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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico é o documento que norteia todas as ações 

administrativas e pedagógicas da instituição escolar, pautado na Lei de Diretrizes e 

Bases nº 9.394/96, Diretrizes Curriculares Estaduais e demais Políticas Públicas 

vigentes. 

A elaboração e revisão do referido projeto ocorreu com a participação de toda 

a comunidade escolar envolvida no processo: docentes, estudantes representantes, 

equipe pedagógica, funcionários, direção e pais, resgatando a identidade do colégio 

e ressaltando a função social da escola, que é utilizar-se dos conteúdos científicos 

para formar indivíduos capazes de entender as contradições sociais, possibilitando 

a atuação do mesmo na defesa de uma sociedade mais justa e capacitação para o 

mercado de trabalho. 

Neste sentido, esse documento traz a organização pedagógica do colégio, a 

descrição da estrutura física, os recursos humanos, bem como as teorias que fun-

damentam nossas ações.  

O Projeto Político Pedagógico é a busca de um rumo, de uma direção, é um 

compromisso coletivo objetivando melhorar a prática educacional. Trata-se de um 

processo e não de um documento conclusivo, o ato de reelaborar o PPP deve ser 

compreendido como um espaço para mudanças e reflexões das práticas, das pos-

sibilidades e das limitações que surgem em nosso dia -a- dia, enquanto educadores.



 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Ao reconstruir-se o projeto político pedagógico da nossa escola, planeja-

se o que temos intenção de fazer, de realizar. Lança-se para diante, com base no 

que temos, buscando antever um futuro diferente do presente. 

O projeto político pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. 

Trata-se de um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso 

sociopolítico com os interesses reais e coletivos da sociedade envolvida no pro-

cesso. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um 

tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo. Pedagógico no sentido de definir as ações edu-

cativas e as características necessárias à nossa escola para que cumpra com seus 

propósitos e sua intencionalidade. 

O projeto político pedagógico, ao se constituir em processo democrático 

de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma organização do trabalho peda-

gógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corpo-

rativas e autoritárias, impedindo o possível surgimento de uma rotina do mando im-

pessoal e racionalizado da burocracia. Assim sendo, justificamos a elaboração do 

novo Projeto Pedagógico do Colégio Fera – Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Médio, situado à Rua Vicente Machado, 1895, no município de Guarapuava/PR, 

verificando a necessidade da organização do trabalho pedagógico, tendo em vista 

renovação da autorização de funcionamento curso com as diretrizes para os Ensi-

nos Fundamental e Médio. 

A Mantenedora que já tem renome pelo serviço educacional que oferta, 

visa atender cada vez melhor ao seu alunado, observando as funções sociais que 

o mesmo deve desempenhar no meio em que vive, por isso acredita que a prática 

do Plano Curricular deve ocorrer de modo coerente com a proposta apresentada no 

Projeto Pedagógico do Colégio. 
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Para que tal propósito se concretize, a reelaboração do Presente Projeto 

é baseada em uma reflexão com profissionais designados pela Mantenedora, pro-

fessores e demais componentes do Colegiado deste Estabelecimento de Ensino. 

Para que se conduza a um encaminhamento mais adequado do planeja-

mento do trabalho educativo, vemos o Colégio como uma instituição da sociedade 

e parte de um processo mais amplo no seio desta mesma sociedade, que tem con-

figurações próprias, interesses relevantes e deve responder às exigências do meio 

social e cultural atual. É com esta expectativa que definimos seu nível de atuação. 

O Colégio continuará a delinear a direção a ser dada ao processo edu-

cativo, através da criação de mecanismos de uma Gestão Colegiada para o fortale-

cimento da autonomia escolar, redefinindo o seu papel enquanto instituição e per-

mitindo ajustes para combater as carências educativas que se apresentarem. 

O que irá caracterizar esta Gestão Colegiada será a atuação articulada 

dos elementos que compõem a equipe escolar, ou seja: o Diretor Geral, Diretor Ad-

ministrativo, Coordenador Pedagógico, os Professores, os Funcionários, os repre-

sentantes dos alunos, os representantes dos Pais e os demais envolvidos na cami-

nhada educativa deste Estabelecimento de Ensino. 

A Equipe Pedagógica e Administrativa do Estabelecimento de Ensino te-

rão como meta, a Proposta Pedagógica construída e inserida em um contexto so-

cial, para que através da ação colegiada, consciente e comprometida se possa atin-

gir uma prática qualitativa crítica e ponderada, perpassando da ação efetiva e refle-

xiva no interior do Colégio para uma atuação cidadã dentro do seio da sociedade, 

comprometida com o bem comum e com o progresso. 

Segundo esses propósitos, acredita-se que o Colégio Fera – Ensino Fun-

damental e Médio, estará realizando o seu trabalho de acordo com a proposta Filo-

sófica da Mantenedora, que contempla um trabalho sério, comprometido e, ao 

mesmo tempo, próximo, cordial e amigo, onde todos- gestores, professores, alunos, 

funcionários e colaboradores- vivam num legítimo ambiente mágico, capaz de en-
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volver todas as pessoas que farão parte do “Fera” em um clima de construção fra-

terna, com responsável companheirismo e lúcida amizade, valorizando o educando 

como um cidadão de fato e de direitos.  
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2 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

Identificação da Instituição Formulário 01 

1. Denominação da Instituição 

Colégio FERA – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

2. Endereço Completo 

Rua Vicente Machado, 1895 

3. Bairro/Distrito 

Centro 

4. Código do Estabelecimento 

02242 

5. Código do Município 

0950 

6. Município 

Guarapuava 

7. NRE 

Guarapuava 

8. Código do NRE 

 

9. CEP 

85020-260 

10. Distância do Colégio ao NRE 

2 km 

11. DDD 

42 

12. Telefone 

3623-7090 

13. FAX 

3623-7090 

14. E-mail 

colegiofera@yahoo.com 

15. Site 

www.colegio-

fera.com.br 

16. Entidade Mantenedora 

FERA PRÉ-VESTIBULARES Ltda 

17. CNPJ/MF 

07.975.997/0001-44 

18. Local e data de atualização  

Guarapuava, 05 de abril de 2013 

19. Assinatura 

Silvia Monzillo Gonçalves 

 Direção  

2.1 AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO* 

Curso Autorizado/Reconhecido Formulário 02 

1. Autorizações Número das autorizações 

Ato de Autorização da Escola Res. no5316/06 DOE de 22/12/2006 

2. Reconhecimentos Número dos Reconhecimentos 

Ato de Reconhecimento da Escola Res. no2604/2008 DOE de 21/08/2008 

* Cópia do ato de autorização e de reconhecimento em anexo 
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2.2 Visão 
Um Colégio de referência pela qualidade em educação, reconhecida pe-

los resultados do processo de ensino e aprendizagem. 

2.3 Missão 
Educação inovadora e significativa no processo ensino-aprendizagem, 

para formar cidadãos competentes e habilidosos para a vida, o mercado de trabalho 

e a convivência social e solidária. 

2.4 Valores 

Ética 

Relacionamento humano 

Respeito de ideias 

Inovação 

Criticidade e criatividade 

Conhecimento  

 

3 DIAGNÓSTICO 

 

3.1 A PRÁTICA SOCIAL  

 

A elaboração do Projeto Educacional surgiu da conscientização e do compromisso 

dos Ensinos Fundamental e Médio no Colégio FERA, bem como a Educação Infantil 

visando a qualidade, para corresponder às necessidades e expectativas mais pre-

mentes da clientela. 

Ao pensar-se a adequação curricular, buscou-se a integração dos conteúdos diag-

nosticando-se a realidade e diferenças individuais dos educandos, visando um pro-

cesso de construção de conhecimento real e significativo, onde se visualize a soci-

alização do saber de forma que atenda às necessidades do educando para sua 

inserção na sociedade e no mundo atual. 
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A efetivação do Projeto que ora se ambiciona desenvolver dependerá de um traba-

lho conjunto e também do desenvolvimento de uma política administrativa efetiva 

que possibilite as condições que englobarão desde o espaço físico, recursos mate-

riais, humanos, qualificação docente, etc. 

Dentro do quadro exposto, caberá a cada um dos envolvidos reverem o seu com-

promisso com a educação e à Equipe Pedagógica de avaliar sua ação profissional, 

a fim de garantir aos educandos o acesso ao conhecimento integral e integrador. 

Vê-se como condições básicas para que o Projeto Pedagógico tenha êxito, a per-

cepção ostensiva dos professores quanto à ética profissional, com um trabalho vol-

tado para os direitos do educando e da comunidade, defendendo a tese de que o 

educando é a figura catalisadora central, desenvolvendo postura crítica construtiva 

e reflexiva, com visão teórica e prática, sabendo que o professor colabora sobrema-

neira para a construção da competência histórica do aluno. Também há necessi-

dade de que haja a inserção dos professores do Colégio em estudos contínuos para 

atualização, acreditando que devem teorizar as suas práticas para que possam dar 

conta da realidade a ser dominada e inovada, sabendo traduzir conhecimento em 

inovação histórica concreta. 

Para que os propósitos sejam alcançados plenamente, ainda deve-se pensar na 

Direção como uma liderança capaz de mobilizar a todos os envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem da instituição.  

Assim sendo, estar-se-á colaborando para que o nosso educando seja um cidadão 

crítico, reflexivo e participativo na sociedade, trabalhando em prol da sua realização 

pessoal e dos demais cidadãos. 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que deve expressar a missão que 

a instituição assume frente ao contexto social, econômico, político e cultural da so-

ciedade contemporânea. Nesse sentido, é importante que a escola se posicione 

quanto a sua visão de educação no que tange à realização humana, pessoal e co-

letiva, a preparação para o mercado de trabalho e ao exercício da cidadania. 

A estrutura de uma escola deve estar organizada com o objetivo de promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano. 
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Há várias formas de se conceber esse desenvolvimento e essa aprendizagem. No 

entanto, existe um aspecto básico comum a qualquer proposta: a aprendizagem e 

o desenvolvimento perpassam sempre pela relação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento. 

Nesse sentido, os problemas que envolvem a educação devem ser compreendidos 

no coletivo e não como uma questão individual. O professor deve ser capaz de co-

locar o conteúdo no curso da história e tanto o educando como o educador devem 

ser considerados como agentes de transformação. 

Nessa perspectiva, o autoritarismo deixa de existir, rompe-se com a ideia do pro-

fessor como o dono do saber. Trata-se de um processo onde o aprender vai além 

da transmissão de conteúdos, buscando unir o educando a sua realidade social, e 

as experiências trazidas pelas crianças devem ser valorizadas por professores me-

diadores. 

Nesse processo, aprender a promover a aprendizagem é um ato de fundamental 

importância para o desenvolvimento físico, intelectual e afetivo do indivíduo. Para 

construir e recriar uma intervenção pedagógica fora dos moldes dominantes, é fun-

damental conhecer a realidade concreta, compreender a educação na dinâmica - 

histórica social. E para isso é preciso que o professor olhe e reavalie sua própria 

prática pedagógica. 

É necessário um professor pesquisador, que não tome o conhecimento como algo 

pronto e acabado. Pois uma comunidade constrói vários saberes, como por exem-

plo, cultura, valores, conhecimentos que são transmitidos aos seus membros. E 

esse processo envolve o aprender, ensinar e aprender a ensinar. 

 Sendo assim, o compromisso de toda a comunidade do Colégio Fera é tra-

balhar em comunhão com as propostas aqui presentes, pois se preza aqui ressaltar 

que quaisquer que sejam as metas pontuais de uma instituição, elas devem cami-

nhar em direção dos respaldos legais e amparos distintos para que se atinjam os 

objetivos. 
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 O Colégio Fera mesmo com tradição em aprovação nos concursos vestibu-

lares não faz dessa prática um norte incondicional, antes alia ao objetivo de apro-

vação uma formação cidadã e completa, que propicia ao educando valores que per-

petuarão ao longo de toda sua jornada. 

3.2 ESPAÇO FÍSICO 

Desde o ano de 2006 o Colégio FERA vem passando por uma Reforma em 

toda a Estrutura Física do Prédio Escolar, a qual possibilitou a melhoria de todos os 

espaços pedagógicos, oportunizando maior segurança e melhores condições de 

aprendizagem. 

Contamos com um espaço físico correspondente a 10 ambientes peda-

gógicos e 9 ambientes destinados à administração do Colégio. 

Contamos ainda com um Laboratório de Informática com 8 máquinas e 1 

impressora proporcionando aos docentes o acesso à tecnologia e a informação. 

Recursos Físicos Formulário 03 

1. Número de Ambientes Pedagógicos: 

10 

2. Área destinada a ambientes pedagógi-
cos (m2) 

3. Número de Ambientes Administrati-
vos: 

9 

4. Área destinada a ambientes Adminis-
trativos(m2) 
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Relação dos ambientes administrativos 

2 Sala de secretaria 

1 Sala de recepção 

1 Sala de depósito geral 

1 Sala para arquivo morto 

1 Cozinha 

1 Cantina 

1 Área coberta 

1 Área externa 

Relação dos ambientes pedagógicos 

1 Sala de Direção 
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1 Sala de coordenação pedagógica 

1 Sala de professores 

86 Salas de aula 

Área destinada a biblioteca 

1 

Área destinada ao laboratório 

3 

 

Para o ano de 2018 contaremos com nova estrutura física para o 

funcionamento do Ensino Fundamental I e Educação Infantil de 2 a 5 anos 

(planta anexa). Pela garantia da equipe de engenharia envolvida nessa emprei-

tada, o calendário 2018 prevê início das aulas dia 05/02/2018, portanto obras 

executadas, aprovadas e vistoriadas. 

 

3.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Com relação aos Recursos Humanos, a Escola conta e se projeta para 2015 

com 50 servidores sendo 33 professores, 5 funcionários do quadro administrativo,8 

funcionários de Serviços Gerais, 2 Professor Pedagogo, 01 diretor geral, 01 diretor 

administrativo e 180 Alunos/2014. 

Recursos Humanos Formulário 4 

Relação de Recursos Humanos Número de Profissionais 

Número de Diretor Geral 1 
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Número de Diretor Administrativo 1 

Número de Diretor Auxiliar 1 

Número de Pedagogos 2 

Número de Professores 47 

Número de Funcionários Administrati-

vos 

5 

Número de Funcionários de serviços 

Gerais / Inspetor de Alunos 

8 

Total de Servidores do Colégio 50 

Total do número de Alunos 320 (2018) 

3.4 OBJETIVOS 

3.4.1 GERAL 

 

- Envolver toda comunidade escolar em uma ação buscando assim uma par-

ceria real de qualidade. Promover uma escola justa, inclusiva, fraterna, solidária, 

transformadora, comprometida, democrática, responsável, em que os atores e au-

tores sejam capazes de lutar por seus direitos de cidadão crítico e autêntico na 

busca de sua autonomia. Propiciar uma escola de qualidade com a participação 

coletiva de todos os envolvidos no processo de aprendizagem. Uma escola aberta 

ao diálogo em que os envolvidos possam contribuir com suas ideias, sugestões e 

ações que visem melhorar as condições de aprendizagem e de vida escolar de cada 

aluno.  

3.4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Integrar o aluno no processo ensino-aprendizagem para construir seu conheci-

mento pela descoberta; 



12 

 

 

 Ofertar um ensino de qualidade que propicie embasamentos sólidos para estu-

dos posteriores;  

 Valorizar a relação afetiva no processo ensino-aprendizagem, criando vínculos 

entre o aluno e o objeto de estudo e com o professor; 

 Visualizar a atuação do professor como mediador, problematizando, questio-

nando e fazendo o aluno pensar; 

 Propiciar o trabalho coletivo para o desenvolvimento da sociabilidade, coopera-

ção e respeito mútuo; 

 Efetivar aos professores, coordenadores e funcionários a participação em cur-

sos para capacitação contínua elevando o seu potencial teórico; 

 Ampliar o atendimento aos alunos que necessitam de reforços de conteúdos e 

rendimento, através da Recuperação Paralela, Bimestral e Final; 

 Ampliar o acervo bibliográfico de modo a dar aos educandos maiores oportuni-

dades de leitura e incentivo à pesquisa; 

 Propiciar um ambiente onde educador e educando sejam de fato sujeitos ativos 

do ato pedagógico e possam relacionar-se democraticamente; 

 Criar procedimentos que assegurem ao educando utilizar-se dos conhecimen-

tos, habilidades e hábitos já adquiridos como suporte para resolução de proble-

mas e assim criar novos conhecimentos; 

 Concentrar esforços para que as relações escola/família/comunidade sejam es-

treitadas, com participações efetivas; 

 Assegurar para que os objetivos deste Projeto Pedagógico sejam alcançados;   

 Promover eventos que sejam significativos para a escola e para o educando, 

com a participação efetiva da comunidade. 

3.5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Refletindo as influências das várias correntes filosóficas que se sucedem 

ao longo dos tempos, as instituições educacionais trilham diferentes caminhos para 

aprimorar conhecimentos e formar cidadãos. 
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O Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico do Colégio Fera – 

Ensino Fundamental e Médio, sustentam-se numa visão de educação que parte do 

senso comum à consciência científica e assim, constroem a sua consciência filosó-

fica baseada numa interação, na busca da verdade, da realização humana, do res-

peito, da responsabilidade, do senso crítico e da criatividade, para ofertar uma edu-

cação transformadora, rumo ao bem-estar do homem e da coletividade em que está 

inserido. 

Este Projeto tem como pressuposto o enriquecimento da personalidade 

e o desvelar dos dons de cada indivíduo, e do grupo, portanto não se permitindo a 

abordagem de questões fechadas, ou seja, de visão única.  

Contempla também a socialização como meio de construção e ampliação 

dos conhecimentos. Entende que o desenvolvimento humano ocorre de forma con-

junta e não individual. 

Pretende, em sua essência, visualizar o ser humano como agente de seu 

destino e de sua própria história, buscando a herança cultural e os seus valores, 

analisando a vida presente e objetivando um futuro cada vez mais aprimorado com 

competência e compromisso político-social vendo o educando como um cidadão, 

que deve contribuir para melhorar o meio em que vive em benefício próprio e da 

coletividade. 

 

3.6 FILOSOFIA 

O compromisso do Colégio Fera –Infantil, Fundamental e Médio é o lan-

çamento no mercado, de um projeto singular de Colégio, alicerçado na autonomia 

e na sensibilidade, onde o aluno receberá além dos conteúdos básicos que formam 

a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do Ensino Médio, uma 

proposta de trabalho voltada para o ser humano, para a formação do “homem com-

pleto”, ou seja, não só eficiente, competente, mas, sobretudo, essencialmente “ci-

dadão”, comprometendo-se com o desenvolvimento do educando como ser social  

no meio em que vive. 
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Empenha-se para criar condições para que seja sujeito do seu próprio 

processo de construção do conhecimento, favorecendo o diálogo, a participação, a 

criatividade e a identificação, com visão crítica de um verdadeiro cidadão-político-

social, participativo e integrado no convívio com a sociedade, portanto a Instituição 

baliza-se nas teorias construtivistas-interacionistas de Piaget e Vygotsky. 

A Teoria Interacionista estuda a contribuição do sujeito nas suas trocas 
com o objeto e com o meio. Especificamente estuda o papel que o meio 
exerce na estruturação do conhecimento e das condutas do sujeito. A Te-
oria Construtivista estuda o aparecimento de inovações, mudanças e trans-
formações de ordem qualitativa que surgem no decorrer do desenvolvi-
mento e os mecanismos responsáveis por essa evolução. (Patrícia Lupion 
Torres-PUC,1998) 

3.7 HISTÓRICO 

O Colégio Fera – Infantil, Fundamental e Médio teve sua origem, quando 

os professores Dr. Cláudio César de Andrade, Dr. Eduardo Santos de Araújo e Ms. 

Roberto Revelino Sene, que pertenciam à equipe de Professores Fundadores de 

outra instituição de Ensino Médio da cidade de Guarapuava, juntos caminharam, 

auxiliando na construção da estrutura pedagógica e administrativa daquela Institui-

ção de Ensino. Mas, o número excessivo de pessoas envolvidas não tardou em 

provocar olhares diferentes para as mesmas questões, o que conduziu os profes-

sores, já mencionados, a discernirem pelo lançamento, no mercado, de um projeto 

singular de Colégio, alicerçados na autonomia e na sensibilidade. 

O Colégio FERA teve a sua primeira turma de formandos em 2007, e 

desde então, vem desenvolvendo suas atividades em uma instituição que apresenta 

uma infraestrutura de qualidade, contando com profissionais habilitados e altamente 

conceituados o que garante o sucesso em todo o trabalho realizado em prol de uma 

educação de qualidade. 

Em 2013 assumiu a Direção Geral do Colégio dando ênfase no processo 

pedagógico a professora Silvia Monzillo Gonçalves. No ano de 2015 o Colégio Fera 

passa a funcionar atendendo o Ensino Fundamental II e em 2016 teve a aprovação 
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para o Fundamental I. Através de insistência da comunidade escolar para 2018 pre-

tende a Educação Infantil. 

3.8 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Atualmente o Colégio conta com 320 alunos matriculados nos Ensinos 

Fundamental II e Médio. Através de constantes melhorias, utiliza toda a infraestru-

tura necessária para o desempenho das atividades de práticas de laboratório e de 

sua biblioteca. Em sua sede, o Colégio FERA possui salas de aula, cozinha, salas 

para: professores, direção, secretaria, coordenação pedagógica. Possui área co-

berta para o intervalo, e demais dependências necessárias para o bom funciona-

mento. Possui quadra para prática esportiva e sala para jogos recreativos educaci-

onais, a qual estará sendo totalmente coberta em outubro de 2017. 

O funcionamento do colégio se dá nos turnos matutino e vespertino. 

O Colégio em tela possui uma clientela com diversidades étnicas, religi-

osas, econômicas, sociais e culturais. É advinda das classes média e alta, proce-

dente do Centro da cidade e das proximidades. 

O Colégio firmou-se na importância da educação como investimento se-

guro para o crescimento do indivíduo, como pessoa e como membro da sociedade, 

onde a garantia de um saber científico serve como suporte para a inserção próspera 

e positiva do ser humano no meio social. 

Em 2018 contará com novas e modernas instalações ao lado. 

3.9 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura organizacional, por ser o modo de agir de todos quantos in-

tegram a comunidade escolar e os órgãos, coordenadores e dirigentes, é um dos 
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fatores decisivos de educação dos alunos. Explicita a forma de organização do Co-

légio FERA, em suas questões mais abrangentes do cotidiano escolar. Essa expli-

citação é um processo que se traduz em diretrizes e normas. 

A estrutura organizacional do Colégio FERA tem a seguinte composição: 

 Conselho Diretor 

 Direção Geral 

 Direção Administrativa 

 Coordenação Pedagógica 

 Psicologia Escolar (parceria) 

 Corpo Docente 

 Corpo Discente 

 Recepção 

 Setor de Escolaridade (Secretaria) 

 Setor de Digitação e Reprodução de Material 

 Setor de Informática 

 Setor de eventos/marketing 

 Biblioteca 

 Manutenção e limpeza 

Adota-se, como forma de relação entre os setores que integram sua es-

trutura, um processo que combina a hierarquização vertical, centrada no Diretor e a 

articulação horizontal praticada entre os setores, conforme ORGANOGRAMA: 
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Os serviços de manutenção e limpeza estão sob a responsabilidade da 

Diretoria Administrativa. 

Compete aos setores/cargos que integram a organização do Colégio 

FERA: 

3.10 CONSELHO DIRETOR 

 

a) Aprovar os Planos da Instituição, inclusive os seus orçamentos. 

b) Aprovar o Projeto Político Pedagógico do Colégio FERA, com base em 

parecer emitido pela Coordenação Pedagógica. 

c) Fiscalizar o desenvolvimento geral das atividades das entidades que for-

mam o empreendimento. 

3.11 DIRETOR GERAL 

 

Deverá ser o grande articulador e dinamizador do PPP. Para tanto, é im-

portante estabelecer um processo contínuo e sistemático de acompanhamento e 

registro do desenvolvimento do mesmo, com o objetivo de alimentar a sua reformu-

lação, quando necessária, intensificar atenções a setores ou áreas com mais difi-

culdades e assegurar as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento; 

Agir no sentido de estabelecer uma relação entre os setores e entre os 

agentes que atuam no processo educativo, seja em funções pedagógicas, seja em 

funções administrativas, que se fundamentem no respeito mútuo. 

Cumprir e fazer cumprir as determinações e decisões tomadas pelo Con-

selho Diretor; 

Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino emanadas dos órgãos superi-

ores; 

Representar oficialmente o colégio perante as autoridades; 
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Corresponder-se com as autoridades superiores de ensino, em todos os 

assuntos que se referem ao Colégio, envolvendo a Comunidade Escolar; 

Supervisionar os trabalhos e conduzir as atividades de forma coorde-

nada, dentro dos princípios legais e, em obediência às normas e objetivos estabe-

lecidos pelo Conselho Diretor do Colégio FERA; 

Convocar reuniões com corpo docente, técnico e administrativo e presidi-

las; 

Fixar o calendário escolar, horário de aulas, início e término de cada pe-

ríodo letivo, os períodos de recuperação de estudos, época de matrícula; 

Assinar todos os documentos; 

Contratar o pessoal docente e técnico administrativo necessário ao bom 

desenvolvimento das atividades do Colégio; 

Propor ao Conselho Diretor do Colégio FERA a criação ou extinção de 

cursos, em consonância com as necessidades do colégio e obedecendo à legisla-

ção vigente; 

Assinar juntamente com o secretário, os certificados de conclusão de cur-

sos; 

Criar funções permanentes ou transitórias, sempre que o trabalho e as 

necessidades pedagógicas assim o exigirem, ouvido o Conselho Diretor; 

Nomear grupos de trabalho, comissões de estudo ou de assessoria, in-

tegradas por professores e elementos da administração, sempre que julgar neces-

sário, para o bom desenvolvimento das atividades escolares; 

Aprovar a Programação a ser desenvolvida com vistas à consecução, a 

cada ano, do Projeto Político Pedagógico; 

Desempenhar as demais atribuições não especificadas, mas inerentes 

às funções de Diretor Geral. 
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3.11.1 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 Valorizar e seguir os princípios da transparência, equidade, prestação 

de contas e responsabilidade corporativa. 

Cabe à direção administrativa caminhar em comunhão com a direção 

geral para assim, contemplarem o teto da instituição. 

3.12 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A função de coordenação pedagógica implica em conseguir que o dia-a-

dia do Colégio não se disperse em relação aos objetivos e metas preconizadas no 

seu PPP. 

As pessoas que exercem essa função, mesmo em turnos diferentes, te-

rão que encontrar mecanismos de articulação e planejamento de suas atividades, 

de forma a estabelecerem a mesma linguagem e mesmas atitudes. 

Tendo em vista que a coordenadora vive e convive mais diretamente com 

professores, alunos e pais, é muito importante a sua atenção no sentido de identifi-

car procedimentos, atividades, atitudes e outras práticas que não contribuem para 

o Projeto Educativo do Colégio FERA. Esta atenção deverá resultar em propostas 

de se suprimir, substituir e aprimorar procedimentos, visando tornar o dia-a-dia do 

Colégio cada vez mais prazeroso para quem nele estuda e, ao mesmo tempo, cada 

vez mais produtivo em relação ao alcance das aprendizagens propostas no seu 

Projeto educativo. 

Colaborar na elaboração do Plano Geral do estabelecimento; 

Acompanhar e orientar as atividades acadêmicas do colégio; 

Fazer executar as normas didático-pedagógicas, juntamente com o dire-

tor geral; 

Comunicar ao Diretor Geral o andamento das atividades programadas 

para o colégio; 
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Atuar no sentido de favorecer a fluência da comunicação interna do Co-

légio; 

Receber e cumprir as orientações do Diretor Geral, referentes ao pro-

cesso ensino-aprendizagem do colégio; 

Participar das reuniões programadas e dos conselhos de classe; 

Racionalizar, entrosar e Inter complementar programas, disciplinas e ma-

térias; 

Assistir às aulas, atos e exercícios escolares de qualquer natureza, 

quando julgar necessário para a melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

Avaliar o desempenho dos professores; 

Atender aos pais e/ou responsáveis pelos alunos; 

Responder pelo regime disciplinar do Colégio, mediando questões relati-

vas ao seu descumprimento, fazendo valer os encaminhamentos regidos; 

Manter o estabelecimento em perfeitas condições de higiene, através da 

supervisão do trabalho dos agentes de serviços gerais; 

Sugerir ao Diretor Geral, medidas que visem a melhorar o andamento 

dos trabalhos no Colégio; 

Substituir o Diretor Geral em caso de faltas ou impedimento. 

O Colégio FERA contará com o serviço de tantos coordenadores, quan-

tos forem necessários, para o melhor desempenho das atividades desenvolvidas. O 

trabalho do Coordenador poderá ser objeto de regulamentação específica em forma 

de ordem de serviço, por iniciativa do Diretor Geral. 

3.13 CORPO DOCENTE 

O corpo docente será constituído de professores qualificados, devida-

mente habilitados na forma da legislação vigente e das normas baixadas pelos ór-

gãos competentes, admitidos mediante contrato individual de trabalho, por prazo 

determinado ou indeterminado, sob regime da CLT. 
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Os professores deverão ter conhecimento prévio das disposições do Pro-

jeto Político Pedagógico do Colégio FERA de forma a comprometerem-se com o 

mesmo por ocasião da contratação. 

O professor é um profissional do ensino cuja função não se restringe a 

ministrar aulas. Ele é parte de um corpo coletivo de agentes que dividem entre si as 

responsabilidades e o desenvolvimento das atividades para a consecução do Pro-

jeto Educativo do Colégio FERA. Assim, o Projeto Político Pedagógico constitui o 

instrumento que determina condutas, procedimentos e as ações dos professores, 

como de todos os demais integrantes da estrutura organizacional do Colégio FERA. 

O Projeto Político Pedagógico, por sua vez, é expressão da capacidade 

de os diversos setores e pessoas que integram o Colégio FERA trabalharem numa 

mesma direção. Se cada um faz o que pensa, o que e como quer, não se terá um 

Projeto de Educação e sim um conjunto de tarefas de ensino, que não resultará na 

formação projetada e assumida com os alunos e seus pais ou responsáveis. 

Cabe ao corpo docente: 

 Participar do processo educativo como um todo, especialmente da 

elaboração de propostas de melhoria, do plano geral do estabeleci-

mento e demais instrumentos que visam aperfeiçoar o Projeto Político 

Pedagógico do Colégio FERA; 

 Reger os alunos de acordo com o horário, devendo estar presente ao 

Colégio pelo menos cinco (05) minutos antes do início da aula e só 

se retirando depois do fim da mesma, devidamente uniformizado com 

seu jaleco; 

 Zelar pela boa organização do local de trabalho, pelo clima de coope-

ração, coleguismo e responsabilidade de seus alunos e pelo cumpri-

mento daquilo que foi acordado e estabelecido pelo Colégio, consubs-

tanciado no seu PPP; 

 Elaborar os programas, planos de curso e planos de aula, conforme 

normas estabelecidas pela Instituição; 



22 

 

 

 Executar o programa das disciplinas, de conformidade com as diretri-

zes metodológicas estabelecidas, organizando plano de desenvolvi-

mento da matéria e preparando convenientemente suas aulas; 

 Verificar a presença dos alunos, fazendo o registro no diário de 

classe, da frequência, da matéria lecionada e das notas resultantes 

do rendimento de cada aluno na aprendizagem cognitiva e de com-

petências previamente estabelecidas; bem como fazer estes registros 

no sistema online; 

 Manter rigorosamente em dia a escrituração do Diário de Classe, que 

deverá fazer com a máxima clareza e precisão; 

 Entregar diários de classe à coordenação devidamente preenchidos, 

ao final de cada bimestre; 

 Lançar no portal do Colégio, as notas correspondentes ao aproveita-

mento dos alunos e as faltas dos mesmos de acordo com as datas 

estipuladas no calendário escolar; 

 Analisar e emitir parecer sobre as provas escritas e demais instru-

mentos de avaliação, e fazer parte das bancas examinadoras ou Con-

selhos de Classe, para os quais for convocado; 

 Analisar, com os alunos, o resultado do processo de avaliação ado-

tado, e adotar procedimentos que visem melhorar a aprendizagem no 

que ela se mostrou insatisfatória; 

 Comparecer às solenidades de caráter cívico-cultural do estabeleci-

mento; 

 Manter-se atualizado nos conhecimentos referentes à sua área de 

atuação sob sua responsabilidade; 

 Cumprir a carga horária de sua área de atuação, conforme quadro 

curricular aprovado pelo Conselho Estadual de Educação; 

 Estabelecer junto com a Coordenação procedimentos a serem adota-

dos com alunos que necessitarem atendimentos especiais; 

 Estabelecer com os alunos um regime de ativa e constante colabora-

ção, criando condições para que desenvolvam autoconceito positivo; 
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 Dedicar-se integralmente à ação educativa em sintonia e articulação 

com a Coordenação Pedagógica do estabelecimento; 

 Entregar ao Colégio, quando solicitado, todos os documentos neces-

sários dentro do prazo estipulado pela Direção; 

 Comparecer às reuniões para as quais for convocado, e aos Conse-

lhos de Classe, ainda que em horário e datas distintos; 

 Zelar pelo bom nome do Colégio dentro e fora dele; 

 Tratar os alunos como sujeitos da aprendizagem, dentro do estabele-

cido pelo PPP, buscando estabelecer uma relação de autoridade sem 

autoritarismo; 

 Manter com os alunos espírito de solidariedade e colaboração; 

 Manter irrepreensível conduta dentro e fora do estabelecimento, com-

patível com a missão de educar; 

 Cumprir calendário escolar, atento às datas pré-estabelecidas para 

realização de atividades, projetos, reuniões e outros; 

 Ater-se às formas de comunicação interna, zelando por sua boa flu-

ência. 

O não cumprimento ou inobservância dos preceitos do presente docu-

mento e das demais normas tornará o professor passível das penalidades cabíveis 

nos termos da legislação. 

3.14 CORPO DISCENTE 

O corpo discente é formado por todos os alunos regularmente matricula-

dos nos cursos previstos neste Projeto Político Pedagógico. 

Ser aluno é ser o sujeito principal do processo educativo. Isto implica em 

respeitar e ser respeitado dentro da Instituição e fora dela. Ser sujeito do processo 

de aprendizagem implica em entender que a aprendizagem resulta de uma relação 

de reciprocidade entre o aluno e o Colégio. Nem o aluno logrará êxito sozinho, nem 

o Colégio. 
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Ser sujeito do processo implica, também, na participação como um 

agente importante do mesmo. Assim, o aluno, individual ou coletivamente, direto ou 

através de representantes, deverá desenvolver a sua cidadania já no Colégio, exer-

cendo o direito de falar, de propor, de apontar falhas e soluções, de se organizar 

como segmento de um processo, de utilizar os recursos e espaços postos à sua 

disposição e conquistar a sua respeitabilidade. 

3.14.1 Como sujeitos de direitos os alunos: 

 

 Serão tratados com respeito, atenção e urbanidade pelos diretores, 

professores, funcionários do Colégio e colegas; 

 Apresentarão sugestões a seu critério, à coordenação e/ou Diretoria 

do Colégio; 

 Tomarão conhecimento das notas e da frequência, através das reuni-

ões, site ou boletim escolar on-line; 

 Poderão expor ao Diretor Geral, pessoalmente ou através da coorde-

nação, os problemas relacionados às suas atividades discentes; 

 Poderão utilizar do espaço físico da escola no período das 7h às 

18h45. 

