos lingüísticos
específicos da construção
do gênero
-Lexicografia: dicionário,
glossário, enciclopédia
-Aspectos formais do uso
da língua: ortografia,
regência e concordância
-Construção da textualidade
-Construção lingüística da
superfície textual: paráfrase
e reformulação
-Análise estilística nível
sintático
-Recapitulação de
conhecimentos de
linguagem

-A literatura como sistema
Compreensão e discussão oral
-Expressão de opiniões pessoais
-Hetero e auto-avaliação
-Discussão de pontos de
vista em textos literários
Compreensão e discussão oral
-Concatenação de idéias
-Intencionalidade comunicativa
-Hetero e auto-avaliação
-Discussão de pontos de
vista em textos opinativos
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
-Hetero e auto-avaliação
-Discussão de pontos de
vista em textos literários
Compreensão e
discussão oral
-Concatenação de idéias
-Intencionalidade
comunicativa
-Hetero e auto-avaliação
-Discussão de pontos de
vista em textos opinativos
Compreensão e discussão oral
-Expressão de opiniões pessoais
-Intencionalidade comunicativa
-Identificação de estruturas
e funções da entrevista de
emprego
-Hetero e auto-avaliação
intersemiótico
-O mundo do trabalho e a
argumentação
-O eu e o outro: a
construção do diálogo e do

-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 pósleitura
-organização da informação e utilização das habilidades
desenvolvidas em novos contextos de leitura
Intencionalidade comunicativa
Elaboração de projeto de texto
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)
-Carta do leitor
Texto expositivo (foco: leitura e escrita)
-Reportagem
Texto informativo (foco: leitura e escrita)
-Carta pessoal
-E-mail
Texto literário (foco: leitura)
-O apólogo, a fábula e a alegoria: o símbolo e a moral
-Poema: a ruptura e o diálogo com a tradição
A expressão de idéias e conhecimentos e a mídia
impressa Estratégias de pós-leitura
organização da informação e utilização das habilidades
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desenvolvidas em novos contextos de leitura
Intencionalidade comunicativa
Elaboração de projeto de texto
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

-Aspectos lingüísticos
específicos da construção
do gênero
-Lexicografia: dicionário,
glossário, enciclopédia
-Aspectos formais do uso
da língua: ortografia,
regência e concordância
-Construção da textualidade

conhecimento
Linguagem e sociedade
-A literatura como caminho
para a iluminação pessoal
e social
-Ética, linguagem e sociedade
- Sexualidade e linguagem
Linguagem e sociedade
-Trabalho, linguagem e
realidade brasileira
- Diversidade e linguagem
-África e Brasil: relações
hiper-sistêmicas

4º bimestre
Linguagem e
sociedade
-A palavra:
profissões e
campo de
trabalho
-O texto
literário e o
tempo
- A literatura
engajada
Comunicação,
sociedade e
poder
- Linguagem e
projeto de
vida

Leitura e expressão escrita

Funcionamento da
língua

Compreensão e
discussão oral

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
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)
-O conto: a ruptura com a tradição
-Poema: subjetividade e objetividade
-Teatro: a ruptura e o diálogo com a tradição
Texto expositivo (foco: leitura e escrita)
-Reportagem
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita)
-Editorial
Texto informativo (foco: leitura e escrita)
-Folder de campanhas sociais
A expressão de opiniões pela instituição jornalística
Estratégias de pós-leitura
-organização da informação e utilização das habilidades
desenvolvidas em novos contextos de leitura

-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
-Adequação enunciativa
ao
gênero textual
- Construção lingüística
da
superfície textual: uso
de conectores
-Referência dêitica
-A seqüencialização dos
parágrafos
-Análise estilística:
orações coordenadas e
subordinadas
-Aspectos lingüísticos
específicos da
construção do gênero
-Lexicografia: dicionário,

-Expressão de
opiniões
pessoais
-Estratégias de
escuta
-Discussão de
pontos de
vista em textos
literários
-Concatenação de
idéias
Intencionalidade
comunicativa
Estratégias de
escuta
- Discussão de
pontos de
vista em textos
opinativos
-Expressão de
opiniões pessoais
Intencionalidade
comunicativa
-Estratégias de
escuta
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Intencionalidade comunicativa
Elaboração de projeto de texto
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