3.14.2 Atribuições aos alunos 

 

 Frequentar com assiduidade e pontualidade as aulas e demais ativi-

dades escolares; 

 Estudar os conteúdos trabalhados em sala de aula, ou fora dela, soli-

citando ao professor as explicações que julgar necessário para melhor 

entendimento e aprendizagem; 

 Realizar as tarefas atribuídas pelos professores, pois as mesmas fa-

zem parte do processo de aprendizagem, portanto, serão avaliadas. 

 Respeitar as normas disciplinares do estabelecimento; 
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 Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, ma-

teriais, móveis, utensílios e máquinas, indenizando os prejuízos que 

por ventura causar; 

 Tratar com respeito os diretores, professores, autoridades de ensino, 

funcionários e colegas; 

 Contribuir para elevação do nome do Colégio, promover seu prestígio 

em qualquer lugar onde estiver; 

 Portar material de uso em sala de aula por completo; 

 Cumprir com rigorosa exatidão as determinações dos professores e 

equipe pedagógica, nas respectivas órbitas de competência; 

 No caso de o aluno estar fora de sala de aula por motivo justificado 

diante da coordenação, ou direção, ao retornar, deverá portar autori-

zação fornecida pelos mesmos; 

 Permanecer em sala de aula durante todo o período organizado para 

tal, ausentando-se somente em casos justificados e/ou autorizados; 

 Comparecer às solenidades e festas cívicas e sociais promovidas pelo 

Colégio, tomando parte ativamente; 

 Devolver no devido tempo os livros que retirar da biblioteca para con-

sultas; 

 Permanecer nas instalações do Colégio, ou em outras (parcerias) 

quando as atividades pedagógicas o determinarem, podendo ausen-

tar-se somente mediante autorização expressa da Coordenação; 

 Vir para o Colégio portando apenas o material escolar necessário para 

as atividades didático-pedagógicas; 

 Mostrar aos pais ou responsável solicitando assinatura a todas as co-

municações efetuadas pela escola; 

 Cumprir fielmente os demais preceitos do Projeto Político Pedagógico 

do Colégio FERA, no que lhe couber; 

 Todas as vezes que adentrar o ambiente escolar, para qualquer ativi-

dade que vier a realizar, fazer uso do uniforme escolar completo, con-

forme descrito no PPP e Regimento Escolar. 
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3.14.3 No caso do descumprimento das atribuições 

Os descumprimentos das atribuições do aluno serão registrados no sis-

tema on-line para acompanhamento dos pais ou responsável. A recorrência dos 

registros pode implicar em comunicação formal aos pais.  

O não cumprimento do horário de entrada das aulas implicará em perda 

da referente aula e registro, sempre sob orientação pedagógica para que haja cum-

primento de atividades, bem como comunicação aos responsáveis. A recorrência 

de atrasos pode implicar em advertência formal. Casos em que se faça necessário 

o atraso do aluno deve ser justificado pelos pais ou responsáveis. O registro será 

feito de duas formas: advertência e/ou ocorrência disciplinar. 

Advertências funcionam como formas internas de chamar à atenção do 

aluno e também como informativo aos pais. Cada três advertências implicam em 

uma ocorrência disciplinar. 

Ocorrências disciplinares são feitas no caso de gravidade ou reincidência 

na chamada de atenção do aluno. Cada três ocorrências disciplinares implicam em 

reunião com a equipe pedagógico-administrativa e conselho escolar juntamente 

com os responsáveis para um posicionamento mais específico e ações que resul-

tem positivamente na inclusão discente. 

3.14.4 É vetado aos alunos 

 Fazer uso de eletrônicos em sala de aula, como celular, games, lap-

top, etc. (aparelhos de música serão permitidos em casos especiais 

sob orientação do professor);  

 Fazer mau uso de recursos eletrônicos envolvendo referências nega-

tivas e desrespeitosas a colegas e à Instituição de Ensino (tais como 

perfis eletrônicos, blogs, ou quaisquer tipos de cyberbullyng);  

 Realizar atividades que não condigam com a postura necessária à 

sala de aula como dormir, ler revista não orientada pelo professor, 

jogar. 

 Forjar documentos, dados ou assinaturas; 
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 Acessar documentos restritos à equipe pedagógica; 

 Apropriar-se de quaisquer bens que não lhe pertençam; 

 Agredir física ou moralmente colegas, direção, coordenação, profes-

sores ou funcionários do Colégio. 

 Fazer uso ou fazer porte de instrumentos que coloquem em risco a 

saúde e o bem-estar das demais pessoas do ambiente escolar (cani-

vete, facas e/ou similares, objetos que envolvam fogo, odores, explo-

sões e/ou similares); 

 Fazer uso ou fazer porte de drogas lícitas ou ilícitas no ambiente es-

colar ou em ambiente em que se realizem atividades sob responsabi-

lidade do Colégio, bem como comparecer sob efeito das mesmas no 

Colégio ou em ambientes em que o Colégio esteja realizando ativida-

des; 

3.14.5 Sanções no caso de descumprimento dos vetos acima 

O descumprimento é considerado ocorrência disciplinar grave, portanto, 

possui encaminhamentos distintos que serão observados isoladamente a partir do 

exposto acima e com restrições que atendam as partes envolvidas. 

Em casos considerados gravíssimos pela ação coletiva de todos os en-

volvidos, será considerada a hipótese de rescisão de contrato da prestação de ser-

viços educacionais por parte do Colégio Fera, nunca sem antes esgotar possibilida-

des pedagógicas e administrativas aqui apontadas e em total consenso com os en-

volvidos. 

3.15 ACOMPANHAMENTO ONLINE 

O Colégio FERA prioriza a comunicação escola-família buscando sempre 

atualizar recursos facilitadores para isso. O website do Colégio será utilizado para 

registro de notícias e demais informações referentes ao contexto escolar. Além 

disso, o site será um instrumento pedagógico para registro de tarefas, avaliações e 

roteiros de pesquisa para alunos. 



28 

 

 

Ficará sob responsabilidade dos alunos acessarem estes registros para 

manterem atualizados seus compromissos escolares no caso de impossibilidade de 

registro durante as aulas por motivos quaisquer. 

Cada família e aluno receberá um cadastro com login e senha para 

acesso restrito às notas, faltas e determinadas ocorrências. Fica sob responsabili-

dade das famílias e dos alunos o acesso a tais dados para acompanhamento, bem 

como, o contato com o Colégio no caso de dúvidas ou dificuldades de acesso. 

3.16 RECEPÇÃO 

A Recepção é a vitrine do Colégio. As pessoas terão o primeiro contato 

com o Colégio através da Recepção. Seja pelo telefone ou pessoalmente, o modo 

de o(a) recepcionista atender a quem procura o Colégio determinará a primeira im-

pressão, a primeira imagem do mesmo. É fundamental para quem exerce essa fun-

ção não deixar de dar o retorno a solicitações feitas, não esquecer de repassar 

recados e ser extremamente paciente e gentil com todos. Junto à recepção do Co-

légio os alunos em si ou na pessoa de seus pais ou responsáveis podem obter e/ou 

realizar: 

 Declaração de frequência e de matrícula; 

 Matrículas para oficinas e emissão de carnês para pagamentos dos 

mesmos; 

 Pagamento de mensalidade e emissão de carnês; 

 Pagamento de taxas referentes a fotocópias ou multas de biblioteca; 

 Compra de material didático e pedagógico; 

 Inscrições em atividades pedagógicas diversas; 

 Informações sobre atividades promovidas na escola, por telefone ou 

pessoalmente. 
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3.17 SECRETARIA ESCOLAR 

A Secretaria deve ser a alma do Colégio no que se refere aos aspectos 

formais e burocráticos. A boa organização e atualização da mesma dão segurança 

institucional. 

As preocupações da Secretaria extrapolam as questões relacionadas 

com os alunos para abranger também os aspectos institucionais do Colégio. Uma 

dessas preocupações consiste em acompanhar e tomar conhecimento da legisla-

ção, normatização, regulamentação e orientação emanadas dos órgãos responsá-

veis do sistema de educação do Paraná e do Brasil. 

Outra preocupação constante da Secretaria é facilitar o andamento em 

geral das atividades do Colégio na esfera de suas atribuições. Isso passa pela sim-

plificação e agilidade da burocracia de processos. 

COMPETE: 

 Executar e fazer executar as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Di-

retor Geral. 

 Obter senha para acesso online de registros escolares (notas e faltas); 

 No prazo de 30 (trinta) dias confeccionar e entregar os documentos 

escolares solicitados podendo ser entregues em menores prazos. 

 Elaborar sob a coordenação do Diretor Geral, relatórios que se fizerem 

necessários. 

 Manter em dia a correspondência oficial do Colégio. Redigi-la, editá-la 

e encaminhá-la ao Diretor Geral. 

 Organizar o arquivo, de modo a assegurar a preservação dos docu-

mentos escolares do estabelecimento. 

 Organizar os serviços de Secretaria com fidelidade e segurança, cen-

tralizando a escrituração escolar do estabelecimento. 

 Trazer em dia a coleção de Leis, Portarias, Circulares, Instruções e 

Despachos referentes ao ensino. 
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3.18 REGISTRO E ESCRITURAÇÃO 

A secretaria utiliza o software GENNERA – Gestão Escolar e o Sistema 

SERE – Sistema Estadual de Registro Escolar do Governo do Estado do Paraná a 

fim de proceder aos trâmites escolares, tais como: matrícula, histórico, boletins, re-

latórios técnicos etc. Os livros de escrituração escolar conterão termos de abertura 

e de encerramento; as fichas de registro de informações acadêmicas conterão ca-

racterísticas essenciais à identificação e à comprovação dos respectivos atos, datas 

e assinaturas que os autenticam. 

A autoridade dos documentos e escrituração escolares será explicitada 

pela a posição da assinatura e número de habilitação do Diretor e do Secretário, 

acima dos nomes digitados ou manuscritos, em letra de forma ou sob forma de 

carimbo, com vistas à sua verificação. 

a) Os livros de registro e escrituração poderão ser substituídos, a bem 

do serviço, resguardadas as características e a autenticidade dos 

mesmos, bem como alterados os processos utilizados, com vistas à 

sua simplificação. 

b) Serão válidas as cópias mecânicas de documentos escolares, desde 

que devidamente autenticadas em cartório. 

c) Só serão aceitos originais de históricos escolares. Outros documen-

tos escolares, tais como certidão de nascimento etc poderão ser có-

pias mecânicas. 

d) Os documentos para efetivação de matrícula devem ser entregues 

completos e atualizados no prazo estipulado; 

e) Serão adotados os seguintes livros de escrituração: 

 Livro de Atas de Incineração de Documentos em que serão lavra-

das as atas de incineração de documentos escolares, com assi-

natura do Diretor, Secretário e da autoridade do ensino na região. 

 Registro de Ponto em folha de ponto, ou outro processo próprio, 

em que se anotará a presença de pessoal técnico-administrativo. 

f) Serão adotados os seguintes documentos escolares: 



31 

 

 

 Histórico Escolar; 

 Ficha de rendimento individual para o registro da vida escolar do 

aluno, durante o período letivo; 

 Certificados de conclusão do Ensino Médio; 

 Relatório técnico de atividades escolares de acordo com o modelo 

fornecido pelo órgão competente, servindo para comunicar resu-

midamente à Secretaria de Educação, as atividades escolares do 

estabelecimento, a cada ano; 

 Diários de classe destinados ao registro, pelos professores, da fre-

quência diária dos alunos, da matéria lecionada e dos resultados 

das avaliações; 

 Boletim destinado à comunicação entre o estabelecimento e a fa-

mília do educando, de sua frequência, resultados das avaliações 

e de tudo mais que se fizer necessário. 

3.19 MATRÍCULA 

A matrícula não é apenas um ato formal pelo qual o aluno ingressa no 

Colégio FERA. A matrícula tem o sentido mais amplo de expressar a participação 

no projeto educativo proposto pela Instituição, portanto com as finalidades, objetivos 

e metas pretendidos pelo mesmo. 

a) Só aos alunos devidamente matriculados no Colégio é permitida a 

participação nas atividades previstas no seu projeto educativo, como 

aulas, eventos e demais atividades. 

b) As datas do início e término do período de matrícula serão determi-

nadas em tabelas elaboradas pela Direção do Colégio, respeitando 

as diretrizes e normas de ordem legal. 

c) Marcado pela Direção, o período de matrícula, a secretaria do Colégio 

publicará o edital competente para conhecimento dos interessados. 
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d) O Colégio não se responsabilizará pela reserva de matrícula aos alu-

nos que nele matriculados no ano anterior, não efetuem a devida re-

novação. 

 O Colégio FERA se reserva o direito de rejeitar a matrícula de 

qualquer candidato, desde que o motivo de recusa não seja 

vetado em lei. 

 Será nula de pleno direito sem qualquer responsabilidade para 

o estabelecimento, a matrícula que se fizer com documentação 

falsa ou adulterado sendo o responsável passível das penas 

que a lei determinar. 

e) A critério da Direção poderão ser aceitas matrículas fora do prazo 

normal, arcando o candidato com os ônus que, por ventura, lhe pos-

sam advir. 

f) A petição apresentada pelo aluno para a matrícula ou sua renovação, 

constitui o aceite de todas as condições previstas no PPP, de que 

tomará conhecimento. 

g) A petição de matrícula se fará mediante requerimento do interessado, 

fazendo-se acompanhar dos documentos de acordo com a série re-

querida. 

h) Somente serão efetuadas as matrículas dos candidatos cujos reque-

rimentos foram deferidos pela Direção. 

3.19.1 Cancelamento de matrícula 

a) A prestação de serviços educacionais poderá ser cancelada em 

qualquer época do ano letivo pelo aluno sendo maior, ou pelo 

responsável sendo menor, ou compulsoriamente pela Direção do 

Colégio por recomendação de caráter pedagógico, didático- dis-

ciplinar, em se tratando, no último caso, de grave infração ou de 

reiteradas demonstrações de não adequação ao estabelecido 

pela proposta educativa do Colégio, sempre em consenso e es-

gotadas medidas de inclusão discente. 
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i. No caso de cancelamento de matrícula por iniciativa da Di-

reção (consensual), será expedida imediatamente a trans-

ferência do aluno, desde que esteja em dia com toda a do-

cumentação do seu processo de matrícula em ordem, bem 

como todas as demais obrigações como aluno do Colégio 

FERA. 

ii. Regularizada sua situação nos termos previstos acima, o 

aluno receberá um documento que lhe assegure a transfe-

rência, em qualquer época do ano. 

b) No caso de cancelamento de matrícula, na forma prevista acima, 

o aluno pagará as contribuições escolares até o mês correspon-

dente em que ocorrer a transferência ou a interrupção, ficando 

isento dos demais pagamentos desta contribuição. 

3.19.2 Transferências 

 

A transferência de aluno implica em que o mesmo se responsabilize por 

todos os compromissos assumidos com o Colégio até a data de sua transferência, 

sejam compromissos de ensino, como compromissos de ordem administrativos fi-

nanceiros. 

a) Será permitida a transferência para o Colégio FERA a alunos prove-

nientes de qualquer curso ou ramo regular de ensino, previsto em lei, 

mediante exame de adaptação se for o caso. 

 A Direção do Colégio decidirá sobre a possibilidade ou não da 

transferência, em razão da época, da adaptação necessária e 

dos estudos realizados pelos pretendentes. 

 Uma vez possível à transferência, será estabelecido um plano 

para a sua concretização, elaborado pela Coordenação, ouvi-

dos os professores envolvidos, e aprovado pela Direção. 
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b) A transferência não tem data para acontecer, desde que cumprida as 

exigências da mesma, tais como: tarefas e obrigações escolares de-

vidamente cumpridas, entrega de documentos, pagamento das con-

tribuições escolares e outras de caráter legal ou prevista no PPP do 

Colégio. 

c) Quando o aluno se transferir para o Colégio, no decorrer do ano letivo, 

serão utilizados os critérios previstos no presente PPP, para apuração 

da assiduidade e do rendimento escolar. 

3.20 ARQUIVO ESCOLAR 

A finalidade do arquivo escolar é de garantir a memória do estabeleci-

mento e a retenção de informações. 

Cada aluno possuirá uma pasta individual, que formará o processo esco-

lar, com os seguintes documentos: 

 Identificação completa do aluno, através da súmula de documen-

tos, onde serão transcritos integralmente os dados dos documen-

tos exigidos na matrícula; 

 Ficha de rendimento individual; 

 Outros documentos necessários à identificação e à vida escolar 

do aluno no estabelecimento. 

Os professores e pessoal técnico-administrativo terão também uma 

pasta individual que, além dos formulários e documentos exigidos pela legislação 

trabalhista, conterá: 

 Súmula dos documentos apresentados no ato da contratação; 

 Curriculum Vitae, com documentos comprobatórios; 

 Comprovantes de sua habilitação para lecionar. 

A incineração de documentos será procedida de conformidade com as 

normas dos órgãos competentes e com sua autorização lavrando-se a ata no livro 

próprio. 
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Ao Diretor e Secretário caberá a responsabilidade por toda a escrituração 

e expedição de documentos escolares, bem como, dar-lhes autenticidade pela apo-

sição de suas assinaturas. Ao pessoal administrativo fica a responsabilidade pela 

guarda e inviolabilidade dos arquivos, documentos, escrituração e registros, dentro 

da respectiva área de competência. 

O Colégio FERA também conta com um arquivo online, através do Sis-

tema de Gestão Escolar Gennera. 

3.21DIGITAÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL 

O Setor de Material Ensino Aprendizagem destina-se a auxiliar no pro-

cesso educativo, estando à disposição de professores, alunos e pessoal técnico 

pedagógico do Colégio. Cabe aos responsáveis pelo setor buscar conhecer novos 

materiais disponíveis no comércio ou entre outras unidades de ensino, com vistas 

a sugerir a utilização dos mesmos, pelo Colégio, via convênio, empréstimo ou aqui-

sição. Deve ser uma preocupação constante a manutenção do material. Isso implica 

em orientar/treinar o seu uso, guardá-lo adequadamente e proceder à manutenção 

recomendada. 

As competências do pessoal responsável por este setor estão incluídas 

nas atribuições de professores e funcionários salvo o cumprimento de especifici-

dade do trabalho que também segue o compromisso e responsabilidade em seu 

cumprimento. 

3.22 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Entende-se como mais uma estrutura organizada, que oferece subsídios 

tecnológicos e ambientes de aprendizagem. Assim, estabelecem-se regras para 

funcionamento e utilização do laboratório de Informática: 

1. É proibido trazer lanches para o Laboratório. 

2. O aluno, independentemente de estar em seu período de aula ou não, 

deverá manter o silêncio e a disciplina. 
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3. Nos horários de aula, só será permitido frequentar o Laboratório de 

Informática com a autorização do (a) professor (a) ou coordenadora. 

4. O Laboratório de Informática estará fechado no horário do recreio. 

5. É extremamente proibido desconfigurar as máquinas e fazer downlo-

ads de programas nos computadores. 

6. É extremamente proibido entrar em redes de relacionamento e simi-

lares. 

7. Para cada computador, serão permitidas apenas duas pessoas. A 

partir do momento em que as vagas forem preenchidas, os alunos só 

poderão entrar no Laboratório mediante vaga em uma das máquinas. 

3.23 BIBLIOTECA 

O objetivo da biblioteca é reunir, organizar e disseminar informações con-

tidas ou não em seu acervo, visando atender consultas, estudos e pesquisas do 

aluno, professores e toda comunidade escolar.  

O Colégio FERA mantém um contrato de utilização da Biblioteca das Fa-

culdades Campo Real e os alunos deverão adequar-se às regras para a utilização 

da biblioteca da instituição. As regras são listadas em local e em site amplamente 

divulgado. Haverá para o ano letivo de 2015 o fortalecimento da biblioteca existente 

no Colégio Fera com todos os títulos que contemplem o Ensino Fundamental e Mé-

dio expostos na proposta de ampliação. 

3.23.1 Normas da Biblioteca 

1. Devolver o material emprestado dentro do prazo estabelecido. 

2. Atender ao pedido de devolução do material emprestado, quando so-

licitado pela biblioteca mesmo antes de terminar o prazo regulamentar 

de empréstimo. 

3. Atender ao pedido de comparecimento à biblioteca sempre que solici-

tado. 
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4. Pagar débitos referentes a multas, no caso de atraso na devolução de 

obras. 

5. Não comer, nem beber em seu interior. 

6. Manter silêncio. 

3.23.2 Acervo 

O acervo da biblioteca é constituído por: livros, periódicos, obras de re-

ferência (guias, dicionários e enciclopédias), Cds Rom. A relação do acervo encon-

tra-se em anexo a este documento, conforme parceria firmada com a Faculdade 

Campo Real (site), bem como a expansão da biblioteca de Colégio com seu acervo 

ampliado para 2015. 

3.23.3 Empréstimos 

O aluno poderá retirar 2 livros de literatura e 2 livros didáticos por vez. O 

prazo de empréstimo será de 07 dias para Literatura (com exceção dos livros de 

vestibular) e 7 dias para os livros didáticos, sendo possível renovar. 

Obras de referências (enciclopédia, dicionário, almanaque, Atlas, revis-

tas, jornais etc.), não poderão ser retiradas para consultas externas. 

3.23.4 Penalidades 

Em conformidade com as regras internas da mantenedora. 

3.23.5 Utilização dos computadores 

A Biblioteca conta com computadores de uso exclusivo para pesquisa 

bibliográfica. A estes, cabem as mesmas regras de utilização do laboratório de in-

formática. 
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4 PROPOSTA METODOLÓGICA 

Por metodologia, entende-se um conjunto de princípios e pressupostos 

teóricos, cuja aplicação confere determinado rumo e determinadas abordagens à 

imediatização da prática pedagógica. Nesse sentido, metodologia não se confunde 

com recursos, técnicas ou estratégias didáticas (embora possa influenciá-las), mas 

refere-se à lógica de estruturação e abordagem dos conteúdos (conhecimentos). 

A escola preocupada com a construção do conhecimento e com a forma-

ção de valores. Como sinalizou anteriormente, deve estabelecer procedimentos me-

todológicos comuns, tais como: 

 Considerar o conhecimento já possuído pelo aluno, construído a partir de 

sua própria prática social (conhecimento espontâneo, concepções pré-

vias); 

 Desenvolver a capacidade crítica e de reflexão do aluno de forma intera-

tiva e dinâmica; 

 Estimular as potencialidades do aluno, tornando-o capaz de (e, para isso, 

permitindo-lhe) avaliar situações, fazer escolhas, levantar hipóteses e to-

mar decisões; 

 Adotar a concepção de avaliação como processo contínuo, formativo, pre-

dominantemente qualitativo, permeado por relações democráticas em 

que as partes envolvidas sejam, simultaneamente, sujeitos e objetos da 

avaliação. 

4.1 – METAS 

 Trabalhar a realidade existente, tendo em vista a realidade desejada; 

 Acompanhar todas as fases da aquisição do conhecimento, sempre se 

voltando ao que se tem e o que se quer atingir; 

 Propiciar um ensino com bases sólidas de pré-requisitos para fases futu-

ras da educação; 
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 Ofertar um ensino de qualidade, que realmente atenda aos anseios da 

comunidade, voltado para a formação do cidadão consciente e crítico, que 

possa atuar no meio em que vive como membro ativo; 

 Cursos de capacitação aos professores; 

 Promoção de eventos culturais; 

4.2 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo abrangente da existência humana, que im-

plica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, resis-

tências, dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para 

superar obstáculos. 

A avaliação, como crítica de percurso, é uma ferramenta necessária ao 

ser humano no processo de construção dos resultados que planificou e produziu, 

assim como o é no redirecionamento da ação. 

Podemos verificar que, no cotidiano, tanto em atos simples como em atos 

complexos, a atividade de avaliar caracteriza-se como um meio subsidiário da cons-

trução de resultados satisfatórios. 

A avaliação, em geral ou especificamente no caso da aprendizagem, não 

possui uma finalidade em si. Ela subsidia um curso de ações com vistas à constru-

ção de um resultado previamente definido, ou seja, a avaliação não é uma atividade 

neutra. A avaliação não se dá num vazio conceitual, mas sim, dimensionada por um 

modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica. 

A avaliação da aprendizagem escolar não pode ser tratada como um 

dado à parte, segmentado dos demais, na medida em que integra o processo didá-

tico de ensino aprendizagem como um dos seus elementos constitutivos. Ao lado 

do planejamento e da execução do ensino, a avaliação constitui um todo delimitado 

por uma concepção filosófico-política de educação. 

Qualquer que seja o modelo ou processo de avaliação adotado deve con-

centrar uma série de decisões que se expressam na ação prática do professor 
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quando avalia seus alunos, toma novas decisões, mantém ou reformula seus planos 

a partir dos resultados da avaliação.  

Esse conjunto de decisões não é neutro nem arbitrário; ao contrário, traz 

em seu bojo uma maneira bem específica de conceber o mundo, o indivíduo, a so-

ciedade e a educação, a qual condiciona a tomada de decisões no plano das políti-

cas educacionais e orienta e norteia a prática pedagógica no âmbito da escola e da 

sala de aula. 

Assim, os valores e princípios orientadores da prática avaliativa são ori-

undos de um universo muito amplo que reflete as perspectivas e crenças de grupos 

dominantes na nossa sociedade. A escola se torna o espaço político onde os valo-

res e crenças do senso comum, orientadores da prática escolar, são socialmente 

constituídos a partir de pressupostos normativos e políticos. 

4.2.1Características do Processo de Avaliação 

Os novos posicionamentos assumidos na proposta curricular do Colégio 

FERA exigem o repensar do processo de avaliação. Assim, deverão ser considera-

dos na apreciação do rendimento escolar do aluno os seguintes aspectos: 

A avaliação deve ser: 

 Contínua 

A avaliação contínua é a que privilegia o processo, acompanhando as 

etapas da construção do conhecimento pelo aluno, tendo em vista os objetivos es-

tabelecidos pelo Projeto Político Pedagógico. 

 Cumulativa 

A avaliação cumulativa considera o conjunto das informações sobre a 

aprendizagem do aluno, coletadas em diferentes situações ao longo da ação peda-

gógica. 

É importante compreender que a aprendizagem está intimamente ligada 

ao processo de desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos, ou seja, 
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físico, emocional, cognitivo e social, sendo que o seu conhecimento é transformado 

continuamente pelas novas experiências e pela relação com outro. 

Visualizar que o ensino e a aprendizagem são os principais objetivos do 

Estabelecimento de Ensino e que a qualidade do ensino ofertado por este, está 

associada diretamente à aprendizagem alcançada por seus educandos. Portanto, 

para superar as dificuldades relacionadas à repetência, que se pode considerar 

como o maior desafio existente no processo educativo, é necessário rever a postura 

pedagógica, ou seja, a melhor adequação dos objetivos propostos, dos conteúdos 

na metodologia dos materiais didáticos e fundamentalmente da avaliação da apren-

dizagem, adequando ainda às reais condições oferecidas pelo Colégio. 

A Proposta de Avaliação proposta por este Colégio procura contemplar 

aspectos fundamentais tais como: para o Ensino Fundamental e Médio o que prevê 

a Deliberação nº. 007/99 e 009/2001-CEE, contemplando a Classificação e Reclas-

sificação, Progressão Parcial, Recuperação Paralela, Bimestral e Exame Final, con-

siderando os resultados de um processo avaliativo contínuo tanto do aluno quanto 

do professor, sendo que o Conselho de Classe está inserido por fazer parte do pro-

cesso de uma avaliação democrática. Considerando ainda princípios contidos nos 

documentos que regulamentam tal processo como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB e o Regimento Escolar, a Proposta de Avaliação vigente, 

contempla uma visão ampla da construção do conhecimento, vendo o aluno como 

ponto central de todo o processo educativo, ofertando-lhe diversas formas de avali-

ação, reconhecendo as diferenças individuais do educando. 

Dentro desta perspectiva, e por não considerar a avaliação como um 

“produto final” e entender que a reprovação leva à evasão escolar e não contribui 

para a formação da cidadania, o Colégio Fera - Ensino Médio, do município de Gua-

rapuava, oferta a Recuperação Paralela e a Recuperação Final, como mais uma 

forma de atender aos alunos, dando-lhes oportunidades de recuperação de rendi-

mento e conteúdos. 
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Todo resultado de avaliação deverá ser mostrado aos educandos e as 

respectivas correções esclarecidas pelo docente, logo após a sua realização, para 

que os mesmos conheçam os seus desempenhos. 

O registro deste processo de avaliação será disponibilizado através do 

boletim online durante todo o bimestre. Ao final de cada bimestre, este boletim é 

impresso e encaminhado para casa através do aluno. A direção do Colégio FERA 

estará à disposição da família para conversar sobre o rendimento escolar dos alu-

nos. 

Quanto à quantidade de provas por disciplina, serão realizadas duas ava-

liações por matéria a cada bimestre. O sistema de avaliação do processo ensino-

aprendizagem adotado pela escola será exposto na agenda para pais/responsáveis 

e aos educandos quando do ingresso na escola. Durante o bimestre, os registros 

das notas serão feitos no sistema online para acompanhamento dos pais ou res-

ponsável, ficando sob sua responsabilidade o hábito de verificar estas informações. 

Bimestralmente, as médias serão entregues aos pais ou responsável e 

registradas na Secretaria, de acordo com prazos estipulados no Calendário Escolar. 

O resultado da verificação de aprendizagem será expresso através de 

notas, que variarão de 1(um) a 10(dez). A fração das notas não poderá ser inferior 

a cinco décimos. 

A média bimestral deverá ser a média das avaliações de diferentes ativi-

dades realizadas no decorrer do processo ensino-aprendizagem. 

4.2.2 No Caso de falta em data de avaliações: 

I. Quando o aluno deixar de fazer uma avaliação por motivo de saúde 

justificado através de atestado médico, num prazo máximo de 48 horas, 

é possível a realização da avaliação de segunda chamada (com data 

pré-agendada). Neste caso não estará isento do pagamento da taxa 

para 2ª chamada, para os devidos encargos. 

II. Quando o aluno deixar de fazer uma avaliação por motivos diversos, 

seus pais ou responsável deverão encaminhar justificativa por escrito 
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num prazo máximo de 48 horas para solicitar avaliação de 2ª chamada 

(com data pré-agendada) junto à secretaria do Colégio. Neste caso, 

será cobrada taxa para realização da avaliação de 2ª chamada. 

III. Os alunos impossibilitados por motivo de saúde ou em estado de gravi-

dez, serão assistidos através de trabalhos e provas domiciliares com 

acompanhamento da escola. O período de afastamento será definido 

por atestado médico. 

IV. No caso da necessidade de realização da avaliação de segunda cha-

mada, o aluno deverá se comprometer em comparecer na data pré-es-

tabelecida pontualmente e devidamente uniformizado, caso contrário, 

perde a oportunidade de fazer a avaliação em questão. 

V. Alunos do Terceirão farão avaliação de segunda chamada exclusiva-

mente mediante apresentação de atestado médico entregue à coorde-

nação num período de até 48 horas após sua ausência, em data previ-

amente organizada pela coordenação pedagógica. 

4.2.3 Recuperação de Estudos 

O Colégio proporcionará Recuperação de Estudos durante o ano letivo 

coma finalidade de melhorar o desempenho escolar dos educandos. 

A Recuperação de Estudos deve ser vista como um processo que obje-

tiva atingir as aprendizagens previstas junto a alunos que apresentam um desem-

penho aquém do desejado. 

A prática de Recuperação de Estudos para suprir as defasagens do pro-

cesso ensino-aprendizagem será adotada no transcorrer do semestre, tanto no ho-

rário normal das aulas, como fora dele, sendo oferecidas duas modalidades de re-

cuperação: a paralela e a bimestral. 

 Entende-se por recuperação paralela, o conjunto de atividades de re-

forço que serão desenvolvidas durante o processo de ensino-apren-

dizagem. São ofertadas aulas de assistência e atividades de revisão 
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durante o período de aulas. As aulas de assistência têm como obje-

tivo resgatar e aprofundar os conteúdos nas diversas áreas do conhe-

cimento. 

 Entende-se por recuperação bimestral, o conjunto de atividades que 

serão desenvolvidas entre os períodos letivos regulares (bimestre) 

quando o aluno manifestar dificuldade de aprendizagem e/ou médias 

semestrais inferiores à média 7,0 apesar do trabalho oferecido atra-

vés da recuperação paralela. Poderá ser feita também por alunos que 

atingirem a média 7,0 (sete) mediante requerimento para o controle 

da Coordenação. 

1. O plano da recuperação bimestral caberá ao respectivo professor, com o apoio 

e orientação da Coordenação Pedagógica. 

2. Os estudos de recuperação bimestral serão ministrados e avaliados pelo profes-

sor ou, na impossibilidade deste, por outro professor a critério da Direção. 

3. A Recuperação de estudos (Bimestral e Exame Final) será destinada, no mínimo 

uma semana para repasse de conteúdos e possíveis tira-dúvidas. Cabe ao aluno 

o estudo complementar para esse evento. 

4.2.4 Frequência, Aprovação, Reprovação e Progressão Parcial. 

As sínteses bimestrais dos resultados da avaliação de aproveitamento 

serão expressas em uma nota única, resultante da média aritmética das notas atri-

buídas no período a qual se refere, e obedecerão à escala de ZERO a DEZ, fracio-

nada em décimos, desprezando-se as demais casas decimais. A média bimestral 

deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). Ao final de cada bimestre será 

atribuída uma média simples das duas avaliações formais (P1 e P2), bem como das 

demais atividades. O educando que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete vír-

gula zero) terá oportunidade de melhorar o aproveitamento através da Recuperação 

Bimestral, que consta de uma revisão da matéria, seguida de uma avaliação. Caso 

o educando não consiga recuperar-se, terá sua (MB) e a nota recuperação bimestral 

(RB). Média bimestral mantida. Caso o educando consiga tirar uma nota superior à 



45 

 

 

sua média bimestral, a média final do bimestre (MFB) será calculada pela média 

aritmética entre a média bimestral 

O educando que, seguidos todos os procedimentos bimestrais, obtiver o 

somatório ou seja, média 7,0 (seis vírgula zero) e, no mínimo 75% de frequência 

nas aulas, estará automaticamente aprovado. O educando que não obtiver média 

7,0 (sete vírgula zero) nos quatro bimestres será convocado pela direção para rea-

lizar o Exame Final. No exame final, o educando que tirar nota igual ou superior a 

7,0 (sete vírgula zero) estará aprovado. O educando que tirar nota inferior a 7,0 

(sete vírgula zero) estará reprovado na respectiva disciplina, podendo ainda, ter 

progressão parcial caso mantenha-se matriculado no colégio. Cada educando po-

derá ficar em até três disciplinas no programa de progressão parcial. No caso em 

que o educando reprovar em quatro ou mais disciplina poderá passar por um pro-

cesso de reclassificação. A condução do processo de reclassificação será definida 

pela direção do colégio FERA em conjunto com o conselho de classe. 

Ainda, no final do bimestre os alunos que após apurados os resultados 

obtidos, permanecerem com nota inferior a 7,0 (sete), ou ainda desejarem melhorar 

suas médias bimestrais, serão submetidos a uma prova de Recuperação Bimestral 

(dentro de um processo avaliativo), com valor de zero a dez pontos, não substitutiva, 

mas si resultado da somatória das notas e sua posterior divisão. 

4.2.5 Sistema de Progressão Parcial. 

Os alunos que estão matriculados em regime de Progressão Parcial de-

vem frequentar as aulas da(s) respectiva(s) disciplina(s), submetendo-se ao horário 

determinado pela direção do colégio FERA e coordenação pedagógica, participando 

das avaliações e das obrigações que a(s) disciplina(s) exige(m). A presença de 75% 

é obrigatória. 
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4.2.6 Horário das aulas do sistema de progressão parcial. 

Os educandos que cursarão disciplinas em regime de Progressão Par-

cial, logo no primeiro dia de aula, deverão procurar a coordenação pedagógica e 

receber dela os dias da semana, o horário e o número da sala correspondente à 

aula da disciplina que cursará. A partir de então, a escola se incumbirá de informá-

los sobre qualquer alteração. 

As disciplinas de Progressão Parcial serão cobradas pelo Colégio como 

independentes às disciplinas da série em curso, para os devidos encargos didáticos 

e pedagógicos. 

4.3 QUANTO À AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

A avaliação do Projeto Pedagógico será considerada um fator importante 

e que deve ser visto com muita seriedade por todos os envolvidos com a educação. 

Visualizamos o Projeto Pedagógico como direcionador de todas as ativi-

dades desenvolvidas no interior do Colégio, para tanto é previsto um cronograma 

que prevê o acompanhamento e a avaliação do mesmo, tendo em vista a qualidade 

do ensino ofertado. 

Sempre, após discussão em parceria com a comunidade escolar como 

um todo (professores, administração, direção, conselho diretivo e escolar), todas as 

atividades e metas propostas serão avaliadas e quando forem constatada falhas ou 

inadequações, o mesmo será realimentado, para que seja formada a cidadania 

consciente e participativa. Para tanto, utilizaremos um cronograma próprio para 

esse fim. 
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5 MATRIZ CURRICULAR 

O currículo compreende todas as atividades que são desenvolvidas pelo 

Colégio FERA, visando o alcance dos objetivos estabelecidos, no seu projeto edu-

cativo. 

Assim, o currículo é formado por dois conjuntos de ações, que se articu-

lam entre si e se complementam: 

a) A grade curricular, que compreende as diferentes áreas do conheci-

mento e os conteúdos desenvolvidos do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-

damental e da 1ª série à conclusão do Ensino Médio.  

b) O conjunto de atividades e práticas que decorrem da grade curricular 

e que a enriquecem e complementam, desenvolvendo e aprimorando 

conceitos e habilidades junto aos alunos. 

O currículo está constituído num calendário de 200 dias letivos/800 horas 

quando são desenvolvidas todas as atividades curriculares. 

O Colégio FERA adotará em todos os seus níveis de ensino o uso do 

material do Sistema Objetivo. 

A organização da programação decorrente da proposta curricular obe-

dece ao regime seriado anual, compreendendo 3 (três) séries para o Ensino Médio 

e 4 (quatro) séries para o Fundamental. 

O Colégio FERA implantou o 1º ano em 2008, criando deste modo o En-

sino Médio. Pretende implantar em 2015 as séries finais do Ensino Fundamental. 

A partir do ano de 2018 haverá a proposta de Ensino Médio Integral di-

recionado ao público Medicina (Integral MED); com 46 h/a. também a oferta da Edu-

cação Infantil (2 a 5 anos). 

Nesse interim foram elaboradas novas matrizes curriculares, as quais 

contemplarão todas as modalidades ofertadas. 
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4. MATRIZ CURRICULAR 

5.1 MATRIZ CURRICULAR 

Estabelecimento de Ensino: Colégio Fera – Infantil, Fundamental e Médio. 

Localidade: Guarapuava - 0950      NRE: Guarapuava 

Entidade Mantenedora: Fera Pré-Vestibulares Ltda. 

Duração: 04 anos                          Ano de Implantação: 2018  

Curso: Educação Infantil                    Turno: Diurno  

Implantação: Simultânea               

 

Infantil II (para alunos que completam 2 anos): Desenvolverá aspectos físicos, 

sociais, psicológicos e intelectuais dos alunos. 

 

Infantil III (para alunos de 3 anos): Áreas do conhecimento: Artes Visuais, Educa-

ção Musical, Hábitos de Higiene, Linguagem Oral e Escrita, Conhecimento Mate-

mático, Movimento, Natureza e Sociedade, Psicomotricidade, Estações Pedagógi-

cas, Hora do Conto e Culinária*. 

 

Infantil IV (para alunos de 4 anos):  Áreas do conhecimento: Artes Visuais, Edu-

cação Física, Educação Musical, Hábitos de Higiene, Língua Inglesa, Linguagem 

Oral e Escrita, Conhecimento Matemático, Natureza e Sociedade, Estações de Brin-

cadeiras, Hora do Conto e Tecnologia Educacional (), e Culinária e Horta Caseira * 

(dentro do projeto meio Ambiente). 

 

Infantil V (para alunos de 5 anos): Áreas do conhecimento: Artes Visuais, Educa-

ção Física, Educação Musical, Hábitos de Higiene, Língua Inglesa, Linguagem Oral 

e Escrita, Conhecimento Matemático, Natureza e Sociedade, Estações de Brinca-

deiras, Hora do Conto e Tecnologia Educacional (mesas pedagógicas), e Culinária 

e Horta Caseira * (dentro do projeto meio Ambiente). 

 

Atividade Regular no horário vespertino. 

Atividade Complementar no horário matutino. 

*Aulas em projeto. 
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5.2 MATRIZ CURRICULAR 

Estabelecimento de Ensino: Colégio Fera – Infantil, Fundamental e Médio. 

Localidade: Guarapuava - 0950      NRE: Guarapuava 

Entidade Mantenedora: Fera Pré-Vestibulares Ltda. 

Duração: 05 anos                          Ano de Implantação: 2017  

Curso: Ensino Fundamental I                    Turno: Diurno  

Implantação: Simultânea               

 

C.C DISCIPLINAS 1º 

 

 

2º 

 

 

3º 4º 5º 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 C

O
M

U
M

 Arte X X X X X 

Ciências X X X X X 

Educação Física- Recre-

ação X 

X X 

X X 

Geografia X X X X X 
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História X X X X X 

Língua Portuguesa X X X X X 

Matemática X X X X X 

Total da Base Nacional Comum      

P
A

R
T

E
 

D
IV

E
R

-

S
IF

I-

C
A

D
A

 

L.E.M: Inglês X X X X X 

Total da Parte Diversificada      

Total Geral de Horas Aula do Curso * 

 

 

 

 

   

 

* As aulas serão ministradas de segunda a sexta das 13h às 17h30 e sábados definidos 

para Projetos = 808 horas 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

5.3 MATRIZ CURRICULAR 

Estabelecimento de Ensino: Colégio Fera – Infantil, Fundamental e Médio. 

Localidade: Guarapuava - 0950      NRE: Guarapuava 

Entidade Mantenedora: Fera Pré-Vestibulares Ltda. 

Duração: 04 anos                          Ano de Implantação: 2015  

Curso: Ensino Fundamental II                    Turno: Diurno  

Implantação: Simultânea               

 

Matriz Curricular de acordo com a LDB nº 9394/96. 

** Para o cumprimento de vinte e cinco aulas, serão ministradas cinco horas/aula diárias, segunda a sexta-
feira de 50’.  
 

 

C.C DISCIPLINAS 6º 

 

 

 

7º 

 

 

 

8º 9º 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 

C
O

M
U

M
 

Arte 1 1 1 1 

Ciências 4 4 4 4 
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Educação Física 2 2 2 2 

Geografia 3 3 3 3 

História 3 3 3 3 

Língua Portu-
guesa 5 

5 5 
5 

Matemática 4 4 4 4 

Total da Base Nacional Comum 22 22 22 22 

P
A

R
T

E
  

D
IV

E
R

S
IF

IC
A

D
A

 

L.E.M: Inglês 

1 

 

1 

 

1 1 

Leitura / Litera-
tura  1 

1 1 
1 

Matemática Bá-
sica 1 

1 1 
1 
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Total da Parte Diversificada 3 3 3 3 

Total Geral de Horas Aula do Curso* 

25 

 

 

25 

 

 

25 25 
 

5.4 MATRIZ CURRICULAR 

Estabelecimento de Ensino: Colégio Fera – Infantil, Fundamental e Médio. 

Localidade: Guarapuava - 0950      NRE: Guarapuava 

Entidade Mantenedora: Fera Pré-Vestibulares Ltda. 

Duração: 03 anos                          Ano de Implantação: 2007  

Curso: Ensino Médio                    Turno: Matutino 

Implantação: Simultânea        

 

* LEM Espanhol: Disciplina de matrícula optativa para o aluno.  

Para o cumprimento da carga horaria semanal, serão ministradas 25h/a de 50min cada no período da manhã. Se o aluno 

optar por L.E.M – Espanhol, será ofertada em contra turno.  

 



54 

 

 

 

DISCIPLINAS 

SÉRIES 

1ª 2ª 3ª 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 C

O
M

U
M

 

Arte 1 1 1 

Biologia 3 3 3 

Educação Fí-
sica 1 1 1 

Filosofia 1 1 1 

Física 3 3 3 

Geografia 2 2 2 

História 2 2 2 

Língua Portu-
guesa 3 3 3 

Matemática 3 3 3 



55 

 

 

Química 2 2 2 

Sociologia 1 1 1 

Total da Base Nacional Comum 22 22 22 

P
A

R
T

E
  

D
IV

E
R

S
IF

IC
A

D
A

 

L.E.M: Inglês 1 1 1 

L.E.M: Espa-
nhol* 1 1 1 

Literatura 1 1 1 

Produção de 
Texto 1 1 1 

    

Total da Parte Diversificada 4 4 4 

Total Geral de Horas Aula do 
Curso* 26 26 26 
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5.4 MATRIZ CURRICULAR 

Estabelecimento de Ensino: Colégio Fera – Infantil, Fundamental e Médio. 

Localidade: Guarapuava - 0950      NRE: Guarapuava 

Entidade Mantenedora: Fera Pré-Vestibulares Ltda. 

Duração: 03 anos                          Ano de Implantação: 2018 

Curso: Ensino Médio    INTEGRAL                Turno: Matutino / Vespertino 

IMPLANTAÇÃO: SIMULTÂNEA 

       *   LEM Espanhol: Disciplina de matrícula optativa para o aluno. 

Para o cumprimento da carga horaria semanal, serão ministradas aulas de 50min cada. 

 

 

DISCIPLI-
NAS 

SÉRIES 

1ª 2ª 3ª 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 C

O
M

U
M

 

Arte 1 1 1 

Biologia 6 6 6 

Educação Fí-
sica 1 1 1 



57 

 

 

Filosofia 2 2 2 

Física 5 5 5 

Geografia 2 2 2 

História 3 3 3 

Língua Por-
tuguesa 5 5 5 

Matemática 6 6 6 

Química 5 5 5 

Sociologia 2 2 2 

Total da Base Nacional Comum 38 38 38 

P
A

R
T

E
  

D
IV

E
R

S
IF

IC
A

D
A

 

L.E.M: Inglês 2 2 2 

L.E.M: Espa-
nhol*  1 1 1 
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Literatura 2 2 2 

Produção de 
Texto 2 2 2 

Interpretação 
de Texto 1 1 1 

Total da Parte Diversificada 8 8 8 

Total Geral de Horas Aula do 
Curso 46 46 46 

 

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Os alunos do Colégio FERA, além das aulas regulares, têm a oportuni-

dade de participar de diversas atividades complementares como forma de enrique-

cimento das atividades pedagógicas. Para o planejamento de nossas atividades 

complementares são relevados os seguintes aspectos: 

Relação Família-escola – confraternizações, reuniões e exposições de 

registros realizados no contexto escolar para aproximar família e escola. Datas co-

memorativas e feriados que fazem parte da nossa cultura e tradição são trabalhados 

de forma valorativa e significativa. 
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Solidariedade – vivência de projetos que proporcionem a interação de 

nossos alunos com a comunidade de modo a promover aprendizados sociais signi-

ficativos, desenvolvendo ética, cidadania e valores. 

Empreendedorismo e profissionalização – Olhar para o mercado de 

trabalho, suas possibilidades e exigências, de forma a vivenciar alguns aprendiza-

dos e realizar algumas escolhas. 

De acordo com a exigência da Lei de estágio 11788 de 25/09/08 fazemos 

menção à proposta de estágios não-obrigatórios para alunos do ensino médio, como 

uma possibilidade de ampliar seu campo de visão e uma referência à valorização 

ingresso no mercado de trabalho. 

Integração docentes e discentes – o planejamento das atividades se 

dá de modo que a equipe docente, funcionários, direção, família e alunos possam 

interagir, aproximar-se e formar vínculos. 

Desafios cognitivos – atividades como xadrez, robótica, olimpíadas de 

matemática, AFEM, entre outras, são proporcionadas no sentido de incentivar o de-

senvolvimento cognitivo e a possibilidade lúdica que os perpassam; são instrumen-

tos para o desenvolvimento de habilidades tais como, atenção, memória, raciocínio 

lógico, inteligência e criatividade. 

AFEM –Avaliação FERA do Ensino Médio - permite aos estudantes fa-

zerem uma auto avaliação dos conhecimentos e das habilidades desenvolvidas de 

acordo com a série que estão frequentando. Os participantes concorrem a bolsas 

de estudo conforme seu rendimento e classificação. 

Preparação para processos seletivos – o Ensino Médio aproxima 

muito nossos alunos de processos de seleção (para inserção no mercado de traba-

lho e/ou na Universidade). Visamos desenvolver atividades preparatórias para estes 

desafios. Estão inclusas entre estas atividades: Grupo de Orientação Profissional, 

Superintensivo, Revisões Programadas, simulados, entre outras. 
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6.1 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 

INCLUSIVA. 

O Colégio Fera se coloca como uma escola inclusiva, onde o processo edu-

cativo deve ser entendido como um processo social, onde todos os alunos com ne-

cessidades especiais, bem como aprendizagem diferenciada têm o direito à esco-

larização. Para que ocorra a inclusão faz-se necessário: a socialização das infor-

mações; pesquisando textos, livros, sites reconhecidos, adaptações de experiên-

cias educacionais bem-sucedidas. Buscar superar a insegurança diante do novo, 

do desconhecido. E essa segurança é conquistada acima de tudo, por meio do co-

nhecimento, de estudo e de pesquisas sobre as questões que envolvem a educação 

especial e afetiva. É importante também, que o educador se sinta amparado pela 

equipe diretiva da instituição, ou seja, que ele não está sozinho nesse processo. 

Cabe dizer isso também, em relação à família. 

A principal resistência para a inclusão é o preconceito, a falta de informação 

e a intolerância a modelos mais flexíveis. Durante muito tempo a Educação Inclusiva 

funcionou com um sistema paralelo e não como parte integrante do sistema geral 

de educação, criando um mito de que é muito difícil trabalhar com o educando com 

necessidades especiais. Sabemos que não é fácil, mas o que estes alunos preci-

sam, assim como os demais, é que o professor assuma seu papel de educador com 

dedicação e responsabilidade. Hoje, percebe-se que todos temos interesses, facili-

dades e obstáculos singulares e, que entender essas diferenças faz parte de um 

processo de indivíduo, de integração e de inclusão que vislumbra mais que defici-

ências, mas diferenças e particularidades. 

O atendimento às pessoas com necessidades especiais e de aprendizagem, 

por muito tempo foi considerado, sobretudo pela sociedade e pelas políticas públi-

cas, como uma questão assistencial. No entanto, é necessário que esse atendi-

mento seja bem planejado e estruturado para que seus direitos sejam respeitados. 

Nesse sentido, fica clara a urgência, de educadores e pesquisadores ligados à 

causa da educação, em juntar esforços para discutir essa temática, contribuindo 

para a compreensão de que o nível de desenvolvimento a ser alcançado pelo aluno 

Comentado [1]: Para a próxima atualização, é necessário inserir o 

atendimento à todas as necessidades especiais. 
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com necessidades especiais e particulares não deve ficar restrito ao grau de com-

prometimento, visto que o principal aspecto do desenvolvimento mental da espécie 

humana é a capacidade de assimilação ou apropriação das experiências acumula-

das pela humanidade. Desde o seu nascimento, a criança está rodeada de um 

mundo objetivo criado pelo homem e de acordo com Leontiev (1991), pode-se dizer 

que o desenvolvimento mental da criança se inicia em um mundo humanizado. 

Destarte, o professor não deve procurar compreender o desenvolvimento do 

aluno deficiente partindo de uma visão organicista ou inatista, mas, com um olhar 

dialético, deixando de tomar a deficiência apenas como um limite, como debilidade, 

e sim, como uma possibilidade de superação. Uma vez que esse sujeito não é de-

ficiente por si só, pois a deficiência está contextualizada e marcada pelas condições 

concretas da vida social. 

Na verdade, tanto o indivíduo considerado normal como os deficientes são 

parte integrante da sociedade capitalista, a qual não visa seu desenvolvimento 

pleno, mas sim sua adaptação ao atendimento as exigências da produção capita-

lista. 

Muitas vezes, as pessoas consideradas com deficiência mental, da mesma 

forma que negros, pobres e índios, são ignoradas e deixadas à sua própria sorte, 

tendo que buscar a sobrevivência no assistencialismo, quando na verdade deveriam 

ter seus direitos atendidos. Vivemos em uma sociedade moderna, na qual os avan-

ços tecnológicos possibilitam ao homem as mais diversas comodidades e possibili-

dades. No entanto, na maioria das cidades brasileiras, um deficiente físico, por 

exemplo, não pode se locomover pelas ruas de forma independente, porque as bar-

reiras arquitetônicas impedem sua autonomia. Fica explícito, portanto, que são as 

relações estabelecidas pela sociedade entre a deficiência e as condições de vida 

que determinam a incapacitação, a desvalorização e a exclusão das pessoas com 

deficiência. 

Nos dias atuais, não vivenciamos os maus tratos como na Idade Média, mas 

ainda é negado à maioria dos deficientes o convívio pleno na sociedade, infringindo, 
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assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organiza-

ção das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que, em seu artigo décimo 

primeiro, diz: ―[...] todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos‖. E, da Declaração Universal sobre os direitos da pessoa com deficiência 

mental, no artigo primeiro consta que ―[...] o deficiente mental deve gozar, no má-

ximo grau possível, os mesmos direitos dos demais seres humanos‖ (ORGANIZA-

ÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1971). 

Compreender o processo de desenvolvimento do deficiente mental é impor-

tante, já que, quanto mais clareza tivermos sobre essa temática, maior a possibili-

dade de romper com certas concepções ainda arraigadas em nossa sociedade. Se-

gundo tais concepções, a deficiência mental é explicada apenas por fatores biológi-

cos, fazendo com que muitos desses indivíduos sejam abandonados à sua própria 

sorte como se não houvesse mais nada a ser feito, negando aos mesmos a oportu-

nidade de aprender e avançar em seu desenvolvimento pleno. 

Trata-se de um processo, em constante mudança. E a capacitação dos edu-

cadores deve ocorrer por meio de políticas públicas, políticas educacionais, organi-

zação de grupos de pessoas e também é de responsabilidade de cada um. 

Um dos maiores obstáculos para o professor é o desamparo, a falta de apoio 

técnico e despreparo. Muitas vezes o professor não está dando conta nem mesmo 

dos alunos da sala regular, quanto mais do aluno de inclusão que foi inserido em 

sua sala de aula. Na busca de avanço à essas questões, é importante que a escola 

busque conscientizar a família que sua participação ativa é fundamental para o su-

cesso do aluno. 

O trabalho com projetos favorece motivação, subdividir a sala em grupos, 

mudar de estratégias usando um tema central. O aluno incluso faz parte da escola 

como os demais, desta forma deverá ser recebido com carinho, informação de todos 

os elementos que compõe a unidade escolar, dissolvendo os medos, as resistências 

e os preconceitos. 

Numa sociedade plural e democrática, a inclusão escolar representa um 

amadurecimento da política educacional. Trazer a diversidade humana que está na 
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sociedade para dentro do espaço escoar significa democratizar esse espaço, tor-

nando-o mais humanizado e representativo dos diferentes segmentos que com-

põem o heterogêneo social. 

As mudanças atitudinais, por si só, não promovem transformações efetivas 

nas práticas educacionais e sociais. O processo de inclusão escolar se constitui à 

medida que se estrutura uma sólida rede de apoio ao aluno, aos professores e a 

família. A compreensão da educação especial como parte integrante do sistema 

educacional que se realiza, desde a educação Infantil até os mais elevados níveis 

de educação superior, é uma realidade que desenha seus contornos a partir dos 

movimentos mundiais em favor da inclusão. 

O movimento pela inclusão de todos os alunos não se restringe ao atendi-

mento daqueles com deficiência, pois decorre dos múltiplos fatores nela envolvidos 

que delimitam os grupos marginalizados e excluídos em cada um dos momentos 

históricos de determinada sociedade. Esses fatores incluem uma ampla rede de 

significações de diferentes olhares e formas de se efetivar esse processo; é na Inter 

reação de concepções e práticas que envolvam o eu, os outros e as instituições 

sociais que se definem os grupos alvo da inclusão. Dessa forma, fica claro que po-

líticas e práticas de inclusão não têm um significado único e consensual, já que são 

determinadas por múltiplos fatores. 

 

6.2  EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O ENSINO DE HISTÓRIA 

E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que edu-

quem cidadãos quanto a pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir 

e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais 

e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

Nesta perspectiva, o Colégio Fera busca em sua proposta de trabalho criar 

situações educativas desenvolvidas por meio de conteúdos, atitudes e posturas que 

levam ao reconhecimento e valorização dos direitos dos grupos que compõem a 
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população brasileira. É importante salientar que o respeito a esta diversidade é re-

alizado também, com atitudes de mudanças nos discursos, raciocínio, gestos e no 

modo de tratar as pessoas que fazem parte dessa cultura étnico-racial. 

A metodologia utilizada, principalmente nas áreas de História, Sociologia, 

Arte e Literatura busca realizar projetos de diferentes naturezas no decorrer do ano 

letivo, pesquisas e estudos que possam promover mudanças de atitudes, posturas 

e palavras que impliquem em desrespeito e discriminação. Estas ações têm como 

finalidade levar a compreensão e interpretação de raciocínios e pensamentos da 

Cultura Africana para que haja oportunidades de diálogo, a fim de conhecer diferen-

tes sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como, buscar formas de con-

vivência respeitosa e projetos que visem uma sociedade em que todos se sintam 

encorajados a expor e defender sua especificidade ético-racial. 

Estas medidas buscam atender as Leis nº 10.639/03 e 11.645/08, promul-

gada pelo Presidente da República, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura Africana Afro-brasileira e Indígena na Educação Básica, altera a 

LDB 9394/96, em seu art.26 §4º: ―o ensino da História do Brasil levará em conta 

as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 

A temática foi incorporada às discussões e contemplada nas Diretrizes Cur-

riculares com o objetivo de combater as desigualdades sociais, as discriminações e 

os preconceitos étnico-raciais que ainda permeiam a sociedade brasileira. O tema 

referente à história e à cultura africana vem sendo trabalhado nas diversas discipli-

nas do currículo, no Médio, por meio de estudos e atividades diversas, com o obje-

tivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre 

diversas culturas, entre elas, a africana e a indígena. Fica então definido, de acordo 

com o "Art. 79-B, da Lei 10639/03, que o calendário escolar incluirá o dia 20 de 

novembro como Dia Nacional da Consciência Negra”. 
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6.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 Tendo em vista uma preocupação global e intrinsecamente ligada ao con-

texto educacional, vislumbra-se um trabalho pedagógico que dê conta de atender 

às necessidades reais de nossos alunos, propondo assim uma metodologia a ser 

trabalhada coletivamente a fim de atender as questões contemporâneas. Assim, a 

inserção de questões que envolvem o meio ambiente e, em especial, a questão da 

Educação Ambiental, sobretudo o que se reserva ao Impacto Ambiental, tão pre-

sente nas discussões atuais, se faz extremamente necessária.  

 Entende-se que no decorrer da História, a transformação da natureza pelas 

atividades humanas aumentou paralelamente ao desenvolvimento crescente das 

técnicas ou instrumentos de trabalho. A partir dos séculos XVIII e XIX, ocorreu o 

aumento dos impactos ambientais em consequência do processo de industrializa-

ção, que adquiriu uma dimensão a nível mundial.  

 Esse é um fato recente na história da humanidade, e para compreendê-lo é 

preciso considerar três fatores principais: 

• O desenvolvimento das técnicas;  

• O crescimento populacional;  

• O padrão de consumo da sociedade capitalista globalizada.  

Esses fatores levaram o nosso planeta a uma devastação intensa, provo-

cando impactos ao meio ambiente em grandes proporções. Diante das catástrofes 

que nos deparamos e iremos nos deparar, é necessário que a escola e todos os 

meios de comunicação se organizem de uma forma consciente para que haja al-

guma mudança imediata. Se não for contida a mudança climática, esta realidade 

transformará milhões de pessoas em refugiados, quando suas casas sucumbirem 

a secas ou inundações e, por conseguinte, causará a maior migração da história da 

Humanidade.  

 O ponto de partida para que haja efetivas mudanças é promover den-

tro do ambiente escolar espaço para a discussão desta problemática, no intuito de 
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propiciar para todo ser humano uma mudança de comportamento na relação ho-

mem x natureza. É momento de prevermos então, no Projeto Político Pedagógico 

desta instituição, a concepção sobre o impacto ambiental que deverá ser abordado 

de forma interdisciplinar e contínua. 

7 PROGRAMAÇÃO CURRICULAR 

A programação curricular consiste no conjunto de ações a serem desen-

volvidas visando atingir os objetivos de aprendizagem integrantes do PPP do Colé-

gio FERA. 

A forma de organização e apresentação da programação poderá seguir 

dois formatos, quais sejam: para as ações a serem trabalhadas pelas disciplinas 

diretamente, serão elaborados os respectivos Planos de Ensino; já para as ações 

de caráter complementar previstas, serão elaborados Projetos. 

A programação poderá sofrer modificações em sua execução, atendendo 

a adequações didático-pedagógicas necessárias ao alcance das metas de aprendi-

zagem propostas, as características dos alunos, bem como de imprevistos que ve-

nham a ocorrer. 

Os planos de ensino seguirão a seguinte estrutura de elaboração: 

 Identificação da Disciplina. 

 Considerações gerais sobre a contribuição da mesma na formação básica 

do aluno. 

 Metas de aprendizagem detalhados por série/bimestre. 

 Relação dos conteúdos a serem trabalhados para o alcance das metas 

por série/bimestre. 

 Desenvolvimento (Estratégia e/ou Metodologia): de que forma serão tra-

balhados os conteúdos (ex.: aula expositiva, trabalho em equipe, pes-

quisa etc.) 
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 Recursos: relação dos recursos materiais e tecnológicos a serem utiliza-

dos. 

 Avaliação: explicitar claramente e com detalhes (critérios) como será a 

avaliação 

 Bibliografia básica. 

Os planos de ensino encontram-se detalhados de acordo com a estrutura 

de elaboração acima e por serem dinâmicos e sujeitos a mudanças no anexo 1no 

final deste projeto. 

7.1 ESTRUTURA DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: 

 Título 

 Justificativa: conjuga a apresentação e a introdução do projeto, desta-

cando as razões do projeto que deverão ter relação com os objetivos do 

Projeto Político Pedagógico do Colégio. 

 Objetivos: explicita as aprendizagens pretendidas pelo projeto, que de-

vem constar do Projeto Político Pedagógico. 

 Desenvolvimento (Metodologia): detalha como o projeto vai ser execu-

tado, incluindo recursos, período, responsáveis, recursos, local, etc. 

 Avaliação: detalha como será o processo de verificação dos resultados 

do projeto, ou seja, como será verificado o alcance dos objetivos previstos 

para o mesmo. 

8 FORMAÇÃO CONTINUADA 

O Colégio FERA conta com um quadro docente habilitado, bem como 

seus dirigentes e coordenadores. Entende que a formação não se esgota através 

de um diploma, portanto oferecerá a formação continuada através da oferta e ou 

participação de cursos, eventos, palestras, seminários, além dos momentos de es-

tudo, reuniões e reflexão oferecidos rotineiramente sobre o fazer pedagógico. 
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Para a viabilização da proposta pedagógica, o colégio propicia momentos de 

aprimoramento profissional, com troca de experiências em reuniões por área/série, 

grupos de estudo, cursos, palestras e oficinas, entre outros. 

Incentiva o professor à consecução de um projeto de desenvolvimento pessoal e 

profissional que sustente sua prática. Além disso, visa a torná-lo corresponsável por 

um projeto de formação comum com os demais educadores, favorecendo seu com-

prometimento com os princípios pedagógicos institucionais.  

Os demais profissionais que atuam no colégio precisam manter-se atualiza-

dos e alinhados aos propósitos institucionais e aos desafios de uma educação de 

qualidade. 

A eles são oferecidos cursos, oficinas, palestras, entre outros. Ambientes virtu-

ais de relacionamento são utilizados para potencializar o trabalho de formação e 

aprimoramento. 

RELAÇÃO COLÉGIO/COMUNIDADE/ALUNOS 

8.1 RELAÇÃO ENTRE COLÉGIO E ALUNO: 

As relações entre o Colégio FERA e os Alunos, surgem do princípio que 

a educação é o processo social, que acontece não apenas na escola e entre o pro-

fessor e aluno, dissociada da sociedade em que se vive, mas sim uma interação 

desses meios. Neste sentido, o papel da escola é de estimular a ampliação destes 

conhecimentos, informações e capacidades que já estão interiorizadas em cada 

educando. A sua obrigação é ser um espaço competente que promove o cresci-

mento do indivíduo com repasse para o coletivo. 
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8.2 RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

A relação do professor com o aluno é visualizada por um lado mais es-

pecífico em que o professor tem uma tarefa mais abrangente que vai muito além do 

desenvolver do seu planejamento. Para que sua aula seja atraente aos seus alunos, 

o professor necessita adequar os seus planejamentos curriculares partindo da rea-

lidade dos educandos, para que realmente a sua ação pedagógica venha auxiliá-

los na construção da aprendizagem. Neste sentido, o professor vai interagir com 

sua turma, não com uma atitude autoritária dando a entender que é o único detentor 

do saber, mas agindo com criatividade em sua ação, possibilitando aos seus alunos 

a formulação destes conhecimentos e que estes sejam transformados em experiên-

cias acumuladas na vida de cada um. 

O planejamento deve ser um ponto de orientação, onde o professor irá 

dialogar, discutir, orientar e ainda prever momentos em que seus alunos possam 

opinar. 

Ao propor a atividades diversificadas, o professor deve cuidar para que 

tenha uma postura interdisciplinar, não trabalhando com fragmentos, mas com o 

todo, sem perder de vista o seu papel que é o de planejar, organizar, mediar e ava-

liar o processo de ensino de aprendizagem. 

Enfim, os professores do Colégio FERA fundamentam-se no princípio di-

alógico, que acreditamos dever existir na relação aluno-professor. Assim sendo, o 

trabalho desenvolve-se com a participação efetiva dos alunos, buscando suas ex-

periências anteriores, capacitando-o a construir seu próprio conhecimento a partir 

das informações obtidas em diferentes fontes e nas relações sociais, travadas tanto 

no seu meio cultural como em outros. 

8.3 RELAÇÃO ENTRE COLÉGIO E COMUNIDADE 

Da relação do Colégio com a Comunidade busca-se a contribuição entre 

ambas as partes. Contando com o apoio da comunidade o Colégio torna possível o 

desenvolver das suas funções, como um dos agentes transformadores da socie-

dade. Isso advém de sua ação sobre a clientela, estes agindo dentro da sociedade. 
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Entende-se que há uma troca, pois à medida que a comunidade se insere no Colé-

gio fornecendo vários elementos como fonte de informações, pesquisas, conheci-

mentos, etc., o Colégio em contrapartida devolve estas contribuições para a socie-

dade através de sua ação sobre os seus educandos na sua inserção com preparo 

para a cidadania consciente. 

8.4 RELAÇÃO ENTRE OS PAIS E O COLÉGIO 

Desenvolve-se um trabalho dentro do Colégio, onde se busca o resgate 

de valores, a interdisciplinaridade e a inter-relação entre os conteúdos curriculares, 

envolvendo a realidade dos educandos, a integração do Colégio com a Comuni-

dade, pensando-se que a ação do Estabelecimento de Ensino deve ser mais abran-

gente, envolvendo o Colegiado como um todo e a comunidade onde está inserido, 

tornando-se imprescindível a presença dos pais em todas as atividades propostas. 

Dessa relação surge de uma proposta que tem como objetivo principal a 

abertura do Colégio para a participação direta dos pais e comunidade, criando es-

paços para reflexão conjunta, pois todos estão envolvidos num objetivo comum, 

como agentes transformadores da sociedade. 

O Colégio precisa ser um polo, onde se concentrem forças para um tra-

balho efetivo para contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos educandos, 

cada vez mais se empenhando para efetivar o seu trabalho a contento.  

9 AVALIÇÃO INSTITUCIONAL 

No Colégio será realizada a Avaliação Institucional anualmente de forma 

global, através de instrumentos que permitam a manifestação das suas caracterís-

ticas próprias. 
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10 PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

O Colégio conta com uma equipe de profissionais altamente gabaritados, 

e irá propiciar Capacitação Contínua para seus professores, acreditando ser esta a 

melhor forma de se poder ofertar um ensino de qualidade à sua clientela. 

 

11 CONCEPÇÕES 

11.1 SOCIEDADE 

Vivemos num mundo onde a informação é diversificada e atualizada rapida-

mente. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Ao constatar a velocidade com que 

ocorrem transformações em nossa vida cotidiana, podemos afirmar que estamos 

diante de um novo tempo, uma realidade que nos envolve e nos desafia.  

A forma com que compreendíamos a vida e tudo que acontecia, já não parece 

ser o que prevalece hoje. Vivemos uma nova era, onde o conhecimento que tínha-

mos como entendimento de se estar no mundo (algo pronto e acabado), não é mais 

aceito e absorvido pela maioria das instituições, como também pelo processo que 

configura a produção do conhecimento.  

  Isto significa que a sociedade atual exige uma prática pedagógica que asse-

gure a construção da cidadania, fundada na criatividade, criticidade, nas responsa-

bilidades advindas das relações sociais, econômicas, políticas e culturais.   

   Essas reais exigências cognitivas e atitudinais requeridas nos permitem o 

questionamento: o que tem a educação a refletir sobre as relações e transformações 

em curso e a formação do homem? 

   A educação e a escola, por sua importância política, merecem um papel de 

destaque numa proposta de sociedade. Neste esforço de reorganização da vida 

social e política, velhas instituições e antigos conceitos são redefinidos de acordo 

com essa lógica. Portanto, “o que está em jogo não é apenas uma reestruturação 

das esferas econômicas, sociais e políticas, mas uma reelaboração e redefinição 

das próprias formas de representação e significação social” (SILVA, 1990, p. 56). 
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   A escola tem muito que refletir sobre sua organização curricular, a começar 

pela compreensão de que a sua ação passa a ser uma intervenção singular no pro-

cesso de formação do homem na sociedade atual. Nesse paradigma, o professor já 

não pode ser considerado como único detentor de um saber que simplesmente lhe 

basta transmitir, mas deve ser um mediador do saber coletivo, com competência 

para situar-se como agente do processo de mudança. 

   Assim, concebemos que a educação, a escola e o objeto de conhecimento 

constituem os elementos essenciais para o processo de formação de homens e 

mulheres que contribuirão para a organização da sociedade. 