ARTE

glossário, enciclopédia
-Processos
interpretativos
inferenciais: pleonasmo
e
construção do ethos
-Aspectos formais do
uso da
língua: ortografia,
regência e
concordância
-Construção da
textualidade
-Revisão dos principais
conteúdos

- Ensino Médio

O Ensino de Arte, visto como área de conhecimento e linguagem dar-se-á de forma a articular três eixos
metodológicos, a saber:
 Criação/produção em Arte – o fazer artístico;
 Fruição estética – apreciação significativa da Arte e do universo a ela relacionado; leitura; crítica;
 Reflexão: a Arte como produto da história e da multiplicidade de culturas.
1ª Série 2ª Série
1º bimestre

2º bimestre

Cidade, cultura e práticas culturais
-patrimônio cultural imaterial e material; tradição e ruptura; arte
contemporânea; educação patrimonial
-arte pública; intervenções urbanas
-paisagem sonora; músicos da rua
-escola de samba; tambor de crioula; jongo; roda de samba; frevo; forró;
dança contemporânea; dança popular
-artes circenses; circo tradicional; circo contemporâneo; palhaço/clow e a
tradição cômica; folia de reis; palhaços de hospital
-pré-projetos de intervenção na escola
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

Intervenção em arte: projetos poéticos na
escola
-intervenção em arte
- modos de intervenção nas diferenteslinguagens artísticas
- relação arte-público
- projetos poéticos de intervenção na escola
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

3º bimestre

4º bimestre

A arte contemporânea no território da materialidade

Ressonâncias da arte do passado na arte
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-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
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

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
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
1ª Série
1º Bimestre
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)

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

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

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

2ª Série
1º Bimestre
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:

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

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

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

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
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emagrecimento, definição
e aumento da massa
muscular
-O papel das mídias na
definição de modelos
hegemônicos de
beleza corporal

-Corpo na
contemporaneidade
– Corpo, cultura de
movimento, diferença e
preconceito

– 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

– Corpo, cultura de
movimento e pessoas
com deficiências
– Principais limitações
motoras e sensoriais nos
jogos e esportes
– Jogos e esportes
adaptados

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

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

3ª Série
1º Bimestre
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

MATEMÁTICA
1ª 2ª 3ª Séries
1º Bimestre

2º Bimestre

Números e seqüências
-Conjuntos numéricos.
-Regularidades numéricas: sequencias.
-Progressões aritméticas e progressões geométricas.
Trigonometria
-Fenômenos periódicos.
-Funções trigonométricas.
-Equações e inequações.
-Adição de arcos.
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.

Funções
-Relação entre duas grandezas.
-Proporcionalidades: direta, inversa, direta com o quadrado.
-Função de 1o grau.
-Função de 2o grau.
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.
Equações algébricas e números complexos
-Equações polinomiais.
- Números complexos: operações e representação geométrica.
-Propriedades das raízes de uma equação polinomial.
-Relações de Girard.

3º Bimestre

4º Bimestre

Funções exponencial e logarítmica

Geometria- Trigonometria
-Razoes trigonométricas nos triângulos
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retângulos.
-Polígonos regulares: inscrição, circunscrição e
pavimentação de superfícies.
-Resolução de triângulos não retângulos: lei dos
senos e lei dos co-senos.
Geometria métrica espacial
-Elementos de geometria de posição.
-Poliedros, prismas e pirâmides.
-Cilindros, cones e esferas.
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.

-Crescimento exponencial.
-Função exponencial: equações e inequações.
-Logaritmos: definição e propriedades.
-Função logarítmica: equações e inequações.
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.
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.

BIOLOGIA
1ª SÉRIE
1º Bimestre

2º Bimestre

TEMA 1: A interdependência da vida
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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
Como se pode verificar, fez-se a opção de tratar
inicialmente temas mais próximos à observação e ao
cotidiano dos alunos para, depois, chegar à
intimidade dos seres vivos.
No quadro apresentado imediatamente a seguir, são
apresentados os conteúdos selecionados
para propiciar a abordagem de cada um desses
temas.