 

11.2 HOMEM 

Partindo do que diz Morin (2001: 40) ao se referir sobre a complexidade do 

ser humano: "ser, ao mesmo tempo, totalmente biológico e totalmente cultural", 

apresentamos nossa concepção de homem e, em consequência, as aspirações pre-

tendidas em relação ao cidadão que queremos formar. Entendendo o sujeito tanto 

biológico como social, temos por objetivo desenvolver no aluno a consciência e o 

sentimento de pertencer ao mundo, de modo que possa compreender a interdepen-

dência entre os fenômenos e seja capaz de interagir de maneira crítica, criativa e 

consciente com seu meio natural e social. 

   Alguns desafios são fundamentais no que se refere à formação do sujeito, 

desenvolver competências para contextualizar e integrar, para situar qualquer infor-

mação em seu contexto, para colocar e tratar os problemas, ou seja, o grande de-

safio de formar sujeitos que possam enfrentar realidades cada vez mais complexas. 

Assim, acreditamos na possibilidade de formar um cidadão mais indignado com as 

manifestações e acontecimentos da vida cotidiana, um cidadão que saiba mediar 

conflitos e propor soluções criativas e adequadas a favor da coletividade, que tenha 

liberdade de pensamento e atitudes autônomas para buscar informações nos dife-

rentes contextos, organizá-las e transformá-las em conhecimentos aplicáveis.  

   Para o educador Paulo Freire, o homem só começa a ser um sujeito social, 

quando estabelece contato com outros homens, com o mundo e com o contexto de 
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realidade que os determina geográfica, histórica e culturalmente, é nessa perspec-

tiva que a escola se torna um dos espaços privilegiados para a formação do homem. 

 

11.2.1 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

A alfabetização é a aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico de es-

crita e das técnicas para seu uso. 

É a aquisição de uma tecnologia – a aprendizagem de um processo de re-

presentação: codificação de sons em letras ou grafemas e decodificação de letras 

ou grafemas em sons; a aprendizagem do uso adequado de instrumentos e equipa-

mentos: lápis, caneta, borracha, régua...; a aprendizagem da manipulação de su-

portes ou espaços de escrita: papel sob diferentes formas e tamanhos, caderno, 

livro, jornal...; a aprendizagem das convenções para o uso correto do suporte: a 

direção da escrita de cima para baixo, da esquerda para direita. 

Letramento é o desenvolvimento de competências para o uso da tecnologia 

da leitura e da escrita nas práticas sociais que as envolvem. Ou seja, não basta 

apropriar-se da tecnologia – saber ler e escrever apenas como um processo de 

codificação e decodificação, é necessário também saber usar a tecnologia – apro-

priar-se das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e efici-

ente, nas diversas situações em que precisamos ou queremos ler ou escrever: ler 

e escrever diferentes gêneros e tipos de textos, em diferentes suportes, para dife-

rentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores, para diferentes fun-

ções: para informar ou informar-se, para interagir, para imergir no imaginário, no 

estético, para ampliar conhecimento, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para 

orientar-se, para apoio à memória, para catarse... 

 

11.2.2 INFÂNCIA, CONDIÇÃO PARA SER CRIANÇA 

[...] “porque é de infância que o mundo tem precisão”. 

(Thiago de Mello, 1964, p. 34) 
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A palavra infância nos remete ao passado, com cheiro e cores diferentes. A 

infância é histórica, é de uma época, de uma sociedade, de uma cultura e também 

de fatores políticos e econômicos. Dessa forma perguntamos: O que é infância? 

Quem é a criança?  

Por que essas perguntas foram feitas separadamente? Porque possuem con-

ceitos diferentes. Criança sempre existiu, mas o conceito de infância não; infância 

é um sentimento que surgiu há pouco tempo, mais precisamente no século XVII.  

Criança é hoje um sujeito social e histórico, constituído no seu presente, ci-

dadão, portador e produtor de cultura. Já a infância passa a ser vista não mais como 

um tempo de desenvolvimento, mas como um tempo em si, tempo de brincar, jogar, 

sorrir, chorar, sonhar, desenhar, colorir… Ou seja, um tempo que incorpora tudo o 

que a criança é e faz nesse período de sua vida, um tempo em que ela vive como 

sujeito de direitos. Na verdade, a infância é um direito inerente à criança, porém 

ainda há muitos casos em que a criança não usufrui deste direito.  

Foi com o estudo de Áries (1981) que se começou a problematizar o conceito 

de infância e, hoje, a imagem de infância remete-se à criança, que é ator social, 

partícipe da construção e da determinação de sua própria vida e da vida daqueles 

que a cerca. As crianças têm voz própria, devem ser ouvidas, consideradas com 

seriedade e envolvidas no diálogo e na tomada de decisões democráticas.  

 

11.2.3 O ADOLESCENTE 

 Ao se conceituar a palavra “adolescência” através de sua etimologia, tem-se 

a palavra latina “adolesco”, que significa crescer. É uma fase cheia de questiona-

mentos e instabilidade, que se caracteriza por uma intensa busca de “si mesmo” e 

da própria identidade, os padrões estabelecidos são questionados, bem como criti-

cadas todas as escolhas de vida feita pelos pais, buscando assim a liberdade e 

autoafirmação. 

Os teóricos da adolescência há muito têm concordado que a transição da 

segunda infância para a idade adulta é acompanhada pelo desenvolvimento de uma 
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nova qualidade de mente, caracterizada pela forma de pensar sistemática, lógica e 

hipotética. 

Através do Projeto aqui definido, apresentar-se-á base em Piaget acerca do 

período operacional formal, que constitui o ápice do desenvolvimento intelectual ex-

plicitando as principais características deste estágio. 

Piaget afirmava que as mudanças na maneira como os adolescentes pensam 

sobre si mesmos, sobre seus relacionamentos pessoais e sobre a natureza da sua 

sociedade têm como fonte comum o desenvolvimento de uma nova estrutura lógica 

que ele chamava de operações formais. 

O pensamento operatório formal é o tipo de pensamento necessário para 

qualquer pessoa que tenha de resolver problemas sistematicamente. 

O adolescente constrói teorias e reflete sobre seu pensamento, o pensa-

mento formal, que constitui uma reflexão da inteligência sobre si mesma, um sis-

tema operatório de segunda potência, que opera com proposições. 

Segundo Piaget uma das consequências de se adquirir pensamento opera-

tório formal é a capacidade de construir provas lógicas em que as conclusões se-

guem a necessidade lógica. Essa habilidade constitui o raciocínio dedutivo. 

O pensamento do adolescente se difere do pensamento da criança, ou seja, 

a criança consegue chegar a utilizar as operações concretas de classes, relações e 

números, mas não as utiliza num sistema fundido único e total que é caracterizado 

pela lógica do adolescente.  

Se o adolescente constrói teorias é porque de um lado, tornou-se capaz de 

reflexão e, de outro, porque sua reflexão lhe permite fugir do concreto atual na dire-

ção do possível e do abstrato. A lógica não é algo "estranho” a vida do sujeito, é 

justamente a expressão das coordenações operatórias necessárias para atingir de-

terminada ação. 

O pensamento do adolescente tem a necessidade de construir novas teorias 

sobre as concepções já dadas, no meio social, tentando chegar a uma concepção 
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das coisas que lhe seja própria e que lhe traga mais sucesso que seus antecesso-

res. 

São característicos do processo de pensamento, os patamares de desenvol-

vimento, que leva o nível mais elementar de egocentrismo à descentralização, su-

bordinando o conhecimento sempre a uma constante revisão das perspectivas. 

O adolescente exercita ideias no campo do possível e formula hipóteses, tem 

o poder de construir à sua vontade reflexões e teorias. Com estas capacidades, o 

adolescente começa a definir conceitos e valores. Neste sentido, caracteriza-se a 

adolescência por um egocentrismo cognitivo, pois o adolescente acredita que é ca-

paz de resolver todos os problemas que aparecem, considerando as suas próprias 

concepções como as mais corretas (crença na onipotência da reflexão). 

Grande parte da diferença existente entre o comportamento diário de uma 

criança e do adolescente pode ser expressa da seguinte maneira: o adolescente, 

como a criança vive no presente, mas ao contrário da criança também vive muito 

na dimensão ausente, isto é, no futuro e o no reino do hipotético.  

Seu mundo conceitual está povoado de teorias informais sobre si mesmo e 

sobre a vida, cheio de planos para o seu futuro e o da sociedade, em resumo, cheio 

de ideias que transcendem a situação imediata, as relações interpessoais atuais, 

etc. 

 

11.3 ESCOLA  

   A escola contemporânea tem passado por expressivas transformações de 

caráter social, político e econômico. Essas transformações surgem dos pressupos-

tos que sustentam os modos de vida. Sabemos que os modos de vida também são 

vivenciados pela escola. São variantes de diversos matizes, que se multiplicam a 

cada dia e esses acontecimentos não podem ser desprezados. As ações educativas 

vinculadas às práticas sociais compõem o rol de compromissos da educação formal. 

Por isso, o cotidiano escolar exerce um papel expressivo na formação cognitiva, 
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afetiva, social, política e cultural dos alunos que passam parte de suas vidas nesse 

ambiente pedagógico e educativo. 

  Sendo assim, a Escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

das relações sociais. É nesse ambiente que a criança e o jovem interagem com 

grupos de sua idade, criam vínculos e laços de convivência, além de desenvolverem 

habilidades e competências para continuar seu processo de aprendizagem.  

 

11.4 ENSINO-APRENDIZAGEM 

O caráter eminentemente pedagógico da Educação no contexto escolar fun-

damenta-se numa perspectiva de considerar que a criança está inserida em deter-

minado contexto social e, portanto, deve ser respeitada em sua história de vida, 

classe social, cultura e etnia. Nesse sentido, a escola é vista como espaço para a 

construção coletiva de novos conhecimentos sobre o mundo, na qual a sua proposta 

pedagógica permite a permanente articulação dos conteúdos escolares com as vi-

vências e as indagações da criança e do jovem sobre a realidade em que vivem.  

Podemos considerar os processos interativos, a cooperação, o trabalho em 

grupo, a arte, a imaginação, a brincadeira, a mediação do professor e a construção 

do conhecimento em rede como eixos do trabalho pedagógico voltado para o de-

senvolvimento da criança e do jovem visando à constituição do sujeito solidário, 

criativo, autônomo, crítico e com estruturas afetivo-cognitivas necessárias para ope-

rar sua realidade social e pessoal. 

   O processo de desenvolvimento, na perspectiva histórico-cultural, é com-

preendido como o processo por meio do qual o sujeito internaliza os modos cultu-

ralmente construídos de pensar e agir no mundo.  Este processo se dá nas relações 

com o outro, indo do social para o individual.  

 O caminho do objeto do conhecimento até a criança e desta até o objeto 

passa através de uma outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto 

de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre 

história individual e história social. (VYGOTSKY, 1991:37). 
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 Além dos aspectos abordados, importante lembrar que nos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento humano, os ambientes pedagógicos são espaços 

que possibilitam ampliar suas experiências e se desenvolver nas diferentes dimen-

sões humanas: afetiva, motora, cognitiva, social, imaginativa, lúdica, estética, cria-

tiva, expressiva e linguística.  

   As abordagens dos conteúdos não se limitam a fatos e conceitos, mas tam-

bém aos procedimentos, atitudes, valores e normas que são entendidos como con-

teúdos imprescindíveis no mesmo nível que os fatos e conceitos. Isto [...] pressupõe 

aceitar até as suas últimas consequências o princípio de que tudo o que pode ser 

aprendido pelas crianças pode e deve ser ensinado pelos professores. (COLL, 

2000:15) 

   A. Conteúdos relacionados a fatos, conceitos e princípios – correspondem ao 

compromisso científico da escola: transmitir o conhecimento socialmente produzido.  

   B. Conteúdos relacionados a procedimentos – que são os objetivos, resultados e 

meios para alcançá-los, articulados por ações, passos ou procedimentos a serem 

implementados e aprendidos.  

   C. Conteúdos relacionados a atitudes, normas e valores – correspondem ao com-

promisso filosófico da escola: promover aspectos que nos completam como seres 

humanos, que dão uma dimensão maior, que dão razão e sentido para o conheci-

mento científico. 

 

11.5 GESTÃO ESCOLAR 

É interessante verificar como o conceito evoluiu com o a passar dos anos do 

que seria gestão escolar e permitir pensar em gestão no sentindo de gerir uma ins-

tituição escolar, desenvolvendo estratégias no cotidiano com a finalidade de uma 

democratização da gestão educacional.  

Conforme apontado por Lück (2000, p. 11), gestão escolar:  

[...] constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que objetiva promo-
ver a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições 
materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos 
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socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino orientadas para a pro-
moção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los capa-
zes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e 
da economia centrada no conhecimento.  

 

Menezes e Santos (2002) definem a Gestão Escolar como a expressão rela-

cionada à atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a articula-

ção de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço 

dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino orientados para 

a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos.  

Nos dias de hoje podemos ver o perfil do gestor da atualidade, ter a necessi-

dade de repensar alguns fundamentos na educação, e de como iniciar conceitos 

sobre a educação, quebrando novos paradigmas, como relação à interdisciplinari-

dade, pedagogia de projetos, temas geradores de pesquisa em sala de aula, uma 

construção do conhecimento e habilidades.  

Práticas que vem abrindo caminhos para uma reflexão. Segundo W. E. De-

ming, administração e liderança não são necessariamente a mesma coisa. Os líde-

res podem ser quaisquer empregados, de qualquer nível, que tenham uma visão 

(ou atendam a visão da organização) e possam liderar os outros. É necessário, 

numa escola, “embutir” nos docentes o 1º axioma de W. E. Deming, ou seja, que 

eles devem se transformar em líderes dentro da sala de aula.  

Referindo-se as práticas adotadas anos passados, podemos diferenciar com 

a da atualidade. Perrenoud (1999 apud HENGEMÜHLE 2004, p. 185). Afirma que 

o debate atual só é possível porque, há um século, os defensores da Escola Nova 

e das pedagogias ativas questionam as relações entre os conhecimentos e as prá-

ticas sociais, o sentindo do trabalho escolar a ausência de projeto.  

Quanto mais perto chegamos à contemporaneidade que se revela através da 

construção do conhecimento, podemos observar a gestão escolar que o Colégio 

Fera oferece é a descoberta individual e não determina o que o aluno tem que fazer, 

e sim usando instrumento de raciocínio aplicando as verificações de aprendizagem 

onde os mesmos reflitam para dar a resposta.  
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Com o objetivo de conhecer a melhor forma de gerir uma instituição, a re-

forma educacional proposta pelo Colégio requer alguns instrumentos para uma ges-

tão com sucesso. O plano educacional de trabalho é formado com os docentes e a 

coordenação pedagógica onde planejam em conjunto as práticas educativas.  

De acordo com Hengemühle (2004, p. 194) a coordenação pedagógica pre-

cisa acompanhar as práticas do docente não como “supervisora”, mas como orien-

tadora. Nesse sentido, seu perfil também é de liderança, consoante com as tendên-

cias pedagógicas contemporâneas, para contribuir com subsidio nas práticas do 

corpo docente.  

Assim podemos observar que a orientação educacional não pode perder o 

foco que é uma busca de fatores que reflete a gestão escolar, através da coordena-

ção pedagógica, com professores ou com a família, tais fatores podendo ser pessoal 

ou pedagógico.  

É visto que para um bom desempenho é preciso traçar estratégias na qual 

possa dar subsidio ao que as instituições esperam de cada gestor. Construir proje-

tos coletivamente, desenvolver projetos de formação continua, ter um ambiente de 

promoção do ser e conviver, do conhecer e fazer.  

Se na instituição escolar não forem repensadas muitas questões estruturais 

seu desempenho será fracassado [...] isso quer dizer que as escolas ainda são 

muito disciplinares, pois para construir conhecimentos é preciso tempo e espaço 

Hengemühle (2004 p. 87).  

De acordo com Estevão (1999), a importação de um modelo de gestão es-

tratégica vai implicar, como se depreende, que as escolas não fiquem à mercê das 

mudanças das políticas educativas nacionais, numa atitude de mera reação às con-

tingências da sua implementação; pelo contrário, ela tem que exigir e insistir, alcan-

çando uma margem ampla de autonomia para atuar proativamente, desafiando os 

processos tradicionais de gestão em favor de um modelo normativo mais interveni-

ente e desafiador do statu quo; vai implicar ainda que as próprias políticas estimu-

lem este processo oferecendo quadros legais amplos e apoios efetivos e desafia-

dores à construção de identidades organizacionais diferenciadas.  
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A proposta de descentralização pedagógica na reforma educacional do Co-

légio Fera pressupõe um rompimento com a estrutura administrativa anterior, têm a 

preocupação de usar a formas convenientes com a realidade social no que esta 

inserida as práticas por ele adotadas.  

O processo de descentralização que podemos também chamar de empower-

ment proporciona maior racionalidade na gestão e na utilização dos recursos, visto 

que este será gerenciado diretamente pela instituição, que melhor do que ninguém 

conhece sua realidade e, portanto, saberá a melhor forma de utilizar.  

A descentralização pedagógica tem como objetivo principal trazer para o es-

paço da escola à reflexão sobre o ensino e a busca de alternativas para superar o 

fracasso escolar [...] (COSTA et. al. 1997 p. 46).  

Como todo o projeto pedagógico, também o perfil do aluno que a escola se 

propõe, há de ser fruto de construção e responsabilidade de todos. Sua definição 

pode ser desenvolvida a partir da equipe diretiva, a qual propõe, para a comunidade 

escolar interna (alunos, funcionários e professores) e externa (família, associações 

de bairro...), um referencial para o perfil que se pretende adotar. Conforme Hen-

gemühle (2004 p. 43).  

As mudanças são visíveis no que dizem respeito às práticas educacionais, 

as escolas mais globalizadas dão aos professores liberdade para levar os alunos a 

construírem conhecimentos e mostrarem suas diferenças, alunos envolvidos com a 

escola passam a futuros promissores, pais preocupados com a escola são futuros 

colaboradores para a educação em uma sociedade envolvida, isto é um país de-

senvolvido em educação. 

11.5.1 

 Ainda é necessário fundamentar alguns conceitos: 

- Concepção de Educação e Escola 

Primeira etapa tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até educar significa compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige 
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seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambi-

entes que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade. O conhe-

cimento é adquirido pelos alunos através dos relacionamentos realizados dentro e 

fora da escola e do ambiente no qual participam. À medida que a criança cresce 

precisa ampliar seus conhecimentos, interagindo como agente ativo no ensino – 

aprendizagem para que possa liderar, administrar e servir a sociedade como um 

cidadão consciente e transformador.  

Educação engloba os processos de ensinar e aprender, segundo o site auto-

rizado Wikipédia. 

No centro de um sistema educativo deve situar-se o ser humano a educar, 

num horizonte de plenitude. A tarefa educativa consiste, na verdade, na capacidade 

de identificar e de acompanhar está presente inquietação do homem, mantendo vivo 

o amor pelo saber, despertando o coração e pondo em marcha a sua razão e a sua 

liberdade[1]. 

A educação inicia-se ainda quando a criança está no ventre materno. É uma 

necessidade básica de todo ser humano, sendo um processo contínuo que o acom-

panha no decorrer de toda a sua vida, ou seja, é toda uma instrução necessária 

para equipar uma pessoa tornar-se um indivíduo útil a situações futuras. 

- Concepção de Trabalho: 

O conceito do trabalho pode ser abordado a partir de diversos enfoques. A 

sua definição básica indica que é a medida do esforço feito pelos seres humanos. 

Na visão neoclássica da economia, por exemplo, constitui um dos três fatores da 

produção, juntamente com a terra e o capital. Ao longo da história, a forma predo-

minante do trabalho foi à escravidão (trabalho forçado, em que um homem domina 

outro, impedindo-o de tomar decisões livremente). A partir de meados do século 

XIX, a escravidão começou a diminuir e foi declarada ilegal. Desde então, o trabalho 

assalariado passou a ser a forma dominante do trabalho.  

O trabalho humano é a adaptação a situações imprevistas e a fabricação de 

instrumentos, bem como o fato de ele ser consciente e proposital, na medida em 
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que o resultado do processo existe previamente na imaginação do trabalhador (Bra-

verman, 1987). 

Esta concepção do trabalho indica que um indivíduo realiza certa atividade 

produtiva pela qual aufere um salário, isto é, o preço do trabalho dentro do mercado 

laboral. A relação de trabalho (relação laboral) entre o empregador (a entidade pa-

tronal) e o empregado está sujeita a diversas leis e convenções, embora também 

exista aquilo a que se chama de trabalho ao negro (aquelas contratações realizadas 

de forma ilegal e que permitem explorar os interesses do trabalhador). 

- Concepção de Tecnologia: 

O termo tecnologia, de origem grega, é formado por tekne (“arte, técnica ou 

ofício”) e por logos (“conjunto de saberes”). É utilizado para definir os conhecimen-

tos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente, com vista a satisfa-

zer as necessidades humanas. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa 

da Porto Editora, a tecnologia é o conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas 

que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico.  

Convém destacar que, embora erradamente, é usada a palavra tecnologia 

como sinónimo de tecnologias da informação, que são aquelas que permitem o tra-

tamento e a difusão de informação por meios artificiais e que incluem tudo o que 

esteja relacionado com os computadores. Apesar de ser difícil estabelecer um 

mesmo esquema para as diferentes aplicações da tecnologia, pode-se dizer que a 

fabricação de um novo aparelho/dispositivo começa com a identificação de um pro-

blema prático a resolver.  

A tecnologia abarca, portanto, todo este processo, desde a ideia inicial à sua 

aplicação propriamente dita. 

- Concepção de Conhecimento: 

A aquisição do conhecimento pressupõe a relação sujeito–objeto, o que quer 

dizer que a compreensão de mundo está vinculada a uma relação de um sujeito que 

observa a realidade e interage com ela, de forma sistemática. Na prática pedagógica 

não se privilegia um ou outro, mas considera-se que sujeito e objeto têm papéis 
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preponderantes na relação que promove a aprendizagem e, por conseguinte, o co-

nhecimento. A relação sujeito-objeto é, portanto, dialética, pois o sujeito opera como 

agente construtor, e o objeto se apresentam com a realidade que ele traz.  

Na construção do conhecimento também se considera a interação social, o 

tempo histórico e a cultura. A aquisição do conhecimento não acontece de maneira 

isolada e individual, mas é fruto das relações humanas que se concretizam num 

contexto sociocultural, que se modifica no tempo.  O ser humano tem a tarefa de 

apreender e modificar o conhecimento, na interação com seu meio (LIPMAN, 

Matthew. O pensar na educação. Petrópolis, Vozes, 1995.) 

- Concepção de Avaliação / Recuperação: 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em 1996, 

determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos 

prevaleçam sobre os quantitativos. Da mesma forma, os resultados obtidos pelos 

estudantes ao longo do ano escolar devem ser mais valorizados que a nota da prova 

final. Sabe-se que a alfabetização é um processo dentro do letramento e, segundo 

Magda Soares, é a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever.  

É certo também que o conceito de alfabetização mudou no decorrer dos 

anos, sobre esse aspecto. É preciso reconhecer que para que haja continuidade no 

processo de letramento dessa criança oriunda das séries iniciais do Ensino Funda-

mental de nove anos, somente um trabalho voltado para a leitura e a escrita poderá 

fazer com que a escola cumpra o seu principal papel, formando indivíduos autôno-

mos, capazes de atender à demanda de uma sociedade letrada cada vez mais exi-

gente, em que as informações devem ser processadas e assimiladas rapidamente.  

No entanto, para que isso aconteça, é preciso lembrar que o compromisso 

com a leitura e a escrita não é apenas de responsabilidade do alfabetizador ou do 

professor de português, todos os educadores deverão atuar de forma coordenada 

na promoção do letramento, uma vez que grande parte das aprendizagens escola-

res depende da capacidade de processar informações escritas, verbais e numéri-

cas, relacionando-as com imagens, gráficos e outros gêneros textuais. 

- Concepção de Cidadania: 
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A cidadania é exercida pelos cidadãos. Cidadão é um indivíduo que tem 

consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões 

da sociedade. A ideia de cidadania ativa é ser alguém que cobra, propõe e pressi-

ona o tempo todo. Para o educador brasileiro Demerval Saviani, ser cidadão signi-

fica ser sujeito de direitos e deveres: “Cidadão é, pois, aquele que está capacitado 

a participar da vida da cidade e, extensivamente, da vida da sociedade”.  

 É importante lembrar que as mudanças na economia e na sociedade bene-

ficiaram mais algumas categorias sociais do que outras. Só determinadas parcelas 

da sociedade alcançarão, na prática, os direitos de cidadania em sua plenitude, 

como o de receber os serviços públicos de água encanada e tratada, rede de es-

goto, luz elétrica, etc. Outro indicador de grau de cidadania de uma nação é o trata-

mento que se dá aos idosos. Crianças e idosos são os dois extremos frágeis de 

uma sociedade. Uma sociedade que não respeita suas crianças e seus idosos põe 

em risco a 

- Concepção de Cultura: 

A cultura ao ser definida se refere à literatura, cinema, arte, entre outras, po-

rém seu sentido é bem mais abrangente, pois cultura pode ser considerada como 

tudo que o homem, através da sua racionalidade, mais precisamente da inteligên-

cia, consegue executar.  

Dessa forma, todos os povos e sociedades possuem sua cultura por mais 

tradicional e arcaica que seja, pois, todos os conhecimentos adquiridos são passa-

dos das gerações passadas para as futuras. Os elementos culturais são: artes, ci-

ências, costumes, sistemas, leis, religião, crenças, esportes, mitos, valores morais 

e éticos, comportamento, preferências, segundo definições de Demerval Saviani 

- Concepção de Currículo: 

Atualmente, o currículo é uma construção social, na acepção de estar intei-

ramente vinculada a um momento histórico, à determinada sociedade e às relações 

com o conhecimento. Nesse sentido, a educação e currículo são vistos intimamente 
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envolvidos com o processo cultural, como construção de identidades locais e naci-

onais. Hoje existem várias formas de ensinar e aprender e umas delas é o currículo 

oculto.  

Para Silva, o currículo oculto é “o conjunto de atitudes, valores e comporta-

mentos que não fazem parte explícita do currículo, mas que são implicitamente en-

sinados através das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração 

espacial e temporal da escola”. Ao pensarmos no homem como um ser histórico 

também refletirá em um currículo que atenderá em épocas diferentes a interesses, 

em certo espaço e tempo histórico. Existe uma diferença conceitual entre currículo, 

que é o conjunto de ações pedagógicas e a matriz curricular, que é a lista de disci-

plinas e conteúdos do currículo. (SILVA, Luis Eron da. Reestruturação Curricular: 

novos mapas culturais, novas perspectivas educacionais.)  

- Cuidar e educar: 

O modelo educativo que deriva dessa concepção de cuidar e educar centrada 

na ajuda que é necessária proporcionar ao aluno visando aperfeiçoar seu processo 

de desenvolvimento, direciona a responsabilidade da escola para as necessidades 

educativas especiais de um aluno, que é identificada em relação ao contexto esco-

lar, e, a partir daí, é possível propor uma resposta. Então, duas dimensões resultam 

fundamentais no conceito de necessidades educativas que predispõem cuidados 

de um aluno segundo Bautista (1997) por um lado, seu caráter interativo, pois não 

são só dificuldades pessoais, mas também dificuldades provocadas pelo contexto 

escolar. Por outro lado, sua relatividade, ou seja, as necessidades de um aluno não 

podem ser concebidas de forma definitiva e determinante, mas dependerão das 

particularidades do aluno, num dado momento e num dado contexto. Por isso, a 

resposta educativa deve ser formulada considerando a situação individual de apren-

dizagem, em interação com um determinado contexto escolar (professor, colega, 

estrutura e organização). 

- A Inclusão / Educação Inclusiva: 

Segundo a Constituição Federal de 1988, O lançamento da Constituição Fe-

deral de 1988 significou um grande avanço em termos educacionais no Brasil, pois 
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respalda e propõe avanços significativos para educação escolar, elege a cidadania 

e a dignidade da pessoa humana (art.1º,incisos II e III) como um dos seus objetivos 

fundamentais: a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV) e também 

garante o direito a igualdade (art.5º) e trata no artigo 205 e seguintes , do direito de 

todos à educação .  

Esse direito deve visar "o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para a cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Além disso, garante igualdade 

de condições, e acesso e permanência na escola "(art.206 , inciso I). 

- Formação Humana Integral: 

Partindo desse pressuposto, os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem 

a efetivação de práticas, administrativa e pedagógica, voltadas para a formação do 

cidadão. Para que isso aconteça é necessário que a escola seja coerente com os 

Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Res-

peito ao Bem Comum; os Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, e 

da diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais; e os Princípios Políticos dos 

Direitos e Deveres de Cidadania, do exercício da Criticidade e do respeito à Ordem 

Democrática. De acordo com Freire (1980, p.20) “a educação deve preparar, ao 

mesmo tempo, para o juízo crítico das alternativas propostas pela elite, e dar a pos-

sibilidade de escolher o próprio caminho”. Ao falarmos da preparação do ser hu-

mano, estamos tratando de uma preparação capaz de formar um ser crítico e cons-

ciente do seu papel no mundo. Todavia, não é isso que está acontecendo na edu-

cação, já que a mesma está mais preocupada em aumentar as estatísticas do que 

proporcionar uma educação de qualidade a todos, sendo encarada, por muitos, 

como uma forma de preparação para o trabalho.  

Com isso a educação se torna mecanicista e vazia. Dessa forma, muitas pes-

soas não possuem uma educação que prepara, de fato, para o futuro, mas que 

assume uma forma paliativa de cumprir as exigências da legislação. 

- Tempo e Espaço Pedagógico: 
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Essa organização do tempo escolar é normalmente feita no momento da ela-

boração do projeto-político-pedagógico (PPP) de cada escola. 

As pessoas mais indicadas para a organização desse tempo escolar são os próprios 

professores, por conhecerem as necessidades e a realidade da sala de aula. No 

entanto, verifica-se que, na maioria dos casos, são especialistas e membros de ou-

tras áreas, os responsáveis por esta parte. 

Assim, o resultado é que o tempo escolar fica muito compartimentado e hie-

rarquizado. Isto significa que a grade curricular, que fixa o tempo de cada disciplina, 

concede mais tempo – que normalmente é apenas de uma hora ou menos – para 

disciplinas que são consideradas de mais importância em detrimento de outras, que 

acabam ficando prejudicadas por terem menos tempo para serem desenvolvidas. 

Comentando sobre esse assunto e sobre o resultado imediato no desenvolvimento 

escolar dos alunos, Enguita (1989) diz: 

 
A sucessão de períodos muito breves – sempre de menos de 

uma hora – dedicados a matérias muito diferentes entre si, sem necessidade 
de sequência lógica entre elas, sem atender à melhor ou à pior adequação 
de seu conteúdo a períodos mais longos ou mais curtos e sem prestar ne-
nhuma atenção à cadência do interesse e do trabalho dos estudantes; em 
suma, a organização habitual do horário escolar ensina ao estudante que o 
importante não é a qualidade precisa de seu trabalho, a que o dedica, mas 
sua duração. A escola é o primeiro cenário em que a criança e o jovem pre-
senciam, aceitam e sofrem a redução de seu trabalho a trabalho abstrato. 
(ENGUITA, 1989, p.180) 

Desse modo, percebe-se que é necessário reformular a forma em que o 

tempo escolar é organizado, para alterar a qualidade do trabalho pedagógico. 

 

- Formação continuada 

Segundo o estudioso Philippe Perrenoud, a formação profissional contínua 

se organiza em determinadas áreas prioritárias. Dentre elas estão as competên-

cias básicas que cabem ao educador. Refere - se como áreas de competências, 

devido cada uma delas abordar várias competências.  

Vejamos as dez grandes áreas de competências segundo Perrenoud: Com-

petências mais específicas a serem trabalhadas em formação contínua (exemplos)  

• organizar e animar situações de aprendizagem 
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• conhecer, em uma determinada disciplina, os conteúdos a ensinar e sua tradu-

ção em objetivos de aprendizagem.  

• trabalhar a partir das representações dos alunos.  

• trabalhar a partir dos erros e obstáculos à aprendizagem.  

• construir e planejar dispositivos e sequências didáticas.  

• comprometer os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento 

- Diversidade 

A diversidade entendida como uma extensão da individualidade que tem sua 

representação no modelo social de rede apresenta-se na concepção da complexi-

dade como o formato fundamental da sociedade. Nesta perspectiva as diferenças 

apresentam-se como uma experiência natural da vida em sociedade, segundo Bau-

tista. 

Contudo a tendência a tomar a diferença como uma inadequação dos valores 

estabelecidos por um grupo social ou cultura tendem a gerar uma série comporta-

mentos que são prejudiciais no desenvolvimento e relacionamento entre os indiví-

duos: o preconceito, a discriminação e a intolerância. Estes comportamentos ainda 

são encontrados continuamente na sociedade como um reflexo mais profundo da 

violência e da exclusão social. 

Pensar a diversidade é um processo importante para a construção da identi-

dade, isto significa que ela tem um papel crucial na criação de valores e atitudes 

que permitam uma melhor convivência e respeito entre todos os setores para o 

pleno desenvolvimento da humanidade. 

Para completar a dimensão de concepções tão importantes para o norte do 

trabalho pedagógico, segue definições que fecham o ciclo de todas as exposições 

como o que se busca e o que se privilegia: o mundo em que vivemos e toda sua 

complexidade.  

- MUNDO: 

Segundo Nunes (1996, p.84), as concepções de mundo são as representa-

ções que os homens constroem dele para si e para a sociedade na qual se encon-
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tram inseridos. Essas concepções são constituídas de conceitos de homem, de so-

ciedade, de cultura, de produção de conhecimento cientificamente elaborado, de 

educação, de História, de intelectuais e seu papel na hegemonia das classes sociais 

e outros.  

Esses itens conceituais, em seu conjunto, acabam por referenciar a prática 

pedagógica do professor em sala de aula, seu posicionamento teórico e mesmo 

ideológico. 

Assim, Mundo é um termo utilizado em diversos contextos como sinónimo de 

planeta Terra ou mesmo de outros corpos celestes assemelhados aos planetas, 

especialmente os rochosos. O termo carrega consigo ainda um ponto de vista hu-

mano, como um lugar que é ou que poderia ser habitado por seres humanos. 

Daí tanta complexidade associada a responsabilidade no enfrentamento 

desse universo temático. 

 

11.5.2 PROPOSIÇÃO DE AÇÕES 

Entende-se que da mesma maneira que envolvemos a aprendizagem na 

Educação Infantil, compreende-se que através deste é relacionada a diversidade 

que engloba toda a preparação para o apresentar de um trabalho pedagógico de 

qualidade como o da Escola. Sendo revelado os inúmeros conhecimentos que o 

professor deve estar adquirindo, par que se comece a refletir que os alunos querem 

formar. Neste desenvolvimento do trabalho adquirimos noções sobre conteúdo, ei-

xos, currículo, avaliação, métodos, competências, etc. Aprendem-se que o profes-

sor precisa ter um conhecimento muito amplo e múltiplo a respeito da organização 

do seu trabalho docente, porque esta tarefa é muito complexa. Existem imensos e 

grandiosos inúmeros de fatores envolvidos neste preparo, para que seja influenci-

ado no resultado. O trabalho docente é composto de atividades planejadas que vi-

sam atingir objetivos de aprendizagem através da exploração e do estímulo com 

dinamismo e criatividade. A organização do trabalho docente nos Anos Iniciais te-
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mas como o planejamento e a organização do trabalho pedagógico, conteúdos cur-

riculares, a avaliação da aprendizagem, as alternativas metodológicas como proje-

tos, temas geradores e centro de interesse. 

Alguns aspectos são considerados básicos para o planejamento como co-

nhecer o aluno, o conteúdo a ser ensinado, o procedimento a ser desenvolvido, 

conhecer o processo de avaliação, ter consciência de que a interação professor-

aluno é um elemento importante na aquisição do aprendizado e que a dimensão 

social do trabalho em aula é muito amplo. O conteúdo é preciso ser elaborado e 

pensado conforme a necessidade da turma e até mesmo do aluno com dificuldade, 

utilizando-se de currículo adaptado e estratégias de ensino com resultados positi-

vos. Reavaliar o trabalho pedagógico e até mesmo retomar conteúdos de funda-

mental importância para dar continuidade aos demais conhecimentos. O conheci-

mento de medidas básicas de saúde e segurança, técnicas de apresentação das 

atividades, técnicas de manejo em grupo e conhecimento do conteúdo são aspectos 

tão fundamentais quanto às competências em relação à programação, a orientação 

e os processos de avaliação. A avaliação exige observação, reflexão, registro diário. 

 

11.6 TEMAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma 

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos 

e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio 

da participação política. 

Nesta perspectiva, é que foram incorporados como temas sociais contempo-

râneos as questões de multiculturalismo, meio ambiente, educação para a paz, sa-

úde, sexualidade e esporte. 

Amplos o bastante para produzir preocupações da sociedade brasileira de 

hoje, os temas correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sob 

várias formas na vida cotidiana. 

O desafio que se apresenta para as escolas é o de se abrir para o seu debate. 
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Os temas sociais contemporâneos devem ser incorporados nas áreas já exis-

tentes e no trabalho educativo da escola. 

Dessa forma tanto em atitudes didáticas como em projetos distintos tais prá-

xis terão assegurados amplo desenvolvimento curricular no Colégio Fera, assim tra-

balhados: 

*História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Lei nº 11.645/08) = conforme 

apontado nos conteúdos das disciplinas de História, Filosofia, Português, LEM e 

Arte, serão oportunizados textos, palestras e inserção às culturas como fonte de 

conhecimento e interação. As demais disciplinas mantêm ligação com a temática 

através de conteúdos expressos no material didático. 

 

*Prevenção ao uso indevido de drogas (Lei 11343/06) = Palestras aos alunos em 

dois projetos semestrais. São eles: Informação e Prevenção e Educando para 

Cidadania. Alunos das séries do Ensino Médio participarão e desenvolverão textos 

para contribuírem com o assunto informado. 

 

*Sexualidade Humana (Lei 11733/97) = palestras em parceria com o Curso de Bio-

medicina da Faculdade Campo Real. Oficinas na ocasião. 

*Enfrentamento à Violência contra a Criança e ao Adolescente: Direito da Criança 

e do Adolescente (Lei Federal n.°11525/07) e Estatuto da Criança e Adolescente 

8069/90 = todas as disciplinas trabalharão temática imprescindível para o público 

alvo de nossa escola. As atividades principais estarão baseadas em textos, oficinas 

nas disciplinas de Educação Física, Filosofia e Geografia e o Projeto “Paz... eu 

quero é mais”. 

 

*Educação Fiscal, Educação Tributária (Decreto n° 1143/99 – Portaria n° 413/02); 

*Educação Ambiental (Lei Federal n° 9795/99 – Decreto n° 4281/02) = atividades 

didáticas vinculadas ao material didático de todas as disciplinas. 

 

*História do Paraná. (Lei n° 13.181/01) = = atividades didáticas vinculadas ao ma-

terial didático das disciplinas de História, Geografia e Literatura. 
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*Música (Lei n.°11769/08) = Projeto vinculado ao Momento Cívico, as aulas de 

Arte, LEM e Educação Física, respectivamente. 

 

*Estatuto do Idoso (Lei 10741/03) = = atividades didáticas vinculadas ao material 

didático de todas as disciplinas. 

 

*Educação para o Trânsito (Lei 9503/97-Código de Trânsito Brasileiro) = Projeto: 

Eu conheço meu espaço, com orientação principal da área de Biologia para pas-

seios e multidisciplinariedade. 

 

*Direitos Humanos (Resolução 01/12) = Projeto Dia do Diferente que acontece 

todos os anos e traz temáticas comuns aos Direitos de Todos os Cidadãos. 

 

*Execução do Hino Nacional (Lei 12031/09) = Projeto Momento Cívico, todos os 

alunos às sextas-feiras cantam o Hino Nacional sempre antecipado por dois textos 

apresentados por alunos de diferentes turmas. 
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COLÉGIO FERA – INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICU-

LAR – 2018 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

(2 A 5 ANOS) 

 

JUSTIFICATIVA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

  O trabalho com as crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental precisa levar 

em conta o caráter histórico do desenvolvimento humano. Por isso, a escolarização nesse 

período deve dar continuidade ao que se construiu na Educação Infantil, considerando as cul-

turas infantis tradicionais e contemporâneas, as brincadeiras da tradição oral e as situações 

lúdicas de aprendizagem. Nesse momento da escolarização, o desenvolvimento das lingua-

gens permite às crianças a vivência de situações e contextos para compreender e reconstruir 

suas ações e expressá-las, descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades necessárias para 

novas aprendizagens. 

 As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabele-

cem com as pessoas e o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia 

da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignifica-

ção. 

O Colégio fera pretende formar alunos ativos, críticos, sociais, conhecedores de 

suas capacidades, dispostos e prontos a aprendizagem não apenas dentro de sala de aula, 

mas em sua vida. Através do estudo constante das formas como cada criança aprende, como 

desenvolve seu raciocínio, como os progressos vão acontecendo, os professores irão direcio-

nar sua atuação com seus alunos. Inicialmente, sem pré-julgamento sobre os conhecimentos 

das crianças, mas com disponibilidade para ouvi-las e respeitar sua resposta, o professor co-

meça a conhecê-las, estabelecer eficácia dos procedimentos adotados. 

O Colégio Fera entende que a incorporação das tecnologias educacionais só tem 

sentido se contribuir para a melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem, enriquecendo o 
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ambiente educacional e diversificando as suas fontes de estímulos, a partir dos quais as cri-

anças, os estudantes e os professores interagem cognitivamente para a construção ativa, crí-

tica e criativa de conhecimentos. 

 

3  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DAS DISCIPLINAS 

O Colégio Fera- Infantil, Fundamental e Médio pretende formar alunos ativos, críti-

cos, sociais, conhecedores de suas capacidades, dispostos e prontos a aprendizagem não 

apenas dentro de sala de aula, mas em sua vida.  

Ensinar é, portanto, buscar, indagar, constatar, intervir, educar. O ato de ensinar 

exige conhecimento e, consequentemente, a troca de saberes. Pressupõe-se a presença de 

indivíduos que, juntos, trocarão experiências de novas informações adquiridas, respeitando 

também os saberes do senso comum e a capacidade criadora de cada um. 

Através do estudo constante das formas como cada criança aprende, como desen-

volve seu raciocínio, como os progressos vão acontecendo, os professores irão direcionar sua 

atuação com seus alunos. 

3 Considerar os fatores sociais, culturais e a história educativa dos alunos, bem como seus 

interesses, motivações e características pessoais quanto ao aprendizado; 

4 Trabalhar a auto segurança; 

5 Propiciar um ambiente agradável de interação e cooperação entre todos, valorizando e res-

peitando as ideias e respostas de cada criança; 

6 Oportunizar o trabalho em grupos para o aprendizado do convívio com as diferenças; 

7 Buscar nos alunos uma atitude investigativa e propiciar situações didáticas com objetivos, 

claros; 

8 Levar os alunos a refletirem sobre o que pensam para que faça reformulações e encami-

nhem seu raciocínio; 

9 Propor desafios para estimular reflexões; 

10 Produzir interesse e motivação para que as organizações internas progridam; 

11 Estimular questionamentos dos próprios alunos para que gerem suas hipóteses e modelos 

e testem sua validade; 
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12 Oferecer investigações desafiadoras em contextos realistas permitindo aos alunos explorar 

e gerar possibilidades; 

13 Propiciar momentos para trocas de informações entre os educandos; 

14 Avaliar o processo, o empenho e a qualidade na realização das atividades; 

15 Estimular o diálogo e a reflexão para a construção de um ambiente sócio moral de interesse 

e cuidado mútuo, onde os alunos entendam a necessidade de regras e equidade. 

No relacionamento professor-aluno deverá haver respeito mútuo e cooperação. Para que se 

estabeleça essa relação, o professor deverá promover um ambiente de respeito aos pontos 

de vista dos alunos, bem como suas capacidades e dificuldades.  

“O estabelecimento de um clima de segurança, confiança, afetividade, incentivo, elogios e li-

mites colocados de forma sincera, clara e afetiva dará o tom de qualidade da interação entre 

professor e aluno”. (Referencial Curricular Nacional) 

Os alunos estarão construindo sua identidade e autonomia através da própria atua-

ção na construção de seus conhecimentos, a valorização de suas experiências e conhecimen-

tos prévios e a interação professor-aluno e aluno-aluno, chegando à passagem progressiva 

de situações em que o aluno é dirigido pelo professor a situações dirigidas pelo próprio aluno. 

É também através da aprendizagem de determinados procedimentos e atitudes en-

volvendo aspectos intelectuais, morais, afetivos e sociais que ocorrerá o desenvolvimento da 

autonomia, a qual é definida na introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais como a 

capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e cooperati-

vamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, 

governar-se, participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios 

éticos, etc. 

A busca pelo desenvolvimento da autonomia em cada criança deverá ser constante 

e efetivada de várias maneiras tanto individuais como em grupo. Na análise da palavra auto-

nomia, o sufixo “nomeia” significa leis, regras, que unindo ao prefixo “auto” que significa “pró-

prio”, entende-se que apesar de ser desenvolvida a partir de exercícios externos a autonomia 

é a interiorização de normas e condutas necessárias ao convívio no grupo social. 

De acordo com a perspectiva na qual o Colégio apoia sua maneira de conceber e 

realizar educação, o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, os alunos deverão: 
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3 Elaborar ideias próprias a respeito do mundo no decorrer da construção dos conhecimen-

tos, as quais refletem o seu nível de desenvolvimento; 

4 Solucionar desafios através do raciocínio e gradativamente, construir a evolução de seus 

conhecimentos e conceitos; 

5 Ser sujeitos ativos que, ao receber informações, as reelabora de acordo com seu desen-

volvimento psicológico para que estas sejam organizadas internamento gerando seus progres-

sos; 

6 Reconstituir comportamentos anteriores através do acesso a novos conhecimentos; 

7 Interagir com seus colegas na elaboração de significados e organização da aprendizagem; 

8 Ser participantes auto construtores de valores e regras do interesse e da motivação desen-

volvidas pelo professor. 

 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, 

com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus 

limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuida com a própria saúde e bem-estar; 

 Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoes-

tima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; 

 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular 

seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo 

atitudes de ajuda e colaboração; 

 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais 

como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes 

que contribuam para sua conservação; 

 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 

 Utilizar as diferentes formas de linguagem em diferentes situações de comunicação de 

forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades 

e desejos e avançar no processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais 

sua capacidade expressiva; 
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 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito 

e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

 

3.14 OBJETIVOS GERAIS DOS CONTEÚDOS 

Para os objetivos, o trabalho desenvolver-se-á por meio de quatro eixos, permeados pela 

afetividade: 

1 . Brincadeiras e jogos que promovem o faz de conta, desenvolvendo o raciocínio lógico, 

a comunicação e a socialização; 

2. Pesquisa, que proporciona a descoberta do mundo; 

3. Histórias, que estimulam a imaginação e o contato com o universo literário; 

4. Arte, que desenvolve a sensibilidade estética e a criatividade. 

 

3.14.4.1 Diferenciais 

d) Qualificação dos professores: a equipe docente será composta, em sua mai-

oria, por professores regentes pós-graduados nas diferentes áreas do desenvol-

vimento infantil. Também receberão formação continuada, em parceria com o 

Sistema Objetivo, o que possibilitará analisar e aprimorar as práticas de sala de 

aula; 

e) Sala de Arte: espaço multissensorial que estimula a criatividade, o faz de conta 

e a sensibilidade estética; 

f) Estações pedagógicas: metodologia em que o aluno é protagonista de seu 

aprendizado; 

g) Sistema Objetivo de Ensino: o Colégio Fera utilizará o, que tem soluções edu-

cacionais integradas, com produtos e serviços com foco na aprendizagem dos 

alunos; 

h) Compromisso com a sociedade e o meio ambiente: por meio de parcerias, 

desenvolver-se-á um projeto de Meio Ambiente; 

i) Sistema de Formação Total: preocupação com a ação, formação e transforma-

ção cidadã; 
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional os conteúdos concretizam “os propósitos 

da instituição e constituem um meio para que as crianças desenvolvam suas capacidades e 

exercitem sua maneira própria de pensar, sentir e ser, ampliando suas hipóteses acerca do 

mundo ao qual pertencem e constituindo-se em um instrumento para a compreensão da rea-

lidade. Os conteúdos abrangem, para além de fatos, conceitos e princípios, também os co-

nhecimentos relacionados a procedimentos, atitudes, valores e normas como objetivos de 

aprendizagem”. Não são um fim em si mesmo, mas um meio para compreender a realidade, 

enriquecer sua percepção sobre ela e desenvolver capacidades que lhes permitam produzir e 

usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. 

Para dar sequência ao aprendizado dos alunos, unindo o que e como ensinar, os conteúdos 

serão apresentados considerando: 

 Os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao que se pretende ensinar, identificando 

até que ponto os conteúdos ensinados foram realmente aprendidos; 

 O nível de complexidade dos diferentes conteúdos como definidor do grau de autonomia 

possível aos alunos, na realização das atividades, nas diferentes séries; 

 O nível de aprofundamento possível de cada conteúdo, em função das possibilidades de 

compreensão dos alunos nos diferentes momentos de seu processo de aprendizagem. 

Metodologia 

  A metodologia que será desenvolvida na Educação Infantil em suas áreas do conhecimento 

ocorrerá de acordo com  as Diretrizes Curriculares. O trabalho pedagógico será organizado 

por meio de vestígios, pesquisas, fontes históricas de diversas maneiras, da fundamentação 

na base teórica metodológica, da problematização dos conteúdos e das narrativas históricas 

dos alunos. Durante as aulas da Educação Infantil serão utilizados documentos escritos, re-

gistros orais, registros visuais, materiais de apoio ortográfico, bibliotecas, passeios e o próprio 

material pedagógico que foi selecionado pela Escola para o desenvolvimento afetivo, cognitivo 

e motor da criança.  
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Avaliação 

A avaliação na Educação Infantil tem característica de acompanhamento em relação 

à aprendizagem e ao desenvolvimento de cada criança, num processo contínuo e deverá sub-

sidiar permanentemente o professor, permitido: 

 A organização ou reorganização das ações pedagógicas junta às crianças; 

 A observação, reflexão e o diálogo, centrado nas manifestações de cada criança, represen-

tado o acompanhamento do cotidiano escolar; 

 As anotações e os relatórios que deverão retratar as aquisições feitas pela criança; 

 Os pareceres, elaborados ao término de cada bimestre, como caráter descritivo deverá 

conter pareceres sobre os diferentes aspectos do processo de desenvolvimento e de aprendi-

zagem do aluno (cognitivos, psicomotores e socioafetivo).  

A avaliação não terá caráter de retenção, nem de seleção das crianças, no sentido 

de constituição de turmas pretensamente homogêneas. Para que a avaliação seja de forma 

ampla e completa, requer do professor, uma constante observação no comportamento e rea-

lização das atividades propostas, em ação individual e coletiva utilizando-se de recursos for-

mais e informais, levando a criança a crescer e desenvolver ao máximo suas responsabilida-

des e possibilidades.  

 

CONTEÚDOS E COMPONENTES 

Movimento 

Constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico 

e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo. 

Contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo 

desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma re-

flexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como ativida-

des voltadas para a aplicação da cultura corporal de cada criança.  

A) Objetivos  

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo e progressivamente ampliar essa imagem, 

conhecendo e identificando seus segmentos e elementos e desenvolvendo cada vez mais uma 

atitude de interesse e cuidado com o próprio corpo; 
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 Explorar a ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos e 

ritmos corporais nas brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação; 

 Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular, desenvolvendo 

atitude de confiança nas próprias capacidades motoras; 

 Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de desloca-

mento e ajustando suas habilidades motoras para utilização em jogos, brincadeiras, danças e 

demais situações; 

 Explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento, etc.; para ampliar suas 

possibilidades de manuseio dos diferentes materiais e objetos; 

 Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, com força, velocidade, resistên-

cia e flexibilidade, conhecendo gradativamente os limites e as potencialidades de seu corpo. 

B) Conteúdos  

 Percepção de estruturas rítmicas para expressarem-se corporalmente por meio de dança, 

brincadeiras e outros movimentos; 

 Manipulação de materiais, objetos e brinquedos para aperfeiçoamento de suas habilidades 

manuais; 

 Participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, escorregar, pen-

durar-se, movimentar-se, dançar, etc., para ampliar gradualmente o conhecimento sobre o 

corpo e o movimento; 

 Valorização de suas conquistas corporais. 

Linguagem oral e Escrita 

A aquisição da linguagem oral e escrita está intimamente ligada aos significados culturais, às 

formas como as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e representam a 

realidade. 

A) Objetivos 

 Participar de variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar desejos, 

necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas vivências; 
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 Interessar-se com a escrita por meio da participação em situações nas quais ela se faz 

necessária e do contato cotidiano com livros, revistas em quadrinhos, e outros portadores de 

texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça necessário; 

 Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão, interessando-se 

por conhecer vários gêneros orais e escritos e participando de diversas situações de intercâm-

bio social nas quais possa contar suas vivências, ouvir as de outras pessoas, elaborar e res-

ponder perguntas; 

 Interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma convencional; 

 Reconhecer seu nome escrito, identificando-o em diversas situações do cotidiano; 

 Escolher livros para ler e apreciar. 

B) Conteúdos  

Uso da linguagem oral para conversar, comunicar-se, relatar suas vivências e expressar de-

sejos, vontades, necessidades, sentimentos, opiniões, idéias e preferências nas diversas situ-

ações de interação presentes no cotidiano; 

 Elaboração de perguntas e respostas de acordo com os diversos contextos de que parti-

cipa; 

 Participação em situações que envolvem a necessidade de explicar e argumentar suas 

ideias e pontos de vista; 

 Relato de experiências vividas e narração de fatos em sequência temporal e causal; 

 Reconto de historiais conhecidas com aproximação às características da história original 

no que se refere à descrição de personagens, cenários e objetos, com ou sem a ajuda do 

professor; 

 Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais, como trava-línguas, parlendas, adivi-

nhas, quadrinhas, poemas e canções; 

 Participação em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da leitura e da 

escrita; 

 Observação e manuseio de materiais impressos, como livros, revistas, histórias em quadri-

nhos, etc.; 

 Participação em situações que as crianças leiam, ainda que de forma informal; 
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 Participação em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita; 

 Escrita do próprio nome em situações em que isso é necessário; 

 Produção de textos individuais e/ou coletivos ditados oralmente ao professor; 

 Prática de escrita de próprio punho, utilizando o conhecimento de que dispõe, no momento, 

sobre o sistema de escrita em língua materna; 

 Respeito pela produção própria e alheia. 

8.5.3 Natureza e Sociedade 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais 

indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Vivenciam experiên-

cias e interagem em um contexto de conceitos, valores, idéias, objetos e representações sobre 

os mais diversos temas a que têm acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de co-

nhecimentos sobre o mundo que as cerca. 

A) Objetivos 

 Explorar o ambiente, relacionando-se com pessoas, estabelecendo contato com pequenos 

animais, plantas e objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse; 

 Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando perguntas, 

imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os aconteci-

mentos, buscando informações confrontando ideias; 

 Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de 

outros grupos; 

 Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se esta-

belecem valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a qualidade da 

vida humana. 

B) Conteúdos  

 Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que di-

gam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras; 

 Conhecimento de modos de ser, viver e trabalhar de alguns grupos sociais do presente e 

do passado; 
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 Identificação de alguns papéis sociais existentes em seus grupos de convívio, dentro e fora 

da instituição; 

 Valorização do patrimônio cultural do seu grupo social e interesse por conhecer diferentes 

formas de expressão cultural; 

 Observação da paisagem local (rios, vegetação, construções, florestas, campos, açudes, 

montanhas, etc.); 

 Utilização, com ajuda dos adultos, de fotos, relatos e outros registros para a observação de 

mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do tempo; 

 Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio 

ambiente; 

 Participação em atividades que envolvam processos de confecção de objetos; 

 Reconhecimento de algumas características de objetos produzidos sem diferentes épocas 

e por diferentes grupos sociais; 

 Conhecimento de algumas propriedades dos objetos: refletir, ampliar ou inverter as ima-

gens, produzir, transmitir ou ampliar sons, propriedades ferromagnéticas, etc.; 

 Cuidados no uso dos objetos do cotidiano, relacionados à segurança e prevenção de aci-

dentes, e à sua conservação; 

 Estabelecimentos de algumas relações entre diferentes espécies de seres vivos, suas ca-

racterísticas e suas necessidades vitais; 

 Conhecimento dos cuidados básicos de pequenos animais e vegetais por meio de sua cri-

ação e cultivo; 

 Conhecimento de algumas espécies da fauna e da flora brasileira e mundial; 

 Percepção dos cuidados necessários à preservação da vida e do ambiente; 

 Valorização da vida nas situações que impliquem cuidados prestados a animais e plantas; 

 Percepção dos cuidados com o corpo, à prevenção de acidentes e à saúde de forma geral; 

 Valorização de atitudes relacionadas à saúde a ao bem-estar individual e coletivo; 

 Estabelecimento de relações entre os fenômenos da natureza de diferentes regiões (relevo, 

rios, chuvas, secas, etc.) e as formas de vida dos grupos sociais que ali vivem; 
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 Participação em diferentes atividades envolvendo a observação e a pesquisa sobre a ação 

de luz, calor, som, força e movimento. 

Matemática 

Desde cedo, as crianças deparam-se com números, relações entre quantidades, noções sobre 

espaço, dinheiro, entre outros nas mais diversas situações cotidianas. Cabe à escola o auxílio 

na organização dessas informações e estratégias, bem como proporcionar condições para a 

aquisição de novos conhecimentos matemáticos. 

A) Objetivos 

 Estabelecer aproximações a algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, 

como contagem, relações espaciais, etc.; 

 Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais e as no-

ções espaciais como ferramentas necessárias no seu cotidiano; 

 Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados encontrados 

em situações-problema relativas a quantidades, espaço físico e medida, utilizando a lingua-

gem oral e a linguagem matemática; 

 Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar com situações 

matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios. 

B) Conteúdos 

 Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, 

brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos quais as crianças 

reconheçam essa utilização como necessária; 

 Manipulação e exploração de objetos e brinquedos, em situações organizadas de forma a 

existirem quantidades individuais suficientes para que cada criança possa descobrir as carac-

terísticas e propriedades principais e suas possibilidades associativas: empilhar, rolar, trans-

vasar, encaixar, etc.; 

 Utilização da contagem oral nas brincadeiras e em situações nas quais as crianças reco-

nheçam sua necessidade; 

 Utilização de noções simples de cálculo mental como ferramenta para resolver problemas; 
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 Comunicação de quantidades, utilizando a linguagem oral, a notação numérica e/ou regis-

tros não convencionais; 

 Identificação da posição de um objeto ou número numa série, explicitando a noção de su-

cessor e antecessor; 

 Identificação de números nos diferentes contextos em que se encontram; 

 Comparação de escritas numéricas, identificando algumas regularidades; 

 Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas; 

 Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume e tempo, pela utilização de 

unidades convencionais e não convencionais; 

 Explicitação e/ou representação da posição de pessoas e objetos, utilizando vocabulário 

pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças consi-

derarem necessário essa ação; 

 Exploração e identificação de propriedades geométricas de objetos e figuras, como formas, 

tipos de contorno, bi dimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados retos, etc.; 

 Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço; 

 Descrição e representação de pequenos percursos e trajetos, observando pontos de refe-

rência. 

Inglês 

Em todo o mundo há uma imensa diversidade cultural e ao mesmo tempo uma difu-

são de cada cultura em um ritmo acelerado, através de jornais, revistas, livros e mais recente-

mente Internet. O acesso a essa diversidade se dá a partir do envolvimento e do aprendizado 

de uma Segunda língua, mais especificamente o inglês. 

A) Objetivos 

 Conhecer e ter contato com outra língua; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Ter acesso à cultura de outros países. 

B) Conteúdos 

 Conhecer, compreender o significado e cantar músicas em inglês e; 
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 Participar de jogos e brincadeiras característicos de outros países; 

 Participar de jogos e brincadeiras da nossa região usando palavras em outra língua; 

 Conhecer sobre cores, formas, animais, membros da família em inglês; 

 Alguns conteúdos relacionados à natureza e sociedade representados em inglês e espa-

nhol. 

SOBRE O BRINCAR  

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e 

da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, 

sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva 

sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades im-

portantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 

Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação 

e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. A diferenciação de papéis se faz 

presente sobretudo no faz de conta, quando as crianças brincam como se fossem o pai, a 

mãe, o filhinho, o médico, o paciente, heróis e vilões etc., imitando e recriando personagens 

observados ou imaginados nas suas vivências. A fantasia e a imaginação são elementos fun-

damentais para que a criança aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o eu e 

sobre o outro. No faz de conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma 

pessoa, de uma personagem, de um objeto e de situações que não estão imediatamente pre-

sentes e perceptíveis para elas no momento e que evocam emoções, sentimentos e significa-

dos vivenciados em outras circunstâncias. Brincar funciona como um cenário no qual as cri-

anças tornam-se capazes não só de imitar a vida como também de transformá-la. Os heróis, 

por exemplo, lutam contra seus inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar e ir ao circo. 

Ao brincar de faz de conta, as crianças buscam imitar, imaginar, representar e co-

municar de uma forma específica que uma coisa pode ser outra, que uma pessoa pode ser 

uma personagem, que uma criança pode ser um objeto ou um animal, que um lugar “faz de 

conta” que é outro. Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a coordenação das 

experiências prévias das crianças e aquilo que os objetos manipulados sugerem ou provocam 

no momento presente. Pela repetição daquilo que já conhecem, utilizando a ativação da me-

mória, atualizam seus conhecimentos prévios, ampliando-os e transformando-os por meio da 

criação de uma situação imaginária nova. Brincar constitui-se, dessa forma, em uma atividade 



110 

 

 

interna das crianças, baseada no desenvolvimento da imaginação e na interpretação da reali-

dade, sem ser ilusão ou mentira. Também se tornam autoras de seus papéis, escolhendo, 

elaborando e colocando em práticas suas fantasias e conhecimentos, sem a intervenção direta 

do adulto, podendo pensar e solucionar problemas de forma livre das pressões situacionais 

da realidade imediata. 

Quando utilizam a linguagem do faz de conta, as crianças enriquecem sua identi-

dade, porque podem experimentar outras formas de ser e pensar, ampliando suas concepções 

sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis sociais ou personagens. Na brinca-

deira, vivenciam concretamente a elaboração e negociação de regras de convivência, assim 

como a elaboração de um sistema de representação dos diversos sentimentos, das emoções 

e das construções humanas. Isso ocorre porque a motivação da brincadeira é sempre indivi-

dual e depende dos recursos emocionais de cada criança que são compartilhados em situa-

ções de interação social. Por meio da repetição de determinadas ações imaginadas que se 

baseiam nas polaridades presença/ausência, bom/mau, prazer/desprazer, passividade/ ativi-

dade, dentro/fora, grande/pequeno, feio/bonito etc., as crianças também podem internalizar e 

elaborar suas emoções e sentimentos, desenvolvendo um sentido próprio de moral e de jus-

tiça. 

USO DA LINGUAGEM  

O uso que a criança faz da linguagem fornece vários indícios quanto ao processo 

de diferenciação entre o eu e o outro. Por exemplo, a estabilização no uso do pronome “eu” 

em substituição à forma usada pelos menores que costumam referir-se a si mesmos pelo pró-

prio nome, conjugando o verbo na terceira pessoa — “fulano quer isso ou aquilo” —sugere a 

identificação da sua pessoa como uma perspectiva particular e única. Por outro lado, a própria 

linguagem favorece o processo de diferenciação, ao possibilitar formas mais objetivas e diver-

sas de compreender o real. Ao mesmo tempo em que enriquece as possibilidades de comuni-

cação e expressão, a linguagem representa um potente veículo de socialização. É na interação 

social que as crianças são inseridas na linguagem, partilhando significados e sendo significa-

das pelo outro. Cada língua carrega, em sua estrutura, um jeito próprio de ver e compreender 

o mundo, o qual se relaciona a características de culturas e grupos sociais singulares. Ao 

aprender a língua materna, a criança toma contato com esses conteúdos e concepções, cons-

truindo um sentido de pertinência social. Por meio da linguagem, o ser humano pode ter 

acesso a outras realidades sem passar, necessariamente, pela experiência concreta. Por 

exemplo, alguém que more no sul do Brasil pode saber coisas sobre a floresta ou povos da 
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Amazônia sem que nunca tenha ido ao Amazonas, simplesmente se baseando em relatos de 

viajantes, ou em livros. Com esse recurso, a criança tem acesso a mundos distantes e imagi-

nários. As histórias que compõem o repertório infantil tradicional são inesgotável fonte de in-

formações culturais, as quais se somam a sua vivência concreta. O Saci Pererê pode ser, por 

exemplo, uma personagem cujas aventuras façam parte da vida da criança sem que exista 

concretamente na realidade.  

INTERAÇÃO  

O desenvolvimento da capacidade de se relacionar depende, entre outras coisas, 

de oportunidades de interação com crianças da mesma idade ou de idades diferentes em si-

tuações diversas. Cabe ao professor promover atividades individuais ou em grupo, respeitando 

as diferenças e estimulando a troca entre as crianças. Para as crianças que ainda não andam 

sozinhas, é fundamental que se pense no local onde serão acomodadas. Se forem mantidas 

em berços, por exemplo, terão mais dificuldade para comunicar-se do que se forem acomoda-

das em colchões ou almofadas espalhadas pelo chão de onde possam se enxergar mais fa-

cilmente, arrastar-se em direção ao parceiro, emitir balbucios ou sorrisos. A estruturação do 

espaço em áreas menores, o que possibilita mais intimidade e segurança, tende a ser fator 

facilitador. Um aspecto a ser levado em conta é a quantidade de exemplares de brinquedos 

ou objetos significativos colocados à disposição. A oferta de múltiplos exemplares pode facilitar 

a comunicação, na medida em que propicia ações paralelas, de imitação, bem como ações 

encadeadas de faz-de-conta. Além disso, tal procedimento tem chances de reduzir a incidên-

cia de conflitos em torno da posse de objetos. O faz-de-conta é momento privilegiado de inte-

ração entre as crianças. Por isso a importância de ter espaço assegurado na rotina ao longo 

de toda a educação infantil. 

JOGOS E BRINCADEIRAS  

Alguns jogos e brincadeiras de parque ou quintal, envolvendo o reconhecimento do 

próprio corpo, o do outro e a imitação, podem se transformar em atividades da rotina. Bons 

exemplos são “Siga o Mestre” e “Seu Lobo”, porque propõem a percepção e identificação de 

partes do corpo e a imitação de movimentos. Podem ser planejadas articulações com outros 

eixos de trabalho, como, por exemplo, pedir que as crianças modelem parte do corpo em 

massa ou argila, tendo o próprio corpo ou o do outro como modelo.  

Essa possibilidade pode ser aprofundada, se forem pesquisadas também obras de 

arte em que partes do corpo foram retratadas ou esculpidas. É importante lembrar que neste 

tipo de trabalho não há necessidade de se estabelecer uma hierarquia prévia entre as partes 
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do corpo que serão trabalhadas. Pensar que para a criança “é mais fácil” começar a perceber 

o próprio corpo pela cabeça, depois pelo tronco e, por fim, pelos membros, por exemplo, pode 

não corresponder à sua experiência real.  

Nesse sentido, o professor precisa estar bastante atento aos conhecimentos prévios 

das crianças acerca de si mesmas e de sua corporeidade. 

ALIMENTAÇÃO  

• arrumar os ambientes onde os lanches ou demais refeições de forma a permitir a conversa 

e a interação entre diferentes grupos. 

 • permitir que as crianças sentem com quem desejarem para comer e possam conversar com 

seus companheiros; 

• lanches em ambientes   higiênicos confortáveis, tranquilos, bonitos e   prazerosos de  acordo  

com  as singularidades de cada grupo etário e com as diversas práticas culturais de alimenta-

ção; 
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ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) 

1º AO 5º ANO 

 

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS CURRICULARES 

 

1. Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

As referências conceituais e metodológicas que orientam o trabalho com as Sé-

ries Iniciais do Ensino Fundamental no Colégio Fera compõem as Propostas Peda-

gógicas Curriculares. Inicialmente são estabelecidos os objetivos para este nível de 

ensino, seguidos de uma descrição da matriz curricular com a apresentação de 

cada área de estudo.  

 

1.1. Objetivos  

A construção de uma nova prática pedagógica está diretamente ligada à concep-

ção de mundo, ser humano e de conhecimento que fundamenta as relações cotidi-

anas. Repensar essas questões determina a maneira pela qual se dará esta prática: 

se não se tiver fundamentação teórica clara, a prática não terá uma direção segura.  

O professor ao assumir a postura de mediador, facilitará o processo de interação 

dos alunos com o meio social, com os objetivos do conhecimento e entre eles, sem 

jamais se tornar o centro do conhecimento. O Colégio Fera define os objetivos da 

ação educativa no Ensino Fundamental Séries Iniciais, em consonância com os 

PCN, que são:  

- compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercí-

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

de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo 

para si o mesmo respeito;  

- posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situa-

ções sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar deci-

sões coletivas;  
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- conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais 

e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade na-

cional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;  

- conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, crenças, sexo, 

etnia ou outras características individuais e sociais;  

- perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identifi-

cando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a 

melhoria do meio ambiente;  

- desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança 

em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pes-

soal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento 

e no exercício da cidadania;  

- conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabili-

dade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;  

- utilizar as diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal - 

como meio de produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir as 

produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes in-

tenções e situações de comunicação;  

- saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir 

e construir conhecimentos;  

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

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

crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.  

 

Para garantir o atendimento desses objetivos, é necessário definir a matriz cur-

ricular, a qual também seguirá as orientações dos PCN. A matriz curricular das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental é composta pela base nacional comum e 
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pela parte diversificada: Língua Portuguesa; Matemática; Ciências; História; Geo-

grafia; Arte; Educação Física; Língua Estrangeira Moderna – Inglês; Oficina Literá-

ria; Matemática Básica; Produção de Texto.  

O Colégio Fera propõe educar seus alunos para a construção dos conhecimen-

tos, respeitando as características próprias das fases evolutivas, de maneira que o 

saber socialmente construído venha a colaborar para a formação de indivíduos ati-

vos, autônomos e criativos, que sejam capazes de inovar a sociedade, com liber-

dade de agir. Parte-se de conhecimentos existentes e que vão se complexificando 

ao longo da escolaridade, proporcionando ao aluno condições de estar em cons-

tante processo de aquisição de conhecimento. Assim posto de acordo ainda como 

os PCN, o encaminhamento das áreas do conhecimento segue o abaixo descrito.  