TEMA 1: A interdependência da vida
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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

3º Bimestre

4º Bimestre

TEMA 2: Qualidade de vida das populações humanas
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos específicos
A saúde individual, coletiva e ambiental
O que é saúde?
- Concepções de saúde ao longo da História
-A saúde como bem-estar físico, mental e social,
suas determinantes e condicionantes (alimentação,
moradia, saneamento, meio ambiente, renda,
trabalho, educação, transporte, lazer etc.)
A distribuição desigual da saúde pelas populações

A saúde individual, coletiva e ambiental
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
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-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

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

1ª SÉRIE

2ª Série
1º Bimestre

2º Bimestre

TEMA 3: Identidade dos seres vivos
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos
específicos
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

TEMA 4: Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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

3º Bimestre

4º Bimestre

TEMA 5: Tecnologias de manipulação do DNA: a receita
da vida e seu código
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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

4º Bimestre
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

3ª Série
1º Bimestre

2º Bimestre

TEMA 6: Diversidade da vida
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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

3º Bimestre

4º Bimestre

TEMA 7: Origem e evolução da vida
Subtemas Conteúdos gerais Conteúdos específicos
A origem da vida e idéias evolucionistas
A origem da vida
-Hipóteses sobre a origem da vida
-Vida primitiva

4º Bimestre
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
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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

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

FÍSICA
1ª Série
1º Bimestre

2º Bimestre

Tema: Movimentos: variações e conservações
Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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.
Leis de Newton
-As leis de Newton na análise de partes e 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.

3º Bimestre

4º Bimestre

Tema: Universo, Terra e vida
Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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.).

2ª Série
1º Bimestre

2º Bimestre
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– Tema: Calor, ambiente e usos de energia
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.

3º Bimestre

4º Bimestre

Tema: Som, imagem e comunicação
Conteúdos gerais Conteúdos específicos
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.
‚Matéria licenciada exclusivamente { Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo para uso no site do programa ‘São Paulo faz escola’.
É estritamente vedada sua reprodução parcial e/ou integral por
terceiros‛
Física Proposta Curricular do Estado de São Paulo Ondas
eletromagnéticas
-O modelo eletromagnético da luz como
uma representação possível das cores na natureza;
-Emissão e absorção de diferentes cores de luz;
-Evolução histórica dos modelos de representação da luz (luz como
ondas eletromagnéticas).
Transmissões eletromagnéticas - Produção, propagação e detecção das
ondas eletromagnéticas;
-Princípio de funcionamento dos principais equipamentos de
comunicação com base na propagação de ondas eletromagnéticas
(rádio, telefonia celular, fibras ópticas);
-Evolução histórica dos meios e da velocidade de transmissão de
informação e seus impactos sociais, econômicos ou culturais.

3ª Série
1º Bimestre

2º Bimestre

– Tema: Equipamentos elétricos
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;

Campos e forças eletromagnéticos
-As formas de interação da eletricidade e do magnetismo e o
conceito de campo eletromagnético (lei de Oersted, lei de indução
de Faraday);
-Evolução histórica das equações do
eletromagnetismo como a unificação das teorias elétricas e
magnéticas.
Motores e geradores
-Funcionamento de motores, geradores elétricos e seus
componentes evidenciando as interações entre os elementos
constituintes ou as transformações de energia envolvidas.
Produção e consumo de energia elétrica
-Processos de produção da energia elétrica em grande escala
(princípios de funcionamento das usinas hidroelétricas, térmicas,
eólicas, nucleares etc.) e seus impactos ambientais (balanço
energético, relação custo-benefício);
-Transmissão da eletricidade a grandes distâncias;
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-Ordens de grandeza das cargas elétricas, correntes e
campos elétrico e magnético no cotidiano.

-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.

3º Bimestre

4º Bimestre

Tema: Matéria e radiação
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 massaenergia).
Eletrônica e informática - Semicondutores:
sua presença em componentes eletrônicos e
suas propriedades nos equipamentos
contemporâneos;
-Elementos básicos da microeletrônica no
processamento e no armazenamento de
informações (processadores, discos
magnéticos, CDs etc.);
-Impacto social e econômico da automação e
informatização na vida contemporânea.

QUÍMICA
1ª Série
1º Bimestre

2º Bimestre

– Transformação química na natureza e no sistema
Produtivo Alguns Materiais usados no dia-a-dia: obtenção e usos
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

Combustíveis: transformação, massas envolvidas e
produção de energia
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.
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3º Bimestre

4º Bimestre

Metais: processos de obtenção 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.

Metais: Processos de obtenção
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.

2ª Série
1º Bimestre

2º Bimestre

Água e seu consumo pela sociedade
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.

Explicando o Comportamento dos materiais
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.

3º Bimestre

4º Bimestre

Explicando o Comportamento dos materiais
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.