 

1.2 Língua Portuguesa  

O ensino da Língua Portuguesa nas Séries Iniciais deve criar condições para o 

desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça neces-

sidades pessoais de transmissão e busca de informação, cabendo à escola viabili-

zar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a 

produzi-los e a interpretá-los, proporcionando ao aluno a capacidade de compreen-

der um conceito, apresentar uma informação nova, descrever um problema, com-

parar diferentes pontos de vista, argumentar a favor ou contra uma determinada 

hipótese ou teoria.  

De acordo com os PCN, a língua é um sistema histórico e social de signos que 

possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é apren-

der não só as palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os 

modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a reali-

dade e a si mesmas.  

No processo ensino-aprendizagem, é importante criar situações em que as cri-

anças utilizem as três práticas: atividades de leitura, escrita e oralidade. Viver situ-

ações de fala formal em sala de aula, superando as dificuldades em se expressar, 

em anotar, pesquisar e resumir, elaborando apresentações e criando argumentos 

sobre o que pensam. De acordo com os PCN, na Língua Portuguesa as práticas 
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educativas devem ser organizadas de modo a garantir, progressivamente, que os 

alunos sejam capazes de:  

- compreender o sentido das mensagens orais e escritas de que é destinatário di-

reto ou indireto; saber atribuir significado, começando a identificar elementos pos-

sivelmente relevantes segundo os propósitos e intenções do autor;  

- ler textos dos gêneros previstos para a série, combinando estratégias de decifra-

ção com estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação;  

- utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo adequá-la a intenções e situações 

comunicativas que requeiram conversar num grupo, expressar sentimentos e opi-

niões, defender pontos de vista, relatar acontecimentos, expor sobre temas estu-

dados;  

- participar de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e considerando 

as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar;  

- produzir textos escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto da 

mensagem, começando a identificar o gênero e o suporte que melhor atendem à 

intenção comunicativa;  

- escrever textos dos gêneros previstos para a série, utilizando a escrita alfabética 

e preocupando-se com a forma ortográfica;  

- considerar a necessidade das várias versões que a produção do texto escrito re-

quer, empenhando-se em produzi-lo com ajuda do professor.  

 

1.2.1. Alfabetização/ Letramento  

A linguagem oral e a linguagem escrita foram inventadas pelo homem para re-

presentar ideias e possibilitar a comunicação entre as pessoas. A construção da 

leitura e da escrita pela criança se dá através de um processo dinâmico, cheio de 

idas e vindas por meio de formulação de hipóteses. Cabe ao professor dar à criança 

condições para que ela produza e interprete as marcas gráficas, respeitando o seu 

ritmo de desenvolvimento. Ao conceber o desafio de alfabetizar é necessário en-

xergar a sala de aula para além do espaço físico que ela encerra.  

É preciso pensar na responsabilidade de estar dialogando com realidades muito 

distintas. Transformar a classe de alfabetização em um espaço amplo e rico tem 
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sido tarefa difícil, porque conhecer não é de maneira nenhuma um ato isolado que 

se dá num momento único, mas um processo permanente, iniciado nos primeiros 

instantes da vida. Hoje, já se sabe que a alfabetização começa muito antes da cri-

ança entrar na escola. Começa logo que ela se depara com a face dos pais, das 

pessoas com as quais convive, com os objetos que estão a sua volta. E à medida 

que vai crescendo, a criança vai fazendo a sua primeira leitura: a interpretação do 

mundo.  

Pouco a pouco, começa a entender o significado dos signos escritos nos anún-

cios, nas placas, nos rótulos, nas mensagens que encontra nas ruas, brinquedos, 

supermercados, jornais e outros. Cabe aos educadores propiciar à criança condi-

ções e recursos para que possa avançar cada vez mais nos seus níveis de cons-

trução da leitura e da escrita, dentro dos seus respectivos estágios cognitivos, den-

tro do seu próprio ritmo e possibilidades. Ensinar a partir dessa concepção é um 

desafio ainda maior que requer dos educadores flexibilidade para procurar e dispo-

sição para descobrir.  

A criança possui uma bagagem de conhecimentos própria, da qual fazem parte 

todas as experiências por ela vivenciadas. Em casa, na rua, junto dos familiares, 

dos amigos, por intermédio dos meios de comunicação, essa bagagem é cotidia-

namente enriquecida com novos conhecimentos. Ao levar em conta a alfabetização 

dentro desse contexto, percebemos a necessidade de propor vivências significati-

vas que enriqueçam o processo de postura mais crítica e atuante na realidade.  

Desse modo, estaremos não só estimulando a compreensão da leitura e da es-

crita como também o aprimoramento de habilidades que não sejam somente cog-

nitivas. Um dos caminhos que conduzem a esse objetivo é a valorização do conhe-

cimento prévio, que abriga as noções que a criança tem sobre determinados as-

suntos no momento em que chega à classe.  

Essas informações são significativas e precisam ser trabalhadas, ampliadas, 

para comporem algo que denominamos conhecimento. Nesse momento, a criança 

estará dizendo o que pensa a respeito do assunto ou trazendo informações que já 

possui. Além disso, essa opção de trabalho favorece desenvolvimento de atitudes 

essenciais para a formação de um aluno criativo e crítico. Quando compartilhada 
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essa busca permite a troca de informações, registrando ocasiões significativas de 

sua vida, sentindo que suas informações e experiências são valiosas. No encami-

nhamento do processo de aquisição da leitura/escrita serão utilizadas estratégias 

diferenciadas.  

O uso de diferentes tipos textuais, a familiarização com diferentes linguagens, a 

utilização de jogos e do alfabeto móvel, o desenvolvimento da consciência fonoló-

gica, bem como a compreensão da função social da escrita serão elementos im-

portantes no cotidiano da prática pedagógica. O professor precisa pensar sempre 

de maneira positiva as conquistas das crianças por menores que possam parecer, 

transmitindo dessa forma, a autoconfiança que a criança precisa para continuar 

progredindo.  

Acredita-se que no processo de letramento, o acerto e o erro fazem parte da 

aprendizagem, são tentativas de leitura e escrita que vão se tornando cada vez 

mais claras, conforme a intervenção do professor e dos estímulos dados às crian-

ças.  

 

1.3  Língua Estrangeira Moderna - Inglês 

No mundo atual, que tende a uma globalização cada vez maior, é imprescindível 

o conhecimento de uma ou mais línguas estrangeiras. Em razão da localização do 

Colégio na Região Sul, colonizada por europeus, principalmente alemães, e de ter 

vizinhos que falam o espanhol, as crianças têm a oportunidade de conviver, desde 

muito cedo, com outros idiomas e diferentes culturas.  

O Colégio Fera, reconhecendo essa diversidade, oferece aos alunos o estudo 

da Língua Inglesa, a partir da 1º ano. São utilizados recursos didáticos e técnicas 

modernas de ensino, tais como: livros, fitas cassete, vídeo, retroprojetor, etc., utili-

zando também jornais, revistas, informes turísticos, atividades lúdicas e outras ne-

cessárias. Intercalando temas transversais, pretende-se desenvolver a capacidade 

de analisar seu contexto social e estabelecer parâmetros entre sua cultura e a de 

outros povos, enriquecendo sua formação.  
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1.4  Matemática  

Todos os dias as pessoas estão envolvidas em situações nas quais é necessário 

contar, adicionar, subtrair, comparar, etc. Por isso, o conhecimento matemático 

constitui uma ferramenta de vasta aplicabilidade e deve ser explorado de forma 

ampla no Ensino Fundamental Séries Iniciais, desenvolvendo no educando a es-

truturação do pensamento, a agilização do raciocínio dedutivo e a capacidade de 

resolver problemas e possibilitando o apoio à construção de conhecimentos em 

outras áreas.  

Além disso, na atual sociedade, a interpretação crítica de informações e a sua 

consequente utilização de modo adequado fazem-se cada vez mais necessárias. 

E, partindo desse princípio, o professor precisa oferecer ao aluno condições de 

compreender sua realidade, desenvolver estratégias pessoais e utilizar-se de re-

cursos tecnológicos para resolver situações-problema, bem como trabalhar de ma-

neira coletiva e cooperativa, entre outras capacidades. Diante disso, o conheci-

mento matemático desempenha um papel decisivo na formação de cidadãos capa-

zes de compreender e se comunicar na sociedade.  

Por um lado, porque está relacionado a várias áreas do conhecimento, como 

ciências da natureza e ciências sociais, e por outro lado, porque está presente nas 

artes, como em composições musicais, em coreografias e nos esportes. Alguns 

objetivos do ensino de Matemática para o Ensino Fundamental Séries Iniciais são:  

- identificar os conhecimentos matemáticos como meios de compreensão e trans-

formação da realidade;  

- resolver situações-problema, bem como saber validar as estratégias e resultados, 

desenvolvendo diferentes formas de raciocínio, além de utilizar recursos tecnológi-

cos;  

- comunicar-se matematicamente com precisão;  

- estabelecer relações entre o conhecimento matemático e o conhecimento de ou-

tras áreas curriculares;  

- ter segurança na própria capacidade de construção do conhecimento matemático;  
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- desenvolver a capacidade do trabalho coletivo e cooperativo. O melhor caminho 

para garantir o aprendizado da turma é relacionar os conteúdos matemáticos e 

mostrar como eles se complementam.  

Isso é o que dá significado ao estudo. Dentro da proposta do Colégio Fera, rea-

lizam-se atividades envolvendo situações da vida prática, com utilização de gráfi-

cos, tabelas, anúncios, bingos, entre outras atividades. Usando como recurso a cu-

linária é possível aplicar o conteúdo matemático no cotidiano, experimentando, 

comparando e fazendo estimativas.  

Neste espaço, o próprio aluno é o mestre - cuca e através do manuseio de dife-

rentes materiais, consegue assimilar o conteúdo, construindo seu conceito. Assim 

sendo, o aluno, além de aprender, tem a oportunidade de associar às atividades 

concretas os conceitos matemáticos abstratos. Como propõem os PCN, o ensino 

de Matemática deve levar o aluno a:  

- construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no con-

texto social, explorando situações problema que envolvam contagens, medidas e 

códigos numéricos;  

- interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com 

base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral, de registros 

informais e da linguagem matemática;  

- resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados das opera-

ções fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma operação está relacio-

nada a problemas diferentes e que um mesmo problema pode ser resolvido pelo 

uso de diferentes operações;  

- desenvolver procedimentos de cálculo mental, escrito, exato, aproximado pela ob-

servação de regularidades e de propriedades das operações e pela antecipação e 

verificação de resultados;  

- refletir sobre a grandeza numérica, utilizando a calculadora como instrumento para 

produzir e analisar escritas;  

- estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e deslocar-se no 

espaço, bem como para identificar relações de posição entre objetos no espaço; 

interpretar e fornecer instruções, usando terminologia adequada;  
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- perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identificando formas 

tridimensionais ou bidimensionais, em situações que envolvam descrições orais, 

construções e representações;  

- reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, capacidade e 

elaborar estratégias pessoais de medida;  

- utilizar informações sobre tempo e temperatura;  

- utilizar instrumentos de medida, usuais ou não, estimar resultados.  

- expressá-los por meio de representações não necessariamente convencionais;  

- identificar o uso de tabelas e gráficos para facilitar a leitura e interpretação de 

informações e construir formas pessoais de registro para comunicar informações 

coletadas.  

 

1.5  Ciências  

Os seres humanos diferenciam-se dos outros seres vivos pela sua capacidade de 

estabelecer relações com os outros seres, bem como com a natureza, transfor-

mando e estabelecendo uma interação. Nesse contexto, entendemos o estudo da 

ciência como instrumento de transformação, assim como resultado da capacidade 

humana de interagir com seu meio natural. Entende-se que a escola deve oferecer 

ao aluno situações de interação, análise, discussão, criação, experimentação, pes-

quisa e reflexão, como ferramenta de descobertas de seu mundo, interpretando o, 

valorizando-o e interferindo de modo consciente.  

Conforme sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o ensino de Ci-

ências deve permitir ao aluno entrar em contato com a realidade das situações da 

vida favorecendo o desenvolvimento do espírito crítico, permitindo que o aluno mo-

bilize seus conhecimentos para resolver situações-problema e projetos. Para tanto, 

será preciso o aluno interagir, analisar, propor, contrapor, discutir, criar, experimen-

tar, pesquisar, relacionar, sintetizar, participar, criticar, registrar, levantar hipóteses, 

buscar soluções, reconhecer, provar, descrever, relatar, conceituar, identificar, jul-

gar, imaginar, discriminar, comparar, observar, ilustrar, modificar, medir, organizar, 

interpretar, planejar, reformular, esquematizar, questionar, refletir, comunicar-se, 

entre outros.  
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O estudo das Ciências Biológicas ajuda na compreensão do mundo e suas trans-

formações, permitindo que nos reconheçamos como parte integrante do Universo. 

Por meio desse saber, podemos questionar, criticar o que vemos e refletir sobre as 

questões éticas que estão implícitos na relação entre a Ciência e a sociedade. A 

busca de um viver equilibrado relaciona-se com o conhecimento do ambiente com 

o qual o ser humano interage, como ser biológico que é, a fim de usufruir condições 

necessárias à integração com o seu meio, o que promove a melhoria da qualidade 

de vida. Hoje, o ensino de Ciências Naturais, assim como o de outras disciplinas, 

precisa ser desenvolvido a partir da vivência dos alunos.  

De acordo com os PCN, ao final das Séries Iniciais, o ensino das Ciências Naturais 

deve ter oferecido aos alunos condições para ter desenvolvido as seguintes capa-

cidades:  

- compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte inte-

grante e agente de transformações do mundo em que vive;  

- Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e con-

dições de vida no mundo de hoje e em sua evolução histórica;  

- formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir 

de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimen-

tos e atitudes desenvolvidas no aprendizado escolar;  

- saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, trans-

formação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;  

- saber combinar leituras, informações, experimentações, registros, etc., para co-

leta, organização, comunicação e discussão de fato e informações;  

- valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento;  

- compreender saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela 

ação coletiva;  

- compreender a tecnologia como meio de suprir necessidades humanas, distin-

guindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza 

e ao homem.  
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1.6 História  

“O ensino de História envolve relações e compromissos com o conhecimento 

histórico de caráter científico, com reflexões que se processam no nível pedagógico 

e com a construção de uma identidade social pelo estudante, relacionada às com-

plexidades inerentes à realidade com que convive” (PCN).  

Assim, o Colégio Fera está construindo seu caminho, pelo ensino e aprendi-

zagem de História num novo tempo, no sentido de “que os alunos ampliam a capa-

cidade de observar o seu entorno para a compreensão de relações sociais e eco-

nômicas e existentes no seu próprio tempo e reconheçam a presença de outros 

tempos no seu dia-a-dia”, (PCN), a partir de estudos de história local. Nesse sen-

tido, o Colégio Fera, nas Séries Iniciais, propõe que os estudos históricos favore-

çam o “desenvolvimento das capacidades de diferenciação e identificação com a 

intenção de expor as permanências de costumes e relações sociais, as mudanças, 

as diferenças e as semelhanças das vivências coletivas, sem julgar grupos sociais, 

classificando-os como mais 'evoluídos' ou 'atrasados'”.  

Partindo de estudos da história local, o ensino de História se propõe a criar 

condições para facilitar a compreensão do aluno quanto à participação de vários 

sujeitos na construção da história, nos diversos espaços e épocas. Espera-se que, 

ao final da 4º ano do Ensino Fundamental, os alunos sejam capazes de (PCN):  

- comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência anterioridade, poste-

ridade e simultaneidade;  

- reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais, econômicas e culturais, 

de dimensão cotidiana, existentes no seu grupo de convívio escolar e na sua loca-

lidade;  

- reconhecer algumas permanências e transformações sociais, econômicas e cul-

turais nas vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no tempo 

e no mesmo espaço de convivência;  

- caracterizar o modo de vida de uma coletividade indígena, que vive ou viveu na 

região, distinguindo suas dimensões econômicas, sociais, culturais, artísticas e re-

ligiosas;  
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- identificar diferenças culturais entre o modo de vida de sua localidade e o da co-

munidade indígena estudada;  

- estabelecer relações entre o presente e o passado;  

- Identificar alguns documentos históricos e fontes de informações, discernindo al-

gumas de suas funções.  

 

 1.7 Geografia  

As Séries Iniciais do Ensino Fundamental têm como proposta capacitar o 

educando a exercitar suas aptidões de forma a interpretar, na paisagem geográfica, 

a intervenção humana. Através da observação global do planeta e a compreensão 

de que o educando se insere no meio em que vive, propicia-se a criação de atitudes 

que possam ser de respeito e de preservação. Conhecendo e refletindo sobre o 

espaço, construirá uma visão abrangente, possibilitando uma análise crítica e cons-

ciente da realidade.  

A escola oportuniza a leitura nos aspectos político, econômico, cultural e 

ético, extraindo dessa percepção ferramentas necessárias para a compreensão 

global e local das transformações socioambientais. Espera-se que, ao final das sé-

ries iniciais do Ensino fundamental os alunos sejam capazes de (PCN).  

- reconhecer, na paisagem local e no lugar em que se encontram inseridos, as di-

ferentes manifestações da natureza e a apropriação e transformação dela pela 

ação de sua coletividade, de seu grupo social;  

- conhecer e comparar a presença da natureza expressa na paisagem local, com 

as manifestações da natureza presentes em outras paisagens;  

- reconhecer semelhanças e diferenças nos modos como diferentes grupos sociais 

se apropriam da natureza e a transformam, identificando suas determinações nas 

relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas de se expressar e no lazer;  

- conhecer e começar a utilizar fontes de informação escritas utilizando, para tanto, 

alguns procedimentos básicos;  

- saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, 

sobretudo através de ilustrações e da linguagem oral;  
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- reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, orientação 

e distância de modo a deslocar-se com autonomia e representar os lugares onde 

vivem e se relacionam;  

- reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em 

que vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se deve ter na 

preservação e na manutenção da natureza.  

 

1.8  Arte  

A Arte Educação, no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, visa a trabalhar 

o lúdico, a reflexão, a criação, elaboração e produção de maneira contextualizada 

e interdisciplinar. Com a preocupação de formar alunos criativos, críticos e aptos a 

tomar decisões, um dos requisitos do cotidiano escolar é o enriquecimento dos con-

teúdos com a inserção de diferentes manifestações culturais e artísticas (regionais 

e locais). A riqueza dos contos, lendas, festas populares e o acervo de brincadeiras, 

constituem o banco de dados de imagens culturais utilizados nas situações intera-

tivas.  

Elementos caracterizadores da diversidade cultural do país, como carnaval, 

boi de mamão, futebol, festa de reis, lendas, contos e a multiplicidade de brincadei-

ras oferecidas pelo folclore infantil, são fundamentais para a construção do conhe-

cimento. Ao brincar, a criança movimenta-se em busca de parceria na exploração 

de objetos, comunica-se, expressa-se através de múltiplas linguagens, descobre 

regras e toma decisões.  

O imaginário do aluno só reflete a riqueza folclórica regional/local, se houver 

a ligação entre a informação e a prática, a riqueza do mundo cultural e natural, 

condicionando o saber ao fazer. Nesse sentido, o ensino de Arte deverá organizar-

se de modo que, ao final do Ensino Fundamental, os alunos sejam capazes de 

(PCN):  

- expressar e saber comunicar-se em artes, mantendo uma atitude de busca pes-

soal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibili-

dade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas;  
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- interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes (Artes 

Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de modo a 

utilizá-los nos trabalhos pessoais;  

- edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhe-

cimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, no percurso de 

criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções;  

- compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas 

diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções pre-

sentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo na-

tural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos.  

Manter vivas as tradições e costumes locais e regionais, por meio de cantigas, jo-

gos, danças, dramatizações, contação de histórias, artesanato, culinária, confecção 

de brinquedos comemorações..., promovendo a valorização e a divulgação da cul-

tura, é a forma de repassar nossas origens.  

As aulas dinâmicas, vivas, despertam interesse e geram aprendizado. Brin-

cando, o aluno não apenas se diverte, mas recria, interpreta o mundo em que vive 

e se relaciona com ele. Brincando a criança aprende. Por isso, cada vez mais, no 

Ensino Fundamental, colocam-se os jogos, as brincadeiras, as cantigas, as dan-

ças... Em lugar de destaque no nosso cotidiano. No transcorrer do Ensino Funda-

mental, o aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística nas diver-

sas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), tanto para 

produzir trabalhos pessoais e grupais, quanto para que possa, progressivamente, 

apreciar, desfrutar, refletir, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e 

culturas produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.  

A instalação de um ateliê de Arte dentro da escola, com a presença de um 

artista plástico, é de grande valor, pois o espaço caracteriza-se, antes de tudo, 

como modo de colocar em prática as informações, transformando a experiência 

vivida em objeto de conhecimento através de sentimento, pois é através dele que 

o aluno intuirá a forma organizada dos objetos ou eventos sobre os quais focaliza 

sua atenção.  
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1.9  Educação Física  

A Educação Física Escolar, por ser parte do conhecimento historicamente 

produzido, deve reunir o que for mais significativo, ligado ao movimento humano, 

para ser vivida e compreendida com o objetivo de contribuir para a formação do 

cidadão. A concepção histórico-cultural estuda o ser humano a partir da prática so-

cial e da evolução histórica da sociedade através dos tempos, vendo-o enquanto 

produto e processo de contradições e transformações. Nesta concepção, o Ensino 

Fundamental tem compromisso com um indivíduo crítico, participativo, consciente 

e politizado, deixando clara a opção de buscar a superação das condições reinan-

tes em nossa sociedade.  

O trabalho da Educação Física no Colégio Fera, nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, visa possibilitar aos alunos, desde cedo, a oportunidade de desen-

volver habilidades corporais e de participar de atividades culturais, com jogos, es-

portes, danças com finalidades de integração e expressão corporal. A Educação 

Física atual tem a intenção de formar um indivíduo consciente e atuante no meio 

em que vive, e que seja capaz de viver em grupo, expressar-se, criar possibilidades 

de transformações e ter plena consciência da importância da atividade física para 

a saúde. A Educação Física pode significar mais do que "saber fazer", indo além 

num conceito desenvolvido na busca do “saber ser". Nos 1ºs e 2ºs anos, a Educa-

ção Física, aliada à Educação Psicomotora, objetiva o desenvolvimento biopsicos-

social da criança. Assim, por meio dos jogos, ginástica, dança, pré - desportivos e 

recreação, as atividades propostas procuram estimular a formação integral do indi-

víduo, trabalhando as suas potencialidades, habilidades e permitindo a aquisição 

da consciência corporal, que é imprescindível para a formação do cidadão crítico e 

atuante no mundo. Nos 3ºs e 4ºs anos, a Educação Física não deixa de lado a 

formação física, porém entram em seu contexto técnicas e regras mais complexas 

e de interpretação.  

Desta forma, o indivíduo, na sua relação com a atividade física proposta, 

buscará além da aplicação dos movimentos exigidos, o comportamento como ser 

social, almejando o aperfeiçoamento ou procurando a solução para as suas dificul-

dades. Não se pretende desenvolver atletas perfeitos, e sim, alunos saudáveis, 
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conscientes, capazes de interagir e chegar à sua superação como seres humanos 

completos. Em consequência das mudanças ocorridas na vida moderna, sabe-se, 

que cada vez mais crianças e adolescentes tornam-se indivíduos sedentários e com 

hábitos de vida pouco saudáveis. Isto vem acarretando, uma série de problemas 

físicos, orgânicos e posturais, além da constante falta de concentração nos estu-

dos. Tendo em vista a concorrência tecnológica formadora de seres apáticos e an-

tissociais, a escola, através da Educação Física, busca conscientizar, sensibilizar e 

integrar os alunos a um hábito de vida saudável e de atitudes adequadas.  

Temos a preocupação de utilizar nossas riquezas culturais, como a capoeira 

e as danças afro-brasileiras como processo estimulador na formação dos nossos 

alunos. Valorizar nossa cultura é tornar cidadãos cada vez mais conscientes. Por-

tanto, a Educação Física deve, como possuidora de características atuais, ater-se 

ao aspecto da consciência como força propulsora em prol do ato livre e, nesse caso, 

criador e libertador, objetivando, assim que, pelo movimento, seja favorecida a 

busca da transcendência que leve o homem exercer a competência máxima da 

integralidade.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, as aulas de Educação Fí-

sica devem trazer discussões sobre assuntos como ética, cidadania, respeito às 

diferenças e cooperação. O cuidado constante com essas questões é essencial e 

se aplica até mesmo durante um campeonato de futebol. Sempre os escolhidos 

para formar os times são os mais hábeis e competitivos. Ficam para trás aqueles 

que, por algum motivo, têm dificuldade para jogar, então cabe ao professor discutir 

o problema claramente e perguntar por que foi escolhido este e não aquele aluno, 

trabalhando questões como diferenças físicas, de habilidades e ainda diferenças 

socioeconômicas e culturais, trabalhando jogos cooperativos, em que são valoriza-

dos elementos como aceitação, envolvimento, colaboração e diversão.  

No período das séries iniciais do Ensino Fundamental, são oferecidas aos 

alunos, diferentes oportunidades de práticas desportivas, através de aulas de Edu-

cação Física. De acordo com os PCN, espera-se que ao final do primeiro ciclo os 

alunos sejam capazes de:  
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- participar de diferentes atividades corporais, procurando adotar uma atitude coo-

perativa e solidária, sem discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões 

sociais, físicas, sexuais ou culturais;  

- conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais de forma a poder 

estabelecer algumas metas pessoais (qualitativas e quantitativas);  

- conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações 

de cultura corporais presentes no cotidiano.  

O resultado de relações estabelecidas entre a prática em sala de aula, o aperfeiço-

amento dos métodos de ensino da Educação Infantil ao Pré-Vestibular é a introdu-

ção da Pedagogia Afetiva. Seu maior objetivo é propiciar ao aluno oportunidades 

para seu desenvolvimento intelectual, afetivo e social, considerando: 

• o aprendizado com alegria e prazer, que, com um método científico capaz de 

provocar o verdadeiro conhecimento, habilita o aluno a oferecer respostas criativas 

aos desafios da vida; 

• a contextualização dos conteúdos apresentados; 

• a valorização dos sentimentos da criança, do adolescente e do jovem; 

• a ação do aluno como fator essencial para o desenvolvimento de todas as suas 

habilidades; 

• o aluno como ser social; 

• a continuidade: o Sistema Maxi de Ensino acompanha o aluno em todo o seu 

desenvolvimento, da Educação Infantil ao Pré-Vestibular, com coerência e interdis-

ciplinaridade; (Sistema adotado para a prática didático-pedagógica do Colégio 

Fera). 

• a experiência com as diferentes fases do desenvolvimento do aluno e o domínio 

absoluto das particularidades dessas fases; 

• a prática em sala de aula associada ao estudo, à pesquisa, à elaboração e à 

originalidade; 

• o esforço harmonioso e integrado dos professores e pedagogos do Sistema Maxi 

de Ensino. 
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A Pedagogia Afetiva 

O Sistema Maxi de Ensino – Colégio Fera tem como proposta pedagógica 

oferecer um espaço maior para o trabalho com a afetividade — a Pedagogia Afe-

tiva. Aprender deve estar ligado ao aspecto afetivo, isto é, o aprendizado deve in-

terferir na vida do aluno e modificar sua visão de mundo, considerando que, “se eu 

estou feliz ou motivado, eu aprendo, eu faço”. 

Com base nesta proposta, elaboramos um material que dá prioridade: 

• ao acompanhamento do aluno nos campos afetivo, cognitivo e psicomotor; 

• aos clássicos infantis e outros elementos do universo infantil; 

• à vontade de aprender da criança: o conhecimento garante sua inserção intelec-

tual e afetiva entre os adultos; 

• à importância dos horários, dos hábitos e dos costumes; 

• aos personagens, fatos e valores do cotidiano: os avós, os pais, os professores, 

as datas comemorativas e os hábitos familiares, entre outros; 

• ao estabelecimento de limites e às questões disciplinares; 

• ao contato com as obras de grandes artistas brasileiros e estrangeiros; 

• enfim, ao que se pode depreender e trabalhar de conteúdos sócio emocionais em 

todas as áreas de conhecimento. 

O maior desafio para a escola é acompanhar o desenvolvimento do mundo tecno-

lógico sem esquecer que tratamos com seres humanos em formação. O material 

didático do Sistema Maxi para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais foi elaborado 

por uma equipe de professores e pedagogos que conhecem a realidade e as ne-

cessidades dessa fase do desenvolvimento do aluno, a fim de oferecer auxílio por 

meio de reflexões, informações e sugestões aos professores, organizando sua atu-

ação pedagógica. 

Esse material foi organizado com o objetivo de propiciar a apropriação das práticas 

pedagógicas sempre vinculadas aos valores estéticos, políticos e éticos, priori-

zando a apropriação de conhecimentos e competências, por meio de estratégias 



133 

 

 

que priorizem o raciocínio, organizando os conteúdos a serem ministrados de forma 

interdisciplinar e contextualizada. Nessa perspectiva, o material didático do Sistema 

Maxi de Ensino está voltado para a preparação do ser humano para o exercício da 

cidadania, base para a realização de atividades produtivas, inclusive do prossegui-

mento de estudos para os níveis mais elevados da educação. Tendo em vista o 

desenvolvimento pleno do educando, seus aspectos intelectuais, sociais, emocio-

nais e afetivos direcionam a nossa produção pedagógica, que tem como sustentá-

culo a Pedagogia Afetiva. 

Nossa proposta pedagógica é fazer do material um espaço de interação, fo-

calizando o processo de ensino e o ser que aprende de um ponto de vista social, 

que considera o processo da interlocução, que destaca a importância do contexto 

das interações e da constituição do sujeito, que se dá à medida que ele interage. 

Assim, pressupomos: 

• Ser que aprende: como coprodutor dos sentidos do texto (do material didático) e 

não como um espaço por onde o texto passa ou é depositado; os seres humanos 

são vistos como construtores sociais; 

• Processo de ensino e de aprendizagem: pensado como interação, situação co-

municativa, que ganha mais valor à medida que transforma, em algum grau, a vida 

daquele que lê; 

• Material didático: concebido como um lugar de comunicação, um ambiente de 

diálogo entre o leitor (estudante, professor, pais...) e o autor (e outras vozes pre-

sentes no material didático); portanto, o “texto” (material didático) passa a ser con-

siderado o próprio lugar da interação, hospedando uma gama de implícitos, dos 

mais variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o 

contexto soco emocional e cognitivo dos participantes da interação. 

Seguem informações da estrutura didático-editorial do material do SME do 

Fundamental – Anos Iniciais com propósito de orientar a escola para melhor utiliza-

ção dele. 
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Estrutura do material didático do Sistema Maxi de Ensino 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Faixa etária indicada: 1º ano: 6 anos; 2º ano: 7 anos; 3º ano: 8 anos; 4º ano: 9 anos; 

5º ano: 10 anos. 

 

Disposição do material 

Com disposição vertical e tamanho das folhas de 27,5 x 20,5cm, o material 

didático do SME do Ensino Fundamental – Anos Iniciais está organizado em 4 vo-

lumes anuais para cada ano, é composto pelas seguintes áreas de conhecimento: 

• Língua Portuguesa; • Matemática; • Ciências Naturais; • História; • Geografia. 

Organizados em volumes anuais: • Arte; • Língua Inglesa. 

O Sistema Maxi de Ensino também disponibiliza aos conveniados uma cole-

ção de Língua Espanhola para venda avulsa, destinada ao Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais: um volume por ano. 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 1º ao 5º ano 

Para que os objetivos educacionais propostos pelo SME sejam alcançados, 

o material didático foi desenvolvido de forma que o aluno desenvolva a capacidade 

de estabelecer relações entre os conhecimentos, de compará-los e de aplicá-los no 

seu cotidiano. Acreditamos ser esse o caminho eficaz para que o educando não 

seja um mero repetidor de verbalizações. Faz-se necessário que as atividades pe-

dagógicas atendam ao aluno nos campos afetivo, cognitivo e psicomotor. Tais ati-

vidades devem levá-lo ao aprendizado com alegria e prazer. Fatos da atualidade e 

os temas transversais são incorporados aos conteúdos programáticos, proporcio-

nando, assim, maior amplitude ao ensino. 

 

Conteúdo Programático – Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

• Língua Portuguesa 

O material didático de Língua Portuguesa foi criado com o objetivo de aten-

der às necessidades dos estudantes e organizar o trabalho do professor em sala 
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de aula. A organização do material permite ao professor atuar como um multiplica-

dor e orientador da construção dos conhecimentos dos alunos.  

Organizado em unidades temáticas, o material didático apresenta em suas 

páginas uma diversidade de gêneros textuais de uso social, possibilitando o contato 

do estudante com textos produzidos por autores consagrados. 

Nas atividades de estudos dos textos, o aluno não é considerado um mero 

decodificador, um ser passivo; ele é compreendido como um ser que interage com 

os textos, estabelecendo relações entre seus conhecimentos prévios e aquilo que 

lê, para, então, construir novos conhecimentos. 

As ações propostas para os trabalhos de leitura, de estudo dos textos, de 

produção textual escrita e oral, de reflexão sobre a língua, de análise das diferentes 

linguagens visam a facilitar e a estimular a participação ativa do aluno como leitor 

e produtor de textos à medida que desenvolve sua capacidade de reflexão crítica, 

demonstrando contínua ampliação de sua competência de interpretar dados e fa-

tos, relacionando-os, elaborando hipóteses explicativas, enfim, organizando suas 

ideias. 

A condução do trabalho apoia-se no pressuposto de que o ser humano é um 

ser social, com necessidade de interagir, de comunicar-se e para isso lança mão 

das linguagens. Dessa maneira, é possível observar nas ações propostas na obra, 

que o trabalho privilegia o uso dos conteúdos, pois a apropriação destes pelos in-

divíduos se dá nas práticas sociais, quando são transformados em conhecimentos. 

A estrutura criada para esse material didático permite transformar o trabalho escolar 

em um prazeroso ato de comunicação entre professor, aluno e material didático. 

Nessa perspectiva, as ações propostas na coleção auxiliam o aluno na reso-

lução de desafios da vida cotidiana, no ter acesso a bens culturais e em ampliar 

sua capacidade de participação no mundo letrado para, assim, crescer como cida-

dão consciente de seu papel na sociedade. 
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 Matemática 

Desde a mais tenra idade as necessidades cotidianas fazem as crianças de-

senvolver uma inteligência essencialmente prática, que lhes permite reconhecer 

problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvol-

ver uma ampla capacidade para lidar com a atividade matemática. Quando essa 

capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resul-

tado. 

O significado da atividade matemática para a criança também resulta das 

conexões que ela estabelece entre a Matemática, as demais áreas do conheci-

mento e seu cotidiano, e das relações que percebe entre os diferentes temas ma-

temáticos. 

Ao relacionar ideias matemáticas entre si, a criança pode reconhecer princí-

pios gerais, como proporcionalidade, igualdade, composição e inclusão, e perceber 

que processos como o estabelecimento de analogias, indução e dedução estão 

presentes tanto no trabalho com números e operações como nas atividades envol-

vendo espaço, forma e medidas. 