Metais e sua utilização em pilhas e na galvanização
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.
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3a Série
1º Bimestre

2º Bimestre

– Atmosfera, hidrosfera e biosfera como fontes de
materiais para uso humano
Atmosfera Como fonte de materiais
a) a atmosfera como fonte de materiais úteis para o ser
humano;
b) produção da amônia: estudos sobre a rapidez
e a extensão das transformações;
c) compreensão da extensão das transformações químicas;
d) nitrogênio: matériaprima na obtenção de alguns materiais.
a) liquefação e destilação fracionada do ar para obtenção de
matérias-primas (oxigênio, nitrogênio e gases nobres);
b) variáveis que podem modificar a rapidez de uma
transformação química (concentração, temperatura, pressão,
estado de agregação, catalisador);
c) modelos explicativos das velocidades das transformações
químicas;
d) estado de equilíbrio químico: coexistência de reagentes e
produtos em certas transformações químicas;
e) processos químicos que ocorrem nos sistemas natural e
produtivo que utilizam nitrogênio, avaliando a produção, o
consumo e a utilização pela sociedade

Hidrosfera Como fonte de materiais
a) a hidrosfera como fonte de materiais úteis para o ser
humano;
b) acidez e alcalinidade das águas naturais: conceito de
Arrenhius;
c) força de ácidos e de base – significado da constante de
equilíbrio;
d) perturbação do estado de equilíbrio químico;
e) reação de neutralização.
a) composição das águas naturais;
b) processos industriais que permitem a obtenção de
produtos a partir da água do mar;
c) acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no
meio natural e no sistema produtivo;
d) conceito de dissociação iônica e de ionização
e extensão das transformações químicas (equilíbrio químico);
e) constante de equilíbrio químico para expressar a relação
entre as concentrações de reagentes e produtos em uma
transformação química;
f) influência da temperatura, da concentração
e da pressão em sistemas em equilíbrio químico;
g) equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2 – H2O na
natureza;
h) transformações ácido-base e sua utilização
no controle do pH de soluções aquosas.

3º Bimestre

4º Bimestre

Biosfera como fonte de materiais
a) a biosfera como fonte de materiais úteis para
o ser humano;
b) recursos vegetais para a sobrevivência
humana: carboidratos, lipídeos e vitaminas;
c) recursos animais para a sobrevivência
humana: proteínas e lipídeos;
d) recursos animais e vegetais fossilizados para a
sobrevivência humana: gás natural e petróleo.
a) os componentes principais dos alimentos
carboidratos, lipídeos e proteínas, suas
propriedades, funções no organismo e suas
transformações químicas;
b) biomassa como fonte alternativa de materiais
combustíveis;
c) arranjos atômicos e moleculares para explicar
a formação de cadeias, ligações, funções
orgânicas e isomeria;
d) 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;
e) produção e usos sociais dos combustíveis
fósseis.

O que o ser Humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera.
a) poluição atmosférica;
b) poluição das águas: desequilíbrios ambientais causados pelos usos
doméstico, industrial e agropecuário das águas;
c) perturbações na biosfera – produção, uso e descarte de materiais e
sua relação com a sobrevivência das espécies:
d) ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável.
a) desequilíbrios ambientais causados pela
introdução de gases na atmosfera: SO2,
CO2, NO2 e outros óxidos de nitrogênio;
b) tempo de permanência, a solubilidade
dos gases poluentes;
c) chuva ácida, aumento do efeito estufa e
redução da camada de ozônio: causas e
conseqüências;
d) poluição das águas por detergentes,
praguicidas, metais pesados e outros, e
contaminação por agentes patogênicos;
e) perturbações na biosfera causadas
por pragas, desmatamentos, uso de
combustíveis fósseis, indústrias, rupturas
das teias alimentares e outras;
f) ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio,
do gás carbônico, e suas inter-relações;
g) impactos ambientais na óptica do
desenvolvimento sustentável;
h) ações corretivas e preventivas e busca
de alternativas de sobrevivência da
espécie humana.

HISTÓRIA
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1ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

-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
Conceitos principais
-História e Diversidade
-História e Trabalho
-Cultura e Sociedade
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2ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

-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

3ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

-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 J|‛
-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
1ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

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

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
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A economia global
-Organismos econômicos internacionais
-As corporações transnacionais
-Comércio internacional

ambiente

2ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

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 socioespacial e exclusão social
Recursos naturais e gestão do território
-A placa tectônica sul-americana e o modelado do relevo
brasileiro
-Os domínios morfoclimáticos e bacias hidrográficas
- Gestão pública dos recursos naturais

3ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

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?
- 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.