O estabelecimento de relações é tão importante quanto à exploração dos 

conteúdos matemáticos, pois, abordados de forma isolada, os conteúdos podem 

acabar não alcançando grande significado na formação do aluno, particularmente 

na formação da cidadania. 

Considerando todas as informações anteriores, este material didático busca abor-

dar os conteúdos de Matemática com base em temas que envolvem experiências 

cotidianas, que procuram despertar o interesse e a curiosidade das crianças pela 

Matemática. 

As propostas de atividades foram desenvolvidas com o objetivo de aguçar o 

espírito investigativo, estimular a curiosidade e a vontade de aprender. Para isso, 

as propostas de trabalho apresentadas no material exploram o cotidiano e as ex-

periências das crianças, estimulando-as a estabelecer relações entre as situações 

vivenciadas. 
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 Ciências Naturais 

O ensino de Ciências, ao longo de sua história no Ensino Fundamental, foi 

orientando-se por diversas tendências, conforme necessidades e preocupações da 

época. 

Atualmente, o trabalho com as Ciências mostra-se direcionado ao ser hu-

mano e às suas necessidades básicas, à formação de um cidadão crítico voltado 

ao saber científico, que transforma a realidade em que vive, uma vez que nessa 

sociedade há a supervalorização do conhecimento científico e o crescimento e a 

intervenção da tecnologia. 
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O saber científico, que antes era acumulativo, torna-se prático, objetivo e 

volta-se para a melhoria da vida das pessoas. Os anos iniciais adquirem um mérito 

maior, devido à importância da experiência, fato decisivo para a aprendizagem dos 

conceitos dessa área que se dão do experimental ao racional. 

Nessa perspectiva, busca-se desenvolver competências do aluno, que lhe 

permitam compreender o mundo e atuar como cidadão, apropriando-se e fazendo 

uso de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Sendo assim, a proposta de trabalho deste material didático tem o objetivo de pro-

por situações e ações que organizem o trabalho do professor e possibilitem ao 

aluno ampliar sua compreensão do ser, do mundo e de suas transformações, reco-

nhecendo-se como integrante do universo e como indivíduo, que reflete a respeito 

da importância do equilíbrio ecológico para a continuidade da existência da vida. 

Além disso, as abordagens dos temas e conceitos científicos presentes 

nesta coleção permitem ao aluno observar, levantar hipóteses, pesquisar e discutir, 

vivenciando situações contextualizadas, com o propósito de contribuir com o de-

senvolvimento da postura crítica e reflexiva do aluno, para que crie o hábito de 

questionar o que vê e ouve, na busca contínua de compreender para intervir e cui-

dar da natureza, ao mesmo tempo em que amplia sua percepção a respeito dos 

avanços tecnológicos. 
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 História 

O ensino de História nas séries iniciais deve possibilitar aos educandos a 

construção de conceitos básicos para o entendimento da vida em sociedade. Esses 

conceitos devem permitir aos alunos pensar, analisar e conhecer os processos his-

tóricos além de oferecer-lhes a oportunidade de utilizar seus conhecimentos na in-

terpretação da realidade em que vivem, ou seja, na leitura do mundo. 

O ensino histórico deve ter também o objetivo de formar cidadãos críticos, 

comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Para 

isso, o trabalho desenvolvido deve envolver valores como o respeito às diferenças 

culturais entre pessoas e povos, estimulando a valorização da diversidade cultural. 

Nesse sentido, o processo de ensino e aprendizagem de História precisa 

contemplar experiências cotidianas em que os alunos possam conhecer aspectos 

das vidas de diferentes grupos sociais. A ideia central dessa proposta é levar os 

alunos a compreenderem que a história é construída a cada dia por pessoas co-

muns que vivem em diferentes espaços. Assim, eles devem entender que a história 

vivida não se constrói somente nas grandes estruturas econômicas e políticas, 

como priorizava o ensino tradicional de História, mas também e, principalmente, na 

vida diária, nos fatos cotidianos. Visando a contemplar um ensino contemporâneo, 

este material didático busca abordar os conteúdos de História com base em temas 

que envolvem experiências cotidianas e procuram despertar o interesse e a curio-

sidade das crianças pelas questões históricas e sociais, ampliando as possibilida-

des de compreensão da realidade vivenciada por pessoas de diferentes lugares e 

grupos sociais para uma atuação mais consciente. Além disso, esses temas pro-

porcionam um diálogo entre diferentes espaços e tempos. Esse diálogo entre dife-

rentes temporalidades, espaços e culturas possibilita que os alunos reconheçam 

dimensões de sua identidade, de seu grupo e de outros grupos. As propostas de 

atividades priorizam a participação dos educandos. Elas visam a desenvolver o es-

pírito investigativo — procedimento essencial no estudo da história —, e estimular 

a curiosidade e o desejo de aprender. 
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Para isso, buscamos explorar o cotidiano e as experiências das crianças, 

estimulando-as a estabelecer relações entre as situações vivenciadas. Os concei-

tos espontâneos, trazidos de suas próprias experiências, serão organizados e 

transformados em conceitos científicos na escola. 
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 Geografia 

O ensino de Geografia desenvolvido nas escolas nos últimos anos é fruto de 

um movimento de renovação e inovação da proposta pedagógico-metodológica 

dessa área de conhecimento. As transformações na maneira de ensinar têm con-

tribuído de forma significativa para a valorização dos conceitos e conteúdos minis-

trados aos educandos nas escolas. 

A introdução dessas novas abordagens propiciou, tanto para o professor 

quanto para os alunos, novas possibilidades de ensinar e de aprender, em que 

tendências como a interdisciplinaridade, a transversalidade, as formas de avaliação 

mais flexíveis, entre outras, passaram a ser incorporadas ao estudo da ciência ge-

ográfica.  

Com isso, as aulas maçantes e decorativas que, anteriormente, caracteriza-

vam o ensino de Geografia, deram espaço para um trabalho mais contemporâneo, 

dinâmico, interessante e integrado à realidade próxima dos alunos. 

Essas transformações permitem que os alunos possam atuar como cidadãos 

cada vez mais críticos, conscientes e participantes do mundo em que vivem, e tam-

bém geram oportunidades para que os educandos trabalhem em sala de aula suas 

experiências de vida. Dentro dessa perspectiva, a proposta de trabalho desta cole-

ção tem o intuito de tornar o ensino geográfico cada vez mais atrativo e significativo 

para os alunos, e pretende também proporcionar as condições necessárias para 

que eles identifiquem a presença do saber geográfico em seu cotidiano. 
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Além disso, este material didático sustenta o objetivo de levar os educandos 

a conhecer o mundo em que vivem de maneira mais consciente, entendendo a 

Geografia como uma ciência que estuda, analisa e busca compreender o meio na-

tural, o espaço transformado pelo ser humano e a relação que há entre a sociedade 

e o meio ambiente.  

Por meio de temas e assuntos relevantes no processo de ensino de Geogra-

fia, o material tem o propósito de contribuir significativamente com o professor e 

com a escola no processo de construção da cidadania. 
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 Arte 

A elaboração do material didático de Arte tem como característica essencial 

atender às necessidades dos alunos e organizar o trabalho do professor em sala 

de aula. Organizado em unidades, este material didático traz em suas páginas ati-

vidades que visam a envolver o aluno em situações significativas, relacionadas ao 

seu cotidiano, facilitadoras do desenvolvimento do pensamento artístico e da per-

cepção estética do estudante.  

Considerando que a Arte caracteriza-se por ser um modo próprio de ordenar 

e dar sentido à expressão humana, o trabalho presente neste material didático pro-

põe desafios ao aluno para que desenvolva sua sensibilidade, sua percepção e sua 

imaginação, tanto ao fazer arte quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 

produzidas por ele próprio, pelos colegas e por artistas. 

Conhecer as manifestações artísticas de outras culturas é outro aspecto que me-

rece destaque no trabalho escolar com Arte, pois, dessa forma, o aluno pode com-

preender a relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pen-

sar e de agir, o que favorece também a abertura à riqueza e à diversidade da ima-

ginação humana.  

Além desses aspectos, o material didático objetiva oferecer elementos ao 

aluno para que seja capaz de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, 

reconhecendo objetos e formas que estão à sua volta, no exercício de uma obser-

vação crítica do que existe, podendo criar condições para uma qualidade de vida 

melhor.  

A condução do trabalho neste material didático acontece por meio de propostas 

que buscam alcançar os modos de aprender do aluno e, assim, garantir a partici-

pação de cada um dentro da sala de aula, para que continuamente se aproximem 

de modos mais elaborados de fazer e de pensar a Arte. 
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 Língua Inglesa 

O desenvolvimento crescente das telecomunicações e o grande aumento do 

comércio global por que passa o mundo contemporâneo têm acentuado ainda mais 

a necessidade de uma língua internacional. Nesse contexto, por causa de fatores 

históricos, políticos e socioeconômicos, as Línguas Inglesa e Espanhola ocupam 

posições das línguas mais utilizadas. Por isso, seu aprendizado se torna cada vez 

mais imprescindível aos cidadãos do mundo nos dias atuais. 

Tendo em vista a importância dessas línguas no cenário mundial, o seu pro-

cesso de ensino e de aprendizagem sofrido transformações significativas com o 

intuito de ser mais efetivo. A tendência atual do ensino de língua estrangeira com-

preende a língua como um fenômeno fundamentalmente oral e não apenas visual, 

como propõe o sistema tradicional de ensino de língua estrangeira. 

Com base nessa perspectiva, a proposta principal deste material didático é 

desenvolver a linguagem oral e a compreensão auditiva em situações reais de co-

municação, para gradativamente desenvolver a linguagem escrita. A produção tex-

tual, tanto oral quanto escrita, que se pretende incentivar por meio deste material, 

deverá acontecer de forma espontânea, sem estresse para o educando, que se 

apropriará das características da língua estudada, em seu próprio tempo. 

Partindo desses pressupostos, este material didático busca contribuir com um en-

sino mais atrativo e significativo para os alunos, e pretende também proporcionar 

as condições necessárias para que eles aprendam a língua estrangeira de maneira 
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contextualizada, relacionada a seu cotidiano.  
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ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS) 

6º AO 9º ANO 

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS CURRICULARES 

ARTE 

 

Apresentação da Disciplina 

A arte é produto do trabalho do humano, historicamente construída pelas di-

versas culturas. Pois, o homem transformou o mundo e a si próprio pelo trabalho, 

transforma a natureza e por ela é transformado e, assim tornou-se capaz de abs-

trair, simbolizar e criar arte. Em todas as culturas, constata-se a presença de di-

versas formas daquilo que hoje se denomina arte, tanto em objetos utilitários 

quanto nos ritualísticos, muitos dos quais vieram a serem considerados objetos ar-

tísticos. 

O ser humano produz, então, maneiras de ver e sentir, diferentes em cada 

tempo histórico e em cada sociedade. 

O ensino da arte nas instituições escolares possibilita ao educando o 

acesso ao mundo da arte, ao conhecimento, a vivência e a criação das diferentes 

linguagens artísticas, ao desenvolvimento e ao aprimoramento da sensibilidade 

humana por meio da capacidade sensorial e a partir de uma necessidade estética 

que é contemplada por uma educação estética, a apreensão e a compreensão das 

obras artísticas que o Homem construiu nas diversas sociedades ao longo da his-

tória e a valorização da função social do trabalho artístico para a coletividade. 

Por meio das aulas, pretende-se que os alunos adquiram conhecimen-

tos sobre a diversidade de pensamento e de criação artística para expandir sua 

capacidade de criação e desenvolver o pensamento crítico. Por essa razão se faz 

necessário a mediação do professor sobre os conteúdos historicamente consolida-

dos, aprimorando a capacidade do educando de analisar e compreender os signos 

verbais e não verbais que as artes são constituídas nas diferentes realidades cul-

turais e tempos históricos. 
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O objeto de estudo da disciplina de Arte é o conhecimento artístico e esté-

tico, bem como o conhecimento da sua produção que está relacionado à apreen-

são do objeto artístico como criação de cunho sensível e cognitivo, processo de 

reflexão e sensibilização humana em consonância com os diferentes momentos 

históricos e formações sociais em que se manifestam e conhecimento da produ-

ção artística que está relacionado aos processos do fazer e da criação, conside-

rando o artista no processo de criação das obras desde suas raízes históricas e 

sociais, as condições concretas que subsidiam a produção, o saber científico e o 

nível técnico alcançado na experiência com materiais; bem como disponibilizar a 

obra ao público, próprias da época da criação e divulgação das obras, nas diver-

sas áreas como artes visuais, dança, música e teatro. Assim, o desenvolvimento 

da capacidade criativa dos alunos, inerente à dimensão artística, tem uma direta 

relação com a produção do conhecimento nas diversas disciplinas. Desta forma, a 

dimensão artística contribui significativamente para humanização dos sentidos, ou 

seja, para a superação da condição de alienação e repressão à qual os sentidos 

humanos foram submetidos. 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 

 

Propiciar aos alunos o saber e a apropriação do conhecimento estético, este 

inserido num contexto sócio histórico produzindo novas formas de ver e sentir o 

mundo, os outros e a si próprio, proporcionando os instrumentos necessários para 

que se tornem sensíveis às produções artísticas. 

Possibilitar aos alunos torná-los mais críticos e conscientes em relação ao 

mundo e a arte, compreender e perceber, não só como parte da realidade humano-

social, mas como algo que transcende essa realidade. 

Conteúdos básicos, específicos e estruturantes para a Disciplina 

de Arte no Ensino Fundamental (séries finais).  

Apresenta-se neste documento os conteúdos referentes as quatro Lin-

guagens Artísticas com objetivo de garantir o aprofundamento de conteúdo 

conforme a formação acadêmica do professor, segundo as Diretrizes Curri-

culares de Arte. 
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6ºANO – MÚSICA 

 

     ABORDAGEM  CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA   AVALIAÇÃO 
 

ELEMEN-
TOS  

COMPOSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS     

 

FORMAIS    E PERÍODOS     
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE     
 

Altura  Ritmo  Greco-Romana 

Nesta série, o tra-
balho é  
  Compreensão 

 

      direcionado  dos 
 

Duração  Melodia  Oriental 
para a estrutura 
e  elementos que 

 

     
organização da 
arte  

estruturam e 
or- 

 

Timbre  Escalas:  Ocidental em suas origens e  ganizam a músi-  

  

outros períodos 
his- 

 
 

      

ca e 
sua relação  

     tóricos; nas séries  
 

Intensidade 
 

Diatônica 
 

Africana 
 

com o movi-  

  seguintes, 
prosse- 

 
 

      

mento artístico 
 

     gue o aprofunda-  
 

Densidade  Pentatônica   

mento dos conte-
údos.  

no qual se 
origi- 

 

  

Cromática 

    
na-

ram. 
 

    
Percepção dos 
ele-  Desenvolvi-

men- 
 

     mentos formais na  
 

  Improvisação   
Paisa-

gem sonora e  to 
 

     
na mú-

sica. Audição  
da formação 
dos 

 

     
de di-

ferentes ritmos  sentidos rítmi- 
 

     

e es-
calas musicais.  

cos e de in-
terva-  

     Teoria 
da música. 

 
 

      los melódicos e  

     Produção e 
execu- 

 
 

      

harmônicos. 
 

     ção de  
 

       
 

     Instrumentos   
 

     rítmicos. Prática   
 

     coral e cânone   
 

     
rítmico e meló-
dico.   
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6º ANO / 7ºANO - MÚSICA 
 

      
ABORDA-
GEM  

CRITÉRIOS 
DE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES  
PEDAGÓ-
GICA  AVALIAÇÃO 

 

ELEMENTOS  COMPOSIÇÃO  MOVIMENTOS    
 

FORMAIS    E PERÍODOS    
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE     
 

Altura  Ritmo  Música popular Nesta série é  

Compreensão 
das 

 

    e étnica (oci- 
Importante 
rela-  

diferentes for-
mas 

 

Duração  Melodia  
den-

tal  cionar  
musicais po-
pulares 

 

    e oriental) 
o conheci-
mento  

suas origens e 
práti- 

 

Timbre  Gêneros: fol-    

com formas ar-
tís-  

cas contemporâ-
neas. 

 

    

ticas populares e 
o 

  
 

  
clórico, 

     
 

     cotidiano do 
alu- 

Apropriação 
prática e 

 

Intensidade 
 

indígena, 
popu- 

   
 

    

no. 

 teórica de técni-
cas e 

 

  

lar e étnico 
    

 

Densidade 

    Percepção dos  modos de 
 

 

Técnicas: 

   modos  
composição mu-

sical. 
 

     

de 
fazer música,   

 

  vocal,    
através de 
dife-   

 

  
instrumental  

e    
rentes formas 
mu-   

 

  mista    
si-

cais.   
 

  
Improvisa-

ção    
Teorias da mú-
sica.   

 

      Produção de   
 

      

trabalhos musi-
cais   

 

      com   
 

      características   
 

      populares e   
 

      

composição 
de   

 

      
sons da paisa-
gem   
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      sonora.   
 

7º ANO / 8ºANO - MÚSICA       
 

         
 

      
ABORDA-
GEM  

CRITÉRIOS 
DE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES  
PEDAGÓ-
GICA  AVALIAÇÃO 

 

ELEMENTOS  COMPOSiÇÃO  MOVIMENTOS    
 

FORMAIS    E PERÍODOS    
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE     
 

Altura  Ritmo  Indústria Cul- 
Nesta série o 
tra-  

Compreensão 
das 

 

    tural  
ba-

lho poderá en-  
diferentes for-
mas 

 

Duração  Melodia    
focar o signi-
fica-  

musicais no Ci-
nema 

 

    Eletrônica do  
e nas mídias, 
sua 

 

Timbre 
 

Harmonia 
 

Minimalista 

da arte na so-
cie-  

função social e 
ideo-  

  dade con-
tempo- 

 
 

  

Tonal, modal e 

    

lógica de veicu-
lação 

 

     

râ-
nea e em outras  

 

Intensidade  a fusão de am-  
Rap

, 
Rock

, 
épo-

cas, abordan-  
e 

consumo. 
 

  bos.   Tecno do a mídia   
 

Densidade Técnicas: vo-    
e os recursos 
tec-  

Apro-
priação prática 

 

  cal, instrumen-  
nológicos na 
arte.  

e 
teórica das 
tecno- 

 

  tal    
Percepção dos 

 

lo-
gias e modos 
de 

 

  

e mista 

    com
posição musi-
cal 

 

     

modos de fa-
zer  

 

       nas 
mídias; 

 

      

música, atra-
vés  

 

       

rela-
cionadas à pro- 

 

      

de diferentes 
mí-  

 

       

du-
ção,divulgação 

 

      dias.  
 

      
(Cinema, Ví-
deo,  

e 
consumo. 

 

      TV e Computa-   
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      dor)   
 

      Teorias sobre   
 

      

música e in-
dús-   

 

      tria cultural.   
 

      Produção de   
 

      trabalhos de   
 

      composição   
 

      musical   
 

      utilizando   
 

      

equipamentos 
e   

 

      recursos   
 

      tecnológicos.   
 

8º ANO / 9º ANO - MÚSICA       
 

         
 

      
ABORDA-
GEM  

CRITÉRIOS 
DE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

PEDAGÓ-
GICA  

AVALIA-
ÇÃO 

 

ELE
MENTOS  COMPOSIÇÃO  MOVIMENTOS    

 

FORMAIS     E PERÍODOS    
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE    
 

Altura Ritmo   Música Engaja- 
Nesta série, 
tendo  

Compreensão 
da 

 

     da 

em vista o cará-
ter  

música como 
fator 

 

Duração Melodia    
criativo da arte, 
a  

de transforma-
ção 

 

     Música Popular 
ênfase é na 
arte  social. 

 

Timbre Harmonia 

  

Brasileira. 

como ideologia 
e   

 

  

fator de trans-
for-  

Produção de 
traba- 

 

       

 

 

  

Técnicas: vo- 

   
mação social. 

 
 

Intensidade 

  

Música 

 lhos musicais, 
vi- 

 

    
 

  cal, instrumen- Contemporânea 

Per
cepção dos  

sando atua-
ção do 

 

Densidade tal    
modos de fa-
zer  

sujeito em sua 
rea- 

 

  e mista    

música e sua 
fun-  

lidade singu-
lar 
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Gêneros: po- 

   ção social.  

e 
social. 

 

     
Teorias da 
Músi-   

 

  pular,    ca.   
 

  folclórico e  

Produção de 

  
 

  

ét-
nico.      

 

      

trabalhos com 
os   

 

      modos de   
 

      organização e   
 

      composição   
 



 

 

m

usical, com 

enfoque na 

Música Enga-

jada. 

 

6º ANO – ARTES VISUAIS 
 

      
ABORDA-
GEM  CRITÉRIOS DE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURAN-
TES  

PE-
DAGÓGICA  

AVA-
LIAÇÃO 

 

ELE-
MEN-
TOS  

COM-
POSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS    

 

FOR-
MAIS    E PERÍODOS    

 

CONTEÚDOS BÁSI-
COS PARA A SÉRIE     

 

Ponto  

Bidi-
men-
sional  Arte Greco- 

Nesta série o 
tra-  Compreensão dos 

 

    
R

Romana  
balho é dire-
cio-  elementos que es- 

 

Linha  
Figu-
rativa    

nado para a 
es-  truturam e organi- 

 

    Arte Africana 

trutura e or-
gani-  zam as artes 

 

Textura  

Geo-
mé-
trica, 
si-    zação  visuais e sua rela- 

 

  metria  Arte Oriental 
da arte em 
suas  ção 

 

Forma  Técni-
cas: 
Pin- 

   
origens e ou-
tros  com o movimento 

 

   
Art

e 

Pré
- 

períodos his-
tóri-  artístico no qual se 

 

Super-
fície  tura,  Hi

stórica 
 

cos; nas sé-
ries  originaram. 

 

  escul-
tura, 

  seguintes, 
pros- 

  
 

       
 

Volume  

arqui-
te-
tura...    

se-
gue o aprofun-  

Apropri-
ação prática 

 

  Gêne-
ros: 

   damento dos  
e teó-

rica de técni- 
 

Cor     conteúdos.  cas e modos de 
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cenas 
da      

compo-
sição 

 

Luz  
mito-
logia...    

Estudo dos 
ele-  visual. 

 

      mentos   
 

      
formais e sua 
ar-   

 

      ticulação   
 

      
com os ele-
men-   

 

      tos de   
 

      composição e   
 

      movimentos   
 

      e períodos das   
 

      artes visuais.   
 

      
Teoria das Ar-
tes   

 

      Visuais.   
 

      Produção de   
 

      trabalhos de   
 

      artes visuais.   
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6º ANO /7º ANO – ARTES VISUAIS 
 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA AVALIAÇÃO 
 

ELEMEN-
TOS  

COMPOSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Ponto  Proporção  Arte Indígena 
Nesta série é 
im- Compreensão das 

 

     portante relacio- diferentes formas 
 

Linha  Tridimensional  Arte Popular nar o conheci- artísticas populares, 
 

     mento suas origens e práti- 
 

Textura  Figura e fundo  Brasileira e 

com formas ar-
tís- cas contemporâ-  

  

ticas populares 
e 

 

    

Paranaense neas. 
 

Forma 
 

Abstrata 
 o cotidiano do  

    
 

  

Renascimento 
aluno. 

Apropriação prática 
 

    
 

     
 

Superfície  Perspectiva   Percepção dos e teórica de técnicas 
 

  

Técnicas: Pin- 
 Barroco 

modos de es-
trutu- e modos de 

 

Volume    rar e compor as composição visual. 
 

  tura,   artes visuais na  
 

Cor  escultura,   
cultura destes 
po-  

 

  modelagem,   vos.  
 

Luz  gravura...   Teoria das Ar-
tes 

 
 

      
 

  
Gêneros: Pai- 

  Visuais.  
 

      
 

  sagem,   Produção de  
 

  

retrato, nature- 

   
 

    

trabalhos de ar-
tes  

 

  za   visuais com  
 

  morta...   
ca-

racterísticas da  
 

     cultura popular,  
 

     

rela-
cionando os  

 

     
conteúdos com 
o  

 

     cotidiano do  
 

     aluno.  
 



 

 

 
7ºANO/8ºANO – ARTES VISUAIS 

 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

PE-
DAGÓGICA AVALIAÇÃO 

 

ELEMEN-
TOS  

COMPOSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Linha  Semelhanças  Indústria Cul- Nesta série o Compreensão das 
 

    tural trabalho poderá artes visuais em 
 

Forma  Contrastes   enfocar o signi- diversos no Cinema e 
 

    Arte no Séc. ficado da arte na nas mídias, sua fun- 
 

Textura  Ritmo Visual  XX sociedade con- ção social e ideológi- 
 

     temporânea ca de 
 

Superfície  Estilização  Arte e em outras épo- veiculação e consu- 
 

    
Con-

temporânea cas, abordando a mo. 
 

Volume  
De-

formação   mídia e os re-  
 

  

Técnicas: de- 
  cursos tecnoló- Apropriação prática 

 

Cor    gicos na e teórica das tecnolo- 
 

  senho,   arte. gias e modos de com- 
 

Luz  fotografia, au-    posição das artes vi- 
 

  diovisual   Percepção dos suais nas 
 

  e mista...   modos de fazer mídias, relacionadas 
 

     trabalhos com à produção, divulga- 
 

     artes visuais nas ção 
 

     diferentes mí- e consumo. 
 

     dias.  
 

     Teoria das artes  
 

     visuais e mídias.  
 

     Produção de tra-  
 

     balhos de artes  
 

     visuais utilizan-  
 

     do  
 

     equipamentos e  
 

     recursos  
 

     tecnológicos.  
 

 
8º ANO/ 9ºANO – ARTES VISUAIS 

 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA AVALIAÇÃO 
 

ELEMEN-
TOS  

COMPOSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS   

 



 

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Linha  

Bi-
dimensional  Realismo 

Nesta série, 
tendo Compreensão da 

 

     
em vista o cará-
ter dimensão das Artes 

 

Forma  
Tri-

dimensional  Vanguardas 

criativo da arte, 
a Visuais enquanto fa- 

 

     ênfase é na arte tor de transformação 
 

Textura  
Fi-

gura-fundo  Muralismo   e 

como ideologia 
e social. 

 

    

Arte   Latino- 

fator 
de transfor- 

Produção de traba- 
 

Superfície 

 

Ritmo Visual 

 mação social. 
 

  Americana  

lhos, visando atua-
ção 

 

  
Técnica: Pin- 

  Percepção dos do sujeito em 
 

Volume   Hip Hop modos de fazer sua realidade singular 
 

  tura,   

trabalhos com 
ar- e social. 

 

Cor  grafitte,   
tes visuais e 
sua  

 

Luz 

 performance...   
fun-

ção social.  
 

 

Gêneros: Pai- 
  Teorias das Ar-

tes 

 
 

     
 

  sagem   Visuais.  
 

  urbana,  cenas   Produção de 
tra- 

 
 

  

do cotidiano... 
   

 

    balhos com os  
 

      
 

     
modos de or-
gani-  

 

     zação e  
 

     
composição 
como  

 

     fator de  
 

     transformação  
 

     social.  
 



 

 

6ºANO – TEATRO 
 

      
ABORDA-
GEM 

CRITÉRIOS 
DE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

PEDAGÓ-
GICA AVALIAÇÃO 

 

ELEMEN-
TOS  COMPOSIÇÃO  

MOVIMEN-
TOS   

 

FORMAIS     
E PERÍO-
DOS   

 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Persona-
gem:  

Enredo, ro-
tei-   

Greco-Ro-
mana Nesta série o 

Compreensão 
dos 

 

Expressões  ro.    
trabalho é 
dire- 

elementos que es-
tru- 

 

corporais,  Espaço Cênico,  
Teatro Orien-
tal 

cionado para 
a 

turam e organi-
zam o 

 

vocais, gestu-
ais  Adereços    

estrutura e 
orga- teatro 

 

e faciais  

Técnicas: 
jo- 

  Teatro 

nização da 
arte 

e sua relação com 
os 

 

    Medieval 
em suas ori-
gens 

movimentos artísti-
cos 

 

Ação  
gos tea-
trais,    e outros nos quais se 

 

  
teatro indi-
reto   

Renasci-
mento 

Períodos his-
tóri- originaram. 

 

  e direto, impro-   
cos; nas sé-
ries  

 

Espaço  visação,    
seguintes, 
pros- 

Apropriação prá-
tica e 

 

  
manipula-
ção,    

segue o apro-
fun- 

teórica de técni-
cas e 

 

  máscara...    damento dos modos de 
 

  Gênero: 
Tra- 

   conteúdos. 
composição tea-
trais. 

 

       
 

  gédia,    
Estudo das 
es-  

 

  Comédia e   
truturas tea-
trais:  

 

  Circo.    personagem,  
 

      
ação dramática 
e  

 

      
espaço cênico 
e  

 



 

 

      
sua articula-
ção  

 

      
com formas 
de  

 

      
composição 
em  

 

      movimentos e  
 

      
períodos onde 
se  

 

      originaram.  
 

      
Teorias do 
tea-  

 

      tro.  
 

      
Produção de 
tra-  

 

      balhos com  
 

      teatro.  
 



 

 

 
 

 

6º ANO/7ºANO – TEATRO 
 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA AVALIAÇÃO 
 

ELEMEN-
TOS  COMPOSIÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Personagem:  Representação,  Comédia dell’ Nesta série é Compreensão das 
 

Expressões  Leitura dramá-  Arte Importante rela- diferentes formas de 
 

corporais, vo-  tica,   cionar o conhe- representação presen- 
 

cais, gestuais e  Cenografia.  Teatro Popular cimento com tes no cotidiano, suas 
 

faciais  

Técnicas: jo- 

  formas artísticas origens e práticas 
 

   Brasileiro e populares e o contemporâneas. 
 

Ação  gos teatrais,  Paranaense cotidiano do  
 

  mímica, impro-   aluno. Apropriação prática e 
 

Espaço  visação, for-  Teatro  teórica de técnicas e 
 

  mas  Africano Percepção dos modos de 
 

  animadas...   modos de fazer composição teatrais, 
 

  

Gêneros: 

  teatro, através presentes no 
 

    de diferentes es- cotidiano. 
 

  
Rua 

e arena,   paços disponí-  
 

  
Ca-

racterização.   veis.  
 

     Teorias do tea-  
 

     tro.  
 

     Produção de  
 

     trabalhos com  
 

     teatro de arena,  
 

     de rua e  
 

     indireto.  
 

7º ANO/8ºANO – 
TEATRO     

 

       
 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

PEDAGÓ-
GICA AVALIAÇÃO 

 

ELEMEN-
TOS  COMPOSIÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Personagem:  Representação  Indústria Cultu- Nesta série o Compreensão das di- 
 

Expressões  no Cinema e  ral trabalho poderá ferentes formas 
 

corporais, vo-  Mídias   enfocar o signi- de representação no 
 



 

 

cais, gestuais e    Realismo 

fi-
cado da arte na Cinema e nas mídias, 

 

faciais  Texto dramáti-   
soci-

edade con- sua função social e 
 

  co  Expressionismo temporânea ideológica de veicu- 
 

Ação     e em outras épo- lação e consumo. 
 

  Maquiagem Cinema Novo cas, abordando a  
 

Espaço    mídia e os re- Apropriação prática 
 

  Sonoplastia  cursos tecnoló- 
e teórica 

das tecnolo- 
 

     gicos na gias e modos 
 

  Roteiro  arte. de composição da re- 
 

  

Técnicas: 

  presentação nas 
 

   Percepção dos mídias; relacionadas 
 

  jogos  teatrais,  modos de fazer à produção, 
 

  sombra,  teatro, através divulgação e 
 

  adaptação  de diferentes consumo. 
 

  cênica...  mídias.  
 

     Teorias da re-  
 

     presentação  
 

     no teatro e mí-  
 

     dias.  
 

     Produção de  
 

     trabalhos de  
 

     representação  
 

     utilizando  
 

     equipamentos e  
 

     recursos  
 

     tecnológicos.  
 

8º ANO /9º ANO – 
TEATRO    

 

       
 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA AVALIAÇÃO 
 

ELEMEN-
TOS  

COMPOSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Personagem: Técnicas: Mo- Teatro Engaja- 
Nesta série, 
tendo Compreensão da di- 

 

Expressões nólogo, do 

em vista o cará-
ter mensão ideológica 

 

corporais, vo- jogos teatrais,  
criativo da arte, 
a presente no teatro e o 

 

cais, gestuais e direção, ensaio, Teatro do ênfase é na arte teatro enquanto fator 
 

faciais Teatro- Oprimido 

como ideologia 
e de transformação so-  

fator  

  

Fórum... 
 

cial. 
 

 



 

 

Ação 
  

Teatro Pobre 

de transforma-
ção 

 
 

Dramaturgia 
social. 

Criação de trabalhos 
 

   
 

    
 

Espaço   
Tea-

tro do Percepção dos teatrais, visando atua- 
 

  

Ce-
nografia 

Ab-
surdo 

mo-
dos de fazer ção do sujeito em 

 

     teatro e sua fun- sua realidade singular 
 

  Sonoplastia Vanguardas ção social. e social. 
 

  Iluminação  
Teorias do tea-
tro.  

 

  
Figurino 

 Criação de  
 

   trabalhos com 
os 

 
 

      
 

     modos de  
 



 

 

organiza-

ção e composição tea-

tral como fator de trans-

formação social. 
 
 

 

6ºANO – DANÇA 
 

     
ABORDA-
GEM CRITÉRIOS DE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

PEDAGÓ-
GICA AVALIAÇÃO 

 

ELEMEN-
TOS  COMPOSIÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Movimento  Kinesfera  
Pré-

história 
Nesta série o 
tra- 

Compreensão dos 
ele- 

 

Corporal  Eixo   
balho é direci-
ona- 

mentos que estrutu-
ram 

 

Tempo 

 Ponto de Apoio  Greco-Romana 

do para a estrutu 
- 

e organizam a 
dança e 

 

 Movimentos   

ra e organiza-
ção 

sua relação com o 
mo- 

 

  
arti-

culares  
Renascimento 

da arte em 
suas vimento artístico 

 

Espaço 

 Fluxo 
(livre e 

 origens e ou-
tros 

no qual se origina-
ram. 

 

   
 

 inter-
rompido) 

 

Dança Clássica 

períodos his-
tóri- 

 
 

    
 

    cos; nas séries 
se- 

Apropriação prática 
e 

 

     
 

  
Rá-

pido e lento   
guintes, 
prosse- 

teórica de técnicas 
e 

 

     

gue o apro-
funda- 

modos de composi-
ção 

 

  Formação   
mento dos 
conte- da dança. 

 

  Níveis (alto, mé-   údos.  
 

  dio e     
 

  baixo)   

Estudo do 
movi-  

 

  Deslocamento   
mento corpo-
ral,  

 

  (direto   

tempo, espaço 
e  

 

  e indireto)   sua articulação  
 

     

com os elemen-
tos  

 

  Dimensões (pe-   
de composição 
e  

 

  queno   

movimentos e 
pe-  

 

  e grande)   ríodos da  
 



 

 

dança. 

  Técnica:   
Teorias da 
dança.  

 

  Improvisação     
 

  Gênero: Circular   
Produção de 
tra-  

 

     

balhos com 
dança  

 

     utilizando  
 

     

diferentes mo-
dos  

 

     
de composi-
ção.  