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

FILOSOFIA
1ª série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

-Por que estudar Filosofia?
-Áreas da Filosofia
-A Filosofia e outras formas de conhecimento: mito, senso
comum, ideologia, religião, arte, ciência
-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.

-Introdução à Política
-Teorias do Estado – socialismo, anarquismos, liberalismos,
totalitarismos
-Democracia e cidadania: origens, conceitos e dilemas
- Ideologia
-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.
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2ª série
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1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

-Introdução à Ética
- Autonomia e liberdade
-Formas contemporâneas de alienação moral: individualismo
e condutas massificadas
- 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.

-Relações entre moral e política
-Limites entre o público e o privado
-Desafios éticos contemporâneos: a ciência e a condição
humana
-Introdução à Bioética
- 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.

3ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

- 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
1ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

-A Sociologia e o trabalho do
sociólogo.
-O processo de desnaturalização ou
estranhamento da realidade.
-Como pensar diferentes realidades.
-O homem como ser social.
O que permite ao aluno viver em
sociedade?
-A inserção em grupos sociais: família,
escola, vizinhança, trabalho.
-Relações e interações sociais.
-Socialização.

O que nos une como humanos? O que nos
diferencia?
Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais
do aluno I: a unidade do Homem e as diferenças
entre os homens:
-o que nos diferencia como humanos;
-conteúdos simbólicos da vida humana:
cultura;
-características da cultura;
-a humanidade na diferença.
O que nos desiguala como humanos?
Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno II: da diferença à
desigualdade:
- etnias;
- classes sociais;
- gênero;
- geração.

Sociologia

2ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre
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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.

Sociologia

3ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

-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.

INGLÊS
1ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

Informação no mundo globalizado: reflexão crítica
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
reconhecimento do tema)
-Notícias (localização de informações
explícitas e relação do tema / assunto com
experiências pessoais)
-Vocabulário: definições, antônimos e sinônimos
-Tempos verbais (futuro e presente)
Produção: horóscopos, cruzadinhas e informes
de lazer e cultura
Gêneros para leitura e escrita
-Notícias: os leads
-Os leads (localização de informações explícitas:
o quê, quem, quando, onde)
-Notícias (reconhecimento do tema)
-Tempos verbais: passado, passado contínuo e
presente
Produção: leads para notícias e montagem
de jornal com os textos produzidos durante o
ano
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2ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

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
(videogravada 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

3ª Série
1º e 2º Bimestres

3º e 4º Bimestre

O mundo do trabalho: reflexão crítica
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 candidatarse 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
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DAC – Disciplinas de Apoio Curricular
As Disciplinas de Apoio Curricular tem foco nas competências e habilidades que os alunos devem
desenvolver – requeridas no Enem e nos principais vestibulares do país –, atendendo às expectativas de aprendizagem
do Ensino Médio e às metas apresentadas na Proposta Curricular, complementando, assim, sua preparação para
ingresso no ensino superior. Esse material apresenta temas nacionais e internacionais atuais, que abrangem eixos
temáticos e questões polêmicas de todos os componentes curriculares, com diversidade de pontos de vista, para
proporcionar uma visão global e contextualizada do mundo. Ele utiliza linguagem clara, adequada e objetiva e recorre a
fotos, ilustrações, mapas, gráficos, tabelas e estatísticas, com indicação de fontes, disponibilizando farto material para
desenvolver argumentos e formar opinião.

3ª Série
Todos os bimestres – divididos nas disciplinas de Português/Matemática/História/Geografia
Assuntos Lúdicos (Educacionais)
- filmes, documentários, programas de TV, histórias em quadrinhos, arte nos
museus;
Ponto de vista
- Leitura/interação sobre fatos atuais. Utilização de diversas fontes de
informação. Argumentação, conclusões;
- O Brasil situado nos acontecimentos globais. Causas e consequências.
Internacional
- Conflitos; países emergentes, suas ações e reivindicações; notícias atuais e
suas implicações no mundo e no Brasil

Brasil
- Acontecimentos importantes
-Economia
-Questões Socias
-Ciências e meio Ambiente
Prosseguimento dos Estudos
- Redação (análise e orientações)
-Fichas resumo
-Simulação
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Sabemos que a sociedade do século XXI é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do
conhecimento, seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja para cuidar do ambiente em que se
vive. Essa sociedade, produto da revolução tecnológica que se acelerou na segunda metade do século
passado e dos processos políticos que redesenharam as relações mundiais, já está gerando um novo tipo de
desigualdade, ou exclusão, ligada ao uso das tecnologias de comunicação que hoje mediam o acesso ao
conhecimento e aos bens culturais. Na sociedade de hoje, são indesejáveis tanto a exclusão pela falta de
acesso a bens materiais quanto a exclusão pela falta de acesso ao conhecimento e aos bens culturais. A
posse de um diploma de nível superior deixa de ser um diferencial suficiente, e características cognitivas e afetivas
são cada vez mais valorizadas, como as capacidades de resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar
aprendendo e agir de modo cooperativo, pertinente em situações complexas. Em um mundo no qual o conhecimento
é usado de forma intensiva, o diferencial será marcado pela qualidade da educação recebida. A qualidade do
convívio, assim como dos conhecimentos e das competências constituídas na vida escolar, será o fator determinante
para a participação do indivíduo em seu próprio grupo social e para que tome parte de processos de crítica e
renovação.

Nesse quadro ganha importância redobrada a qualidade da educação oferecida nas escolas
públicas, pois é para elas que estão acorrendo, em número cada vez mais expressivo, as camadas mais
pobres da sociedade brasileira, que antes não tinham acesso à escola. A relevância e a pertinência das
aprendizagens escolares nessas instituições são decisivas para que o acesso a elas proporcione uma
oportunidade real de aprendizagem para inserção no mundo de modo produtivo e solidário. Outro
fenômeno relevante diz respeito à precocidade da adolescência, ao mesmo tempo em que o ingresso no
trabalho se torna cada vez mais tardio. Tais fenômenos ampliam o tempo e a importância da permanência
na escola, tornando-a um lugar privilegiado para o desenvolvimento do pensamento autônomo, que é
condição para uma cidadania responsável. Ser estudante, nesse mundo que expõe o jovem desde muito
cedo às práticas da vida adulta – e, ao mesmo tempo, posterga a sua inserção profissional –, é fazer da
experiência escolar uma oportunidade para aprender a ser livre e ao mesmo tempo respeitar as diferenças e
as regras de convivência. Hoje, mais do que nunca, aprender na escola é o “ofício de aluno”, a partir do
qual ele vai fazer o trânsito para a autonomia da vida adulta e profissional. Para que a democratização do
acesso à educação tenha uma função realmente inclusiva não é suficiente universalizar a escola. É
indispensável a universalização da relevância da aprendizagem. Criamos uma civilização que reduz
distâncias, que tem instrumentos capazes de aproximar as pessoas ou de distanciá- las, que aumenta o
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acesso à informação e ao conhecimento, mas que também acentua diferenças culturais, sociais e
econômicas. Só uma educação de qualidade para todos pode evitar que essas diferenças constituam mais
um fator de exclusão.
Apresentação

O desenvolvimento pessoal é um processo de aprimoramento das capacidades de agir, pensar,
atuar sobre o mundo e lidar com a influência do mundo sobre cada um, bem como atribuir significados e
ser percebido e significado pelos outros, apreender a diversidade e ser compreendido por ela, situar-se e
pertencer. A educação precisa estar a serviço desse desenvolvimento, que coincide com a construção da
identidade, da autonomia e da liberdade. Não há liberdade sem possibilidade de escolhas. Elas pressupõem
um quadro de referências, um repertório que só pode ser garantido se houver acesso a um amplo
conhecimento, dado por uma educação geral, articuladora, que transite entre o local e o mundial. Esse tipo
de educação constrói, de forma cooperativa e solidária, uma síntese dos saberes produzidos pela
humanidade, ao longo de sua história e de sua geografia, e dos saberes locais. Tal síntese é uma das
condições para o indivíduo acessar o conhecimento necessário ao exercício da cidadania em dimensão
mundial.

Já no Ensino Médio, é possível ousar um maior aprofundamento conceitual da área de
conhecimento nas três disciplinas científicas básicas – Biologia, Física e Química – , nas quais a
especificidade temática e metodológica se explicita, permitindo, inclusive, uma organização curricular mais
detalhada. Por exemplo, na constituição celular ou na interdependência das espécies, em Biologia; nas
ondas eletromagnéticas ou na relação trabalho- calor, na Física; e na dinâmica das reações ou nos
compostos orgânicos, na Química, juntamente com as tecnologias às quais estão diretamente relacionados
todos esses aspectos disciplinares. Esse maior aprofundamento da disciplina não deve significar qualquer
exagero propedêutico, o que pode ser evitado
quando se explicitam competências relacionadas ao conhecimento científico e aos contextos reais,
geralmente interdisciplinares.
Voltando a pensar o projeto pedagógico escolar, a área do conhecimento de Ciências da Natureza
tem importante interface com a área das Ciências Humanas; por
exemplo, os períodos históricos são pautados pelos conhecimentos técnicos e científicos
presentes nas atividades econômicas, assim como as trocas comerciais, as disputas internacionais e os
domínios territoriais dependem do desenvolvimento das forças produtivas, estreitamente associadas aos
conhecimentos científicos. Também alguns
campos de investigação científica, como os da cosmologia e da evolução, como vimos,
têm forte apelo e interesse filosófico.
Da mesma forma, há uma ampla interface com a área das linguagens e códigos, pois as Ciências da
Natureza, de um lado, fazem uso de inúmeras linguagens e, de outro, constituem linguagens elas próprias.
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Na atualidade, a área de Ciências Humanas compreende conhecimentos produzidos por vários
campos de pesquisa: História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia, além de outros como Política,
Antropologia e Economia, que têm por objetivo o estudo dos seres humanos em suas múltiplas relações,
fundamentado por meio da articulação entre estes diversos saberes. Neste sentido, a produção científica,
acelerada pela sociedade tecnológica, tem colocado em debate uma gama variada de novas questões de
natureza ética, cultural e política, que necessitam emergir como objeto de análise das disciplinas que
compõem as Ciências Humanas. Portanto, o caráter interdisciplinar desta área corrobora a necessidade de
se utilizar o seu acervo de conhecimentos para auxiliar os jovens estudantes a compreender as questões que
os
afetam, bem como a tomar as decisões neste início de século. Desta forma, ao integrar os campos
disciplinares, o conjunto dessas ciências contribui para uma formação que permita ao jovem estudante
compreender as relações entre sociedades diferentes; analisar os inúmeros problemas da sociedade em que
vive e as diversas formas de relação entre homem e natureza, refletindo sobre as inúmeras ações e
contradições da sociedade em relação a si própria e ao ambiente.

III – definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas;

IV – planos dos cursos mantidos pela escola;

V – planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização técnico administrativa da
escola;
VI – critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho
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realizado pelos diferentes atores do processo educacional.
§ 2o – Anualmente, serão incorporados ao Plano de Gestão anexos com:
I – agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma;
II – quadro-curricular por curso e série;
III – organização das horas de trabalho pedagógico coletivo, explicitando o temário
e o cronograma;
IV – calendário escolar e demais eventos da escola;
V – horário de trabalho e escala de férias dos funcionários;
VI – plano de aplicação dos recursos financeiros;
VII – projetos especiais.
Por isso tudo, jovens que concluem a educação de base, preparados para seu desenvolvimento e sua
realização pessoal, devem saber se expressar e se comunicar com as linguagens da ciência e fazer uso de
seus conhecimentos.
Dessa forma, poderão compreender e se posicionar diante de questões gerais de
sentido científico e tecnológico, e empreender ações diante de problemas pessoais ou sociais para os quais
o domínio das ciências seja essencial, como será detalhado a seguir.
“Cabe às futuras gerações construir uma nova coerência que incorpore tanto os valores humanos quanto
a ciência, algo que ponha fim às profecias quanto ao„fim da ciência‟, „fim da história‟ ou até quanto ao
advento da pós-humanidade”.
(Ilya Prygogine, “Carta para as futuras gerações”, Caderno Mais, Folha de S.Paulo, 30/01/2000).

Todos os conteúdos disciplinares, nas diversas áreas, são meios para a formação dos alunos como cidadãos
e como pessoas. As disciplinas são imprescindíveis e fundamentais, mas o foco permanente da ação
educacional deve situar-se no desenvolvimento das competências pessoais dos alunos.
Mais do que simples divisões do saber, as disciplinas em geral são campos de investigação e de
sistematização dos conhecimentos.
Ao fim do Ensino Fundamental, já é possível identificar e qualificar as muitas tecnologias presentes na
produção industrial e energética, agropecuária e extrativa, nas comunicações, no processamento de
informações, nos serviços de saúde, nos bens de consumo, no monitoramento ambiental etc. Praticamente
em todos os setores da vida em sociedade, dando-se o mesmo foco às questões globais, como a dos
combustíveis
fósseis e dos renováveis, a defesa da biodiversidade ou o comprometimento dos mananciais de água.

164
Hoje, não é sequer possível compreender muitas notícias sem que se entendam terminologias
científicas como “materiais semicondutores”, “substâncias alcalinas” e “grãos transgênicos”. Essa
dimensão das ciências como linguagem precisa, assim, ser explicitada e trabalhada na sua aprendizagem
escolar, pois constituirá a qualificação mais continuamente exercida pelos educandos ao longo de sua vida,
qualquer que seja
sua opção profissional e cultural.
Enfim, a sociedade atual, diante de questões como a busca de modernização produtiva, cuidados
com o ambiente natural, procura de novas fontes energéticas, escolha de padrões para as telecomunicações,
precisa lançar mão das ciências como provedoras de linguagens, instrumentos e critérios. Por isso, a
educação de base que se conclui no Ensino Médio deve promover conhecimento científico e tecnológico
para ser apreendido e dominado pelos cidadãos como recurso seu, não “dos outros” sejam cientistas ou
engenheiros, e utilizado como recurso de expressão, instrumento de julgamento, tomada de posição ou
resolução de problemas em contextos reais.
O conhecimento de natureza enciclopédica, sem significação prática, é substituído por conteúdos e
atividades que possibilitam não só a interação do aluno com sua sociedade e o meio ambiente, mas também
o aumento do seu poder como cidadão, propiciando maior acesso às informações e melhores possibilidades
de interpretação
das informações nos contextos sociais em que são apresentadas.
Com tal mudança, a experiência escolar transforma-se em uma vivência que permite ao aluno
compreender as diferentes linguagens e usá-las como meios de organização da realidade, nelas constituindo
significados, em um processo centrado nas dimensões comunicativas da expressão, da informação e da
argumentação.
Esse processo exige que o aluno analise, interprete e utilize os recursos expressivos da linguagem,
relacionando textos com seus contextos, confrontando opiniões e pontos de vista e respeitando as diferentes
manifestações da linguagem utilizada por diversos grupos sociais, em suas esfera de socialização.
Utilizar-se da linguagem é saber colocarse como protagonista do processo de produção/ recepção. É
também entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associando-os aos
conhecimentos científicos e às outras linguagens, que lhes dão suporte.
Os alunos se apropriam mais facilmente do conhecimento quando ele é contextualizado,
ou seja, quando faz sentido dentro de um encadeamento de informações, conceitos e atividades. Dados,
informações, idéias e teorias não podem ser apresentados de maneira estanque, separados de suas
condições de produção, do tipo de sociedade em que são gerados e recebidos, de sua relação com outros
conhecimentos.
Do nosso ponto de vista, a contextualização pode se dar em três níveis:
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A contextualização sincrônica, que ocorre num mesmo tempo, analisa o objeto em relação à época e à
sociedade que o gerou. Quais foram as condições e as razões da sua produção? De que maneira ele foi
recebido em sua época? Como se deu o acesso a ele? Quais as condições sociais, econômicas e culturais da
sua produção e recepção? Como um mesmo objeto foi apropriado por grupos sociais diferentes?
A contextualização diacrônica, que ocorre através do tempo, considera o objeto cultural no eixo do
tempo. De que maneira aquela obra, aquela idéia, aquela teoria, se
inscreve na História da Cultura, da Arte e das Idéias? Como ela foi apropriada por outros autores em
períodos posteriores? De que maneira ela se apropriou de objetos culturais de épocas anteriores a ela
própria?
A contextualização interativa permite relacionar o texto com o universo específico do
leitor: como esse texto é visto hoje? Que tipo de interesse ele ainda desperta? Que características desse
objeto fazem com que ele ainda seja estudado, apreciado ou valorizado? A questão da contextualização
remetemos à reflexão sobre a intertextualidade e a interdisciplinaridade. De que maneira cada objeto
cultural se relaciona com outros objetos culturais? Como uma mesma idéia, um mesmo sentimento, uma
mesma informação são tratados pelas diferentes linguagens?