 

 
 
 
 
6º ANO/ 7ºANO – DANÇA 

 

   ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA AVALIAÇÃO 

ELEMENTOS COMPOSIÇÃO MOVIMENTOS   

FORMAIS  E PERÍODOS   

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Movimento   Nesta série é im- 
Com-

preensão das di- 
 

Corporal Ponto de apoio 
Dança 

Popular 
por-

tante relacio- 
feren-

tes formas de 
 

 
Rota-

ção  
nar o 

conheci- 
dança 

popular, suas 
 

 
Core-

ografia 

Brasi-
leira 

mento 
com for- 

ori-
gens e práticas 

 

 

Salto 
e queda  

mas 
artísticas po- 

con-
temporâneas. 

 

 Peso 
(leve e pe- Para-

naense 

pula-
res e o coti- 

 

  
 

 

sado) 
diano 

do aluno. Apro-
priação prática e 

 

  
 

 Fluxo 
(livre, in- 

  
 

 

Afri-
cana 

 

teórica 
de técnicas e 

 

 

ter-
rompido e 

Per-
cepção dos 

 

 

con-
duzido)  

mo-
dos de fazer 

mo-
dos de composi- 

 

  
Indí-

gena 

dança, 
através de 

ção da 
dança 

 

Tempo 

Rá-
pido, lento e  

dife-
rentes espaços  

 

mo-
derado  

onde 
é elaborada  

 

 
Ní-

veis (alto, mé- 

 
e exe-

cutada.  
 

Es-
paço  Teo-

rias da dança. 
 

 

 dio e   
 



 

 

baixo) 

 

For-
mação    

 

 
Dire-

ção  
Pro-

dução de tra-  
 

 

Gê-
nero: folclóri-  

balhos 
com dança  

 

 
ca 

popular e ét-  
utili-

zando dife-  
 

 nica  

rentes 
modos de  

 

   
com-

posição  
 

 
 
 
 
7º ANO/ 8ºANO – DANÇA 

 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA AVALIAÇÃO 
 

ELEMEN-
TOS  

COMPOSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Movimento  Giro  Hip Hop Nesta série o Compreensão das 
 

Corporal  Rolamento   
tra-

balho poderá diferentes formas de 
 

  Saltos  Musicais enfocar o dança no cinema, 
 

  Aceleração e 
de- 

  significado da musicais e nas 
 

Tempo   Expressionis- arte na mídias, sua função 
 

  saceleração  mo sociedade social e ideológica de 
 

     

Espaço  Direções 
(frente, 

  contemporânea veiculação e 
 

   

Indústria Cul- e em outras consumo. 
 

  atrás, direita e  
 

  esquerda)  tural épocas,  
 

  Improvisação   abordando a Apropriação prática e 
 

  Coreografia  Dança Moder- mídia e os teórica das 
 

  Sonoplastia  na recursos tecnologias e modos 
 

  
Gênero: in-
dús-   tecnológicos na de composição da 

 

  
tria cultural e 
es-   arte. dança nas mídias; 

 

  petáculo    relacionadas à 
 

     Percepção dos produção, divulgação 
 

     modos de fazer 
e con-

sumo. 
 

     dança, através  
 

     de diferentes  
 



 

 

mídias 

 

Teorias da dança 

de palco e em dife-

rentes mídias 
 

Produção 

de trabalhos de dança 

utilizando equipamen-

tos e recursos tecnoló-

gicos. 
 
 

 

8º ANO /9ºANO – DANÇA 
 

     ABORDAGEM CRITÉRIOS DE 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PEDAGÓGICA AVALIAÇÃO 
 

ELEMEN-
TOS  

COMPOSI-
ÇÃO  MOVIMENTOS   

 

FORMAIS    E PERÍODOS   
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE   
 

Movimento  Kinesfera  Vanguardas Tendo em vista Compreensão da 
 

Corporal  
Ponto de 
apoio   o caráter criati- dimensão da dança 

 

  Peso  Dança Moder- vo da arte, a ên- enquanto fator de 
 

  Fluxo  na fase é na arte transformação social. 
 

  Quedas   como ideologia  
 

  

Saltos 
   

 

   Dança Contem- e fator de trans- Produção de  

  Giros  
 

   

porânea formação social trabalhos com dança,  

  Rolamentos  
 

     

visando atuação do 

 

  

Extensão 
(perto    

 

  e longe)   Percepção dos sujeito em sua 
 

     modos de fazer realidade singular e 
 

Tempo  Coreografia   dança e sua fun- social. 
 

  
Desloca-
mento   ção social  

 

Espaço 

 
Gênero: Per-
for-   Teorias da dan-  

 

 

mance e mo-
der-   ça  

 

  na     
 

     Produção de tra-  
 

     balhos com os  
 

     modos de orga-  
 

     nização e com-  
 

     posição da dan-  
 

     ça como fator de  
 

     transformação  
 



 

 

     social.  
 



 

 

METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

Os conteúdos serão abordados segundo o princípio da complexidade crescente e 

um mesmo conteúdo poderá ser discutido tanto na quinta série como na oitava série mudando 

apenas o grau de complexidade. Os conteúdos serão tratados de modo simultâneo para cons-

tituírem referências e ampliarem a capacidade de reflexão e interpretação dos mesmos. 

Serão utilizadas durante as abordagens as seguintes estratégias: 

Prática Social      =      problematização    =      instrumentalização      =     catarse      

=     retorno à prática social. 

 

História e Cultura. Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei 

n.º11.645/08) 

Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democratiza-

ção dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a aproximação dos 

educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações visando o enriquecimento 

de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso ambiente 

escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas isto não sig-

nifica um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às diferenças individuais, 

priorizando em nossas ações a participação e à independentemente de quaisquer que sejam 

suas singularidades.  

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial atitudes 

coletivas, as quais devem ser constantes, pois são  de grande significado  para todos os pro-

fissionais da educação, o reconhecimento dos diferentes sujeitos (educandos e educadores) e 

os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o fracasso escolar, de forma que pos-

samos criar mecanismos para o  enfrentamento dos diversos preconceitos existentes e garantir  

o  direito  ao  acesso  e a permanência com qualidade no processo educacional. 

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Relações 

Etnicorraciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indí-

gena, essas ações são compromissos que  nós educadores desta instituição  de ensino  assu-

mimos  na perspectiva de uma escola pública, necessária para o desenvolvimento de uma 

sociedade democrática, pluriétnica e multicultural. 



 

 

História do Paraná (lei nº 13381/01) Música dentro da Arte (lei nº 11,645/08) 

Educação tributaria Dec. Nº1143/99, Port. nº 413/02. Educação Ambiental L.F. 

nº9797/99, Dec. nº 4201/02 

 

Temas Socioeducacionais 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem passar pelo currículo como condi-

ções de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intencionalidade do re-

corte do conhecimento  na disciplina, isto significa compreendê-los como  parte da realidade 

concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e explicam os fatos sociais, 

tais como: sexualidade humana, Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), Educação Fiscal, En-

frentamento à Violência e Prevenção ao uso Indevido de Drogas e Direitos da Criança e do 

Adolescente (Lei n°11.525/07). 

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das contradi-

ções da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos movimentos sociais e 

por isto, prementes na sociedade contemporânea. São  aspectos considerados de grande re-

levância para comunidade escolar, pois estão presentes nas experiências, práticas, represen-

tações e identidades dos educandos e educadores. 

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes e 

presentes sob várias formas na vida cotidiana, um conjunto articulado e aberto a novos temas, 

buscando um trabalho didático que compreende sua complexidade e sua dinâmica, dando-

lhes a mesma importância das áreas convencionais, é necessário que a escola trate de ques-

tões que interferem na vida dos educandos e com os quais se veem confrontados no seu dia 

a dia. 

 

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual 

A escola, a cultura e o cotidiano escolar são espaços carregados de sexualidade. A 

sexualidade se constitui em assunto amplo presente na sociedade em geral e no cotidiano 

escolar e que permanece na condição de “tabu” em vários ambientes da sociedade. Dentre 

estes a escola, espaço que pressupõe turmas heterogêneas compostas por alunos e alunas, 

com os quais trabalham professores e professoras, funcionários e funcionárias, sujeitos histó-



 

 

ricos desta instituição que se manifestam por meio de seus corpos sexuados. Discutir a sexu-

alidade na escola não é uma escolha neutra, e sim fundamentada numa postura pedagógica 

que compreende uma determinada visão de mundo, de sociedade de sujeito histórico de prá-

tica social, de cultura, de linguagem, de corpo, de aluno/a, de professor/a, de educação e 

mesmo de escola. 

O tratamento pedagógico desses temas relativos à sexualidade precisa considerar 

também as reproduções de padrões sociais feitas na escola. É preciso problematizar as práti-

cas sociais de alunos/as e professores/as para que os conhecimentos discutidos na escola 

façam sentido na prática social dos sujeitos históricos que a constituem e são, por ela, consti-

tuídos. Sendo assim, a escola em sua missão de formadora de pessoas dotadas de espírito 

crítico deve instrumentalizar o s alunos para que se posicionem com equilíbrio em um mundo 

de diferenças e de infinitas variações e que sejam pessoas que possam refletir sobre o acesso 

de todos/as à cidadania e compreender que, dentro  dos  limites  da  ética  e  dos  direitos  

humanos,  as  diferenças  devem  ser  respeitadas  e promovidas e não utilizadas como critérios 

de exclusão social e política. 

Professoras, professores e demais profissionais da educação precisam fortalecer o 

papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito a garantia dos direitos humanos, 

da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, contribuindo para que a 

escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, mas seja espaço de promoção 

e valorização das diversidades que enriquecem a sociedade brasileira.  

 

AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

A avaliação estará vinculada  ao  Projeto  Político  Pedagógico  da  Escola  ou  seja  

será  um processo  contínuo,  permanente  e  cumulativo  sustentado  nas  diversas  práticas.   

Recuperação: 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível de 

apropriação dos conhecimentos básicos. 

A recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao pro-

cesso ensino e aprendizagem. 

A recuperação será organizada com atividades significativas, por meio de procedi-

mentos didático-metodológicos diversificados. 



 

 

A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma escala 

de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

Os resultados das avaliações dos alunos serão registrados em documentos pró-

prios, a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida escolar. 

Os resultados da recuperação serão incorporados às avaliações efetuadas durante 

o período letivo, constituindo-se em mais um componente do aproveitamento escolar. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA DISCIPLINA 

 

CIÊNCIAS  

 

O Ensino de Ciências deve servir de elo entre o homem comum e os avanços 

provenientes dos centros geradores de conhecimento e tecnologia. O contexto mun-

dial é regido pelas inovações científicas e tecnológicas, que avançam a cada dia. 

Alguns fenômenos naturais já são conhecidos e  interpretados pelo  homem, po-

rém a transmissão desses saberes somados aos conceitos científicos e tecnológi-

cos recentemente desenvolvidos constitui fator decisivo para a formação não so-

mente de um futuro cientista, mas principalmente ser significativo para complemen-

tar à formação do cidadão. E é por isso a importância de um ensino competente e 

que satisfaça essa necessidade. 

A disciplina de ciências tem como objeto de estudo o conhecimento científico que 

resulta da investigação da Natureza. Do ponto de vista científico, entende-se por 

Natureza o conjunto de elementos integradores que constitui o Universo em toda a 

sua complexidade. Ao ser humano cabe interpretar racionalmente os fenômenos 

observados na Natureza, resultantes das relações entre  elementos  fundamentais  

como  tempo, espaço, matéria, movimento, força, campo, energia e vida. 

A Natureza legitima, então, o objeto de estudo  das ciências  naturais e da disci-

plina de Ciências. De acordo com Lopes (2007), denominar uma determinada ciên-

cia de Natural é uma maneira de enunciar tal forma de legitimação. 

A Educação Básica no Ensino Fundamental, no Estado do Paraná, de acordo 

com suas Diretrizes Curriculares e em consonância com as discussões realizadas 



 

 

com os professores da rede pública estadual de ensino, apresenta os fundamentos 

teóricos, metodológicos  e  avaliativos  do  ensino  de  Ciências,  que  norteiam a  

elaboração  da proposta curricular desta disciplina. 

Partindo do pressuposto que a ciência não se constitui numa verdade absoluta, 

pronta  e  acabada,  é  indispensável  rever  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  

de Ciências  no  contexto  escolar,  de  modo  que o  modelo  tradicional  de  ensino  

dessa disciplina, no qual se prioriza a memorização dos conteúdos, sem a devida 

reflexão, seja superado por um modelo que desenvolva a capacidade dos alunos de 

buscar explicações científicas para os fatos, através de posturas críticas, referenci-

adas pelo conhecimento científico. 

É  necessário  distinguir  os campos de atuação  da ciência,  seus contextos e 

valores, como também, os objetivos dispensados à disciplina de Ciências no con-

texto escolar. Para tanto, BIZZO escreve: 

... Deve-se reconhecer que a ciência é diferente da disciplina escolar ciên-
cias. A ciência realizada no laboratório requer um conjunto de normas e 
posturas. Seu objetivo é encontrar resultados inéditos, que possam expli-
car o desconhecido. No entanto, quando é ministrada na sala de aula, re-
quer outro conjunto de procedimentos, cujo objetivo é alcançar resultados 
esperados,   aliás,   planejados,   para   que   o   estudante   possa entender 
o que é conhecido. A ciência sabe como procurar, mas não  conhece re-
sultados de antemão.  O ensino,  ao  contrário, conhece muito bem quais 
são os objetivos a encontrar, mas as discussões de como  proceder  para 
alcançá-los  apontam para diferentes  caminhos.  Existe,  portanto  uma  
diferença fundamental entre a comunicação de conhecimento em congres-
sos científicos, entre cientistas, e a seleção e adaptação de parcelas desse 
conhecimento para ser utilizado na escola por professores e alunos. (2002, 
p.14) 

Nessa perspectiva, a disciplina de Ciências tem como fundamento o conhecimento 

científico proveniente da ciência construída historicamente pela humanidade. 

Os fatos cotidianos e os conhecimentos adquiridos ao longo da história podem ser  

entendidos  pela   interação   das   várias   áreas  do   conhecimento,   revelando   a 

importância da Química, da Física, da Biologia, da Astronomia e das Geociências, que 

se complementam para explicar os fenômenos naturais e as transformações e interações 

que neles se apresentam. 

Os fenômenos não são explicados apenas por um determinado conhecimento, por-

tanto, é   importante   estabelecer   as   relações   possíveis   entre   as   disciplinas, 



 

 

identificando a forma com que atuam e as dimensões desses conhecimentos, pois o diá-

logo com as outras áreas do conhecimento gera um movimento de constante ampliação 

da visão a respeito do que se estuda ou se conhece. 

Outro aspecto a ser desenvolvido pelo ensino de Ciências é a reflexão sobre a im-

portância da vida no Planeta. Isso inclui a percepção das relações históricas, biológicas, 

éticas, sociais, étnico-raciais, políticas e econômicas, assim como, a responsabilidade 

humana na conservação e uso dos recursos naturais de maneira sustentável, uma vez 

que dependemos do Planeta e a ele pertencemos.  

O caminho evolutivo da ciência promoveu o avanço tecnológico que deve ser discu-

tido  no espaço escolar, de tal maneira que o educando possa compreender as mudanças 

ocorridas no contexto social, político e econômico e em outros meios com os quais  inte-

rage,  proporcionando-lhe também o  estabelecimento  das relações entre o conheci-

mento trazido de seu cotidiano e o conhecimento científico e, partindo destas situações,  

compreender  as  relações  existentes,  questionando,  refletindo,  agindo  e interagindo 

com o sistema. Como DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO citam: 

...essa relação entre ciência e tecnologia, aliada à forte presença da tec-
nologia no cotidiano das pessoas, já não pode ser ignorada no ensino de 
Ciências, e sua ausência aí é inadmissível. Consideram-se, ainda, os efei-
tos da ciência/tecnologia sobre a natureza e o espaço organizado pelo ho-
mem, o que leva à necessidade de incluir no currículo escolar uma melhor 
compreensão do balanço benefício malefício da relação ciência- tecnologia 
(2002, p.68-69). 

É importante que o aluno tenha acesso ao conhecimento científico a fim de compre-

ender conceitos e relações existentes entre o ambiente, os seres vivos e o universo, numa 

concepção  flexível e processual, por meio  do saber questionador e reflexivo. Da mesma 

forma, se faz necessário possibilitar ao educando perceber os aspectos positivos e nega-

tivos da ciência e da tecnologia, para que ele possa atuar de  forma consciente em seu 

meio social e interferir no ambiente, considerando a ética e os valores sociais, morais, 

políticos e ambientais que sustam a vida. O conjunto de saberes do aluno deve ser con-

siderado como ponto de partida para o processo de ensino e aprendizagem, estabele-

cendo relações com o mundo do trabalho e com outras dimensões do meio social, se-

gundo DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO: 

“as Ciências Naturais são compostas de um conjunto de explicações com 
peculiaridades próprias  e de procedimentos para obter  essas explica-
ções sobre a  natureza e  os artefatos materiais.   Seu   ensino   e   sua   



 

 

aprendizagem   serão   sempre balizados pelo fato de que os sujeitos já 
dispõem de conhecimentos prévios a respeito do objeto de ensino. A 
base de tal assertiva é a constatação de que participam de um conjunto   
de   relações   sociais   e   naturais   prévias   a   sua escolaridade e que 
permanecem presentes durante o tempo da atividade escolar” (2002, 
p.131). 

 

Dessa forma, é importante que o ensino desenvolvido na disciplina de Ciências, 

possibilite ao aluno, a partir de seus conhecimentos prévios, a construção do conheci-

mento  científico,  por  meio  da  análise,  reflexão  e  ação,  para  que  possa argumentar 

e se posicionar criticamente. 

 

OBJETIVOS: 

 

- reconhecer que a humanidade sempre se envolveu com o conhecimento da na-

tureza e que a Ciência, uma forma de desenvolver esse conhecimento, relaciona-se com 

outras atividades  humanas  (o  conhecimento  científico  que  resulta  da  investigação  

da Natureza); 

- compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, 

como agente de transformações do mundo em que vive em relação essencial com os 

demais seres vivos e outros componentes do ambiente; 

- identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e con-

dições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a tecno-

logia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos 

e benefícios das práticas científicas tecnológicas; 

- valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes; 

- interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental, relacionando infor-

mações sobre a interferência do ser humano e a dinâmica das cadeias alimentares; 

- formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir 

de elementos das Ciências Naturais, colocando  em prática conceitos, procedimentos 

e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

- conhecer características fundamentais do Brasil, nas dimensões sociais, materiais 

e culturais,  como  um  meio  para  construir  progressivamente  a  noção  de  identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 



 

 

- fortalecer os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social; 

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

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

coletivas; 

-   compreender  as  diferentes  dimensões  da  reprodução   humana   e  os   

métodos contraceptivos, valorizando o sexo seguro e a gravidez planejada. 

 

 

Conteúdos Estruturantes 

 

“Conhecimentos de grande amplitude que identificam e organizam os campos de 

estudo de uma disciplina escolar, considerados fundamentais para a compreensão de 

seu objeto de estudo e ensino.” (DCE 2008, p.63) 

 

 Astronomia 
 

 Matéria 
 

 Sistemas biológicos 
 

 Energia 
 

 Biodiversidade 

6º Ano 

16 Origem e evolução do Universo, as relações históricas; 

17 Universo: estrelas e galáxias. 
18  

19 Sistema solar: organização, origem, vida no sistema solar, teorias de Oparin (bá-

sico), relações históricas geocêntricas e heliocêntricas; 

20  Movimentos celestes: rotação e translação; 

21 Astros: diferenciação entre estrelas, meteoroides, cometas e asteroides, planetas 

e satélites; 

22 Gravitação universal; 

23 Constituição da matéria: atmosfera, crosta,  solo,  rochas,  minerais, manto  e  nú-

cleo,  suas transformações   como   fenômenos da natureza; 



 

 

24 Propriedade  da  matéria:  mudança nos estados físicos e químicos e a energia 

relacionada ao ciclo dos materiais; 

25 Formas  de energia:  solar,  eólica, química, calorífica, térmica e temperatura do 

sol, conversão e transmissão de energia por meio de análise   de   suas   mais   diversas 

formas de manifestações; 

26 Mecanismos de herança genética: exposição  ao  sol,  câncer de pele, substâncias 

poluentes que causam mudanças no material genético; 

27 Ecossistemas:   diversidade   das espécies     e     sua     classificação, distinguindo 

ecossistema, comunidade e população; 

28 Interações   ecológicas:   doenças transmitidas pela água, solo e ar; 

29 Evolução    dos    seres    vivos: relacionado à pangea, deriva continental, terremo-

tos, tsunamis, vulcões e fósseis; 

30  História e cultura  Afro-Brasileira, Indígena,  temas socioeducacionais, Gênero e 

Diversidade sexual. 

 

7º Ano 

9 Universo:  origem  evolução  do universo, sistema solar e da Terra; 

10 Origem da vida: teoria de Oparin; 

11 Constituição da matéria: noções de átomos, moléculas e compostos químicos; 

12 Propriedade da matéria: transformação da matéria, ciclos biogeoquímicos; 

13 Evolução dos seres vivos; 

14 Células procarióticas e eucarióticas; 

15 Conversão de energia:  fenômeno da fotossíntese e seus processos de conversão de 

energia na célula; 

16 Níveis de organização dos seres vivos: características gerais dos seres vivos; 

17 Saúde qualidade de vida: doenças humanas causadas por outros seres vivos; 

18 Biotecnologia:  produção de remédios,  vacinas,  produção  e de alimentos com seres 

vivos; 

19 Ciência tecnologia e sociedade: antibióticos e seu uso indiscriminado, importância à va-

cinação em massa, produção de alimentos; 



 

 

20 Morfologia e fisiologia dos seres vivos: reinos dos seres vivos, relações entre os órgãos 

e sistemas animais e a partir da célula; 

21 Mecanismo de herança genética: Importância  da  reprodução sexuada; 

22 Sistemática: classificação dos seres vivos e comparação taxonômica 

23 Ecossistemas: relações dos fatores bióticos e abióticos; 

24 Interações    ecológicas:    relações entre os seres vivos; 

25 Evolução dos seres vivos: teorias evolutivas; 

26 História  e cultura  Afro-Brasileira, Indígena, Temas socioeducacionais, Gênero e Diver-

sidade sexual. 

 

8º Ano 

 Origem  e  evolução  do  Universo: reflexão      sobre      os      modelos científicos que 

abordam a origem e evolução do Universo; 

 Origem  e  evolução   do  homem: teoria  da  evolução  humana, cultural e tecnológica; 

 Constituição da matéria: energia química e suas fontes, modo de transmissão e armaze-

namento, energia química da célula (ATP e ADP); 

 Morfologia e  fisiologia da célula, humana e comparada a dos outros animais quando 

possível; 

 Mecanismos de herança genética: cromossomos, genes, DNA, mitose e meiose; 

 Formas     de     energia:     energia química dos alimentos; respiração aeróbia e anaeróbia; 

 Organização dos seres vivos e sistemática humana; 

 Ecossistemas:  o  homem  e  o ambiente; 

 Interações   ecológicas:   doenças humanas causadas por outros seres vivos; 

 Saúde   e   qualidade   de   vida: cuidados com a saúde, conhecer algumas doenças que 

afetam os humanos; 

 Biotecnologia:    transgênicos    e clonagem; 

 História  e cultura  Afro-Brasileira, Indígena, Temas socioeducacionais, Gênero e Diver-

sidade sexual. 

9º Ano 

 Universo: Eclipses solar e lunar; 

 Sistema solar: composição química do sol; 



 

 

 Gravitação universal: Gravidade da Terra, da lua e de outros planetas; peso e massa; 

interferência no cotidiano, interpretação de fenômenos terrestres, órbitas, Leis de Kepler; 

 Ecossistemas:  desequilíbrio ecológico através de poluentes químicos lançados na água, 

ar e solo, ciclos biogeoquímicos; 

 Propriedades da matéria: massa, volume densidade, compressibilidade, elasticidade, di-

visibilidade, indestrutibilidade, impenetrabilidade, maleabilidade, ductilidade, flexibilidade, 

permeabilidade,   dureza, tenacidade, cor, brilho, sabor; 

 Constituição da matéria: participação de humanos na formação de novos materiais e re-

síduos; transformações químicas e físicas, modelos atômicos; 

 Movimento, deslocamento, velocidade,  aceleração, trabalho  e potência, Leis de Newton; 

 Conservação,   conversão e transmissão  de energia:  fontes de energia e suas relações 

com a lei da conservação da energia, energia elétrica e magnetismo; 

 Energia   nuclear   e   suas   fontes, modos de transmissão e armazenamento; 

 Ligações, transformações e reações químicas: elementos químicos, substâncias; 

 Mecanismo de herança genética: irradiações químicas que mudam a constituição do 

DNA; 

 Calor, ondas; 

  História  e cultura  Afro-Brasileira, Indígena,   Temas socioeducacionais,      Gênero      e 

Diversidade sexual. 

 

METODOLOGIA 

Na medida em que se acredita numa Ciência aberta, inacabada, produto da ação 

de seres humanos inseridos num contexto próprio relativo ao seu tempo e espaço e, no 

estudo na disciplina de Ciências, como uma das Formas de resgate e de construção de 

melhores possibilidades de vida individuais e coletivas, há que se optar por uma meto-

dologia de ensino  e de aprendizagem adequada à realidade da demanda deste 

colégio, em consonância com as Diretrizes Curriculares Estaduais. Segundo RIBEIRO: 

 

...criar novas formas de promover a aprendizagem fora dos limites da or-
ganização tradicional é uma tarefa, portanto, que compõem, antes de mais 
nada, um enorme desafio para os educadores (...), romper o modelo de 
instrução tradicional implica um alto grau de competência pedagógica, pois 
para isso  o professor precisará decidir, em cada situação, quais formas 



 

 

de agrupamento, sequenciação, meios didáticos e interações propiciarão  
o  maior  progresso  possível  dos  alunos, considerando a diversidade (...). 
(1999, p.8) 
 

Nessa perspectiva, destaca-se a importância de propiciar aos alunos, a compre-

ensão dos conceitos científicos de forma significativa, ou seja, que o conhecimento possa 

estar sendo percebido em seu contexto mais amplo, não somente nas atividades diá-

rias, mas na forma de perceber a realidade local e global, o que lhe permitirá posicionar-

se e interferir na sociedade de forma crítica e autônoma. Para tanto, o aluno deve 

partir dos saberes adquiridos previamente, respeitando seu tempo próprio de construção 

da aprendizagem, considerando: 

- que o professor é mediador e estimulador do processo, respeitando, de forma 

real, como ponto de partida, o conjunto de saberes trazidos pelos alunos; 

- a necessária acomodação entre o tempo e o espaço do aluno, ainda, o tempo 

pedagógico e o tempo físico; 

- as relações entre o cotidiano dos alunos e o conhecimento científico. 

Nesse aspecto, ressalta-se a importância de trabalhar a disciplina de Ciências de 

forma contextualizada, ou seja, com situações que permitam ao  educando  jovem e 

adulto a inter-relação dos vínculos dos conteúdos com as diferentes situações com que 

se deparam no seu dia-a-dia. Essa contextualização pode acontecer a partir de uma pro-

blematização, ou seja, em lançar desafios que necessitem de respostas para determina-

das situações. “A essência do problema é a necessidade (...), um obstáculo que é 

necessário transpor, uma dificuldade que precisa ser superada, uma dúvida que não  

pode deixar  de ser  dissipada" (SAVIANI,  1993,  p.26).  As dúvidas são  muito comuns 

na disciplina de Ciências,  devendo  ser  aproveitadas para reflexão  sobre o problema 

a ser  analisado, e assim, para o educador, o desafio consiste em realizar esta contex-

tualização, sem reduzir os conteúdos apenas à sua aplicação prática, deixando de lado 

o saber acadêmico. 

Um aspecto  importante a ser  considerado  no  trabalho  com a disciplina de 

Ciências é a retomada histórica e epistemológica das origens e evolução do pensamento 

o da Ciência, propiciando condições para que o aluno perceba o significado do estudo 



 

 

dessa disciplina, bem como a compreensão de sua linguagem própria e da cultura 

científica e tecnológica oriundas desse processo . 

É importante salientar o uso criativo das metodologias pelo educador, que será 

indispensável em todos os momentos do seu trabalho, bem como o olhar atento e crítico 

sobre a realidade trazida pelos alunos. 

A busca de soluções para as problematizações constitui-se em referência funda-

mental no ensino de Ciências. É importante lembrar que a cultura científica deve ser 

incentivada mesmo que de forma gradual, respeitando o tempo de cada grupo ou indiví-

duo. 

Uma estratégia comum em Ciências é a utilização de experimentos e práticas re-

alizadas em laboratório. É importante que seja definido com clareza o sentido e o objetivo 

dessa alternativa metodológica, visto que muitas vezes, situações muito ricas do  coti-

diano  são  deixadas  de  lado  em detrimento  do  uso  do  laboratório.  Deve-se considerar 

a possibilidade de aproveitamento de materiais do cotidiano, assim como lugares alter-

nativos, situações ou eventos para se desenvolver uma atividade científica. A utilização 

de experimentos e práticas realizadas em laboratório devem ser  vistas como uma 

atividade comum e diversificada e que não abrem mão do rigor científico, devendo ser 

acompanhada pelo professor. Segundo BIZZO: 

...é importante que o professor perceba que a experimentação é um ele-

mento essencial nas aulas de ciências, mas que ela, por si só, não garante 

bom aprendizado. (...) a realização de experimentos é uma tarefa impor-

tante, mas não dispensa o acompanhamento constante do  professor, que 

deve pesquisar quais são as explicações apresentadas pelos alunos para 

os resultados encontrados. É comum que seja necessário propor uma nova 

situação que desafie a explicação encontrada pelos alunos. (2002, p.75) 

Outro aspecto a ser considerado no trabalho docente, é a utilização do material de 

apoio didático como uma das alternativas metodológicas, de tal forma que não seja o 

único  recurso  a ser  utilizado  pelo  educador. A respeito do  livro  didático,  BIZZO, 

propõe: 

...que ele deve ser utilizado como um dos materiais de apoio, como outros 

que se fazem necessários, cabendo ao professor, selecionar o melhor ma-

terial disponível diante de sua própria realidade,  onde  as  informações  

devem  ser  apresentadas  de forma adequada à realidade dos alunos. 

(2002, p. 66) 
 



 

 

Ao pensar na organização dos conteúdos, o professor deve priorizar aqueles 

que possam ter significado real à vida dos alunos. Os conteúdos devem possibilitar aos 

mesmos a percepção de que existem diversas visões sobre um determinado fenômeno 

e, a partir das relações entre os diversos saberes, estimular a autonomia intelectual dos 

mesmos, através da criticidade, do posicionamento perante as situações-problemas e da 

busca por mais conhecimentos. Os conteúdos podem ser organizados sem a rígida se-

quência lineares proposta nos livros didáticos. Para tanto, deve ser avaliada a relevância 

e a necessidade desses conteúdos, assim como a coerência dos mesmos no processo 

educativo. 

 
 

Recursos Didáticos Tecnológicos: 

 

 Problematização; 

 

 Produção de texto argumentativo e dissertativo; 

 

 Pesquisa dirigida; 

 

 Trabalho em grupo; 

 

 Apresentação de vídeo; 

 

 Exposição dialogada; 

 

 Construção de quadro ou mapa conceitual; 

 

 Aula prática laboratorial e em sala de aula; 

 

 Confecção de modelos; 

  Uso  do  projetor  de  imagens,  TV  pen  drive,  laboratório  de  informática, laboratório 

de Biologia; 

 Análise de Filmes e documentários, com planejamento prévio do professor para as 

atividades significativas à aprendizagem crítica enfocando para o cotidiano do aluno; 



 

 

 Livro didático José Mariano Amabies e Gilberto Rodrigues Martho, livros paradidáticos, 

notícias da mídia em geral, revistas científicas, pesquisa da web. 

 

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei n.º11.645/08) 

Vivemos   um   momento   ímpar   e   histórico   na   educação,   passando   pela 

democratização dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e 

aproximação dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações 

visando o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso ambiente 

escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas isto 

não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às diferenças 

individuais, priorizando em nossas ações a participação e à independentemente de quais-

quer que sejam suas singularidades. 

Para  isso,  nossa  escola  tem  buscado  respaldo,  orientações,  e  em  especial 

atitudes coletivas, as quais devem ser constantes, pois são de grande significado para 

todos   os   profissionais   da   educação,   o   reconhecimento   dos   diferentes   sujeitos 

(educandos e educadores) e os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o 

fracasso escolar, de forma que possamos criar mecanismos para o enfrentamento dos 

diversos preconceitos existentes e garantir o direito ao acesso e a permanência com 

qualidade no processo educacional. 

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Relações Et-

nicorraciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro -Brasileira, Africana e 

Indígena, essas ações são  compromissos que nós educadores desta instituição  de 

ensino assumimos na perspectiva de uma escola pública, necessária para o desenvolvi-

mento de uma sociedade democrática, pluriétnica e multicultural. 

 

 

 

Temas  Socioeducacionais 



 

 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem  passar  pelo  currículo  como 

condições de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intencionali-

dade do recorte do conhecimento na disciplina, isto significa compreendê- los como parte 

da realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e  expli-

cam  os  fatos  sociais,  tais  como:  Cidadania  e  Direitos  Humanos, Educação Ambiental 

(Lei nº 9.795/99), Educação Fiscal, Enfrentamento à Violência e Prevenção ao uso Inde-

vido de Drogas. 

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das contradi-

ções   da   sociedade   capitalista,   outras   vezes   oriundas   dos   anseios   dos 

movimentos sociais e por isto, prementes na sociedade contemporânea. São aspectos 

considerados de grande relevância para comunidade escolar, pois estão presentes nas 

experiências, práticas, representações e identidades dos educandos e educadores.  

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes e pre-

sentes sob várias formas na vida cotidiana, um conjunto articulado e aberto a novos 

temas, buscando  um  trabalho  didático  que  compreende  sua  complexidade  e  sua 

dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais, é necessário que 

a escola trate de questões que interferem na vida dos educandos e com os quais se 

vêem confrontados no seu dia a dia. 

 

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual 

A escola, a cultura e o cotidiano escolar são espaços carregados de sexualidade. A 

sexualidade se constitui em assunto amplo presente na sociedade em geral e no cotidi-

ano  escolar e que permanece na condição  de “tabu” em vários ambientes da 

sociedade. Dentre estes a escola, espaço que pressupõe turmas heterogêneas compos-

tas por alunos e alunas, com os quais trabalham professores e professoras, funcionários 

e funcionárias, sujeitos históricos desta instituição que se manifestam por meio de seus 

corpos sexuados. Discutir a sexualidade na escola não é uma escolha neutra, e sim fun-

damentada numa postura pedagógica que compreende uma determinada visão de 

mundo, de sociedade de sujeito histórico de prática social, de cultura, de linguagem, de 

corpo, de aluno/a, de professor/a, de educação e mesmo de escola. 



 

 

O   tratamento   pedagógico   desses   temas   relativos   à   sexualidade   precisa 

considerar  também  as  reproduções  de  padrões  sociais  feitas  na  esco la.  É  preciso 

problematizar as práticas sociais de alunos/as e professores/as para que os conhecimen-

tos discutidos na escola façam sentido na prática social dos sujeitos históricos que a 

constituem e são, por ela, constituídos. Sendo assim, a escola em sua missão de forma-

dora de pessoas dotadas de espírito crítico deve instrumentalizar os alunos  para  que  

se  posicionem  com  equilíbrio  em um  mundo  de  diferenças  e  de infinitas variações 

e que sejam pessoas que possam refletir sobre o acesso de todos/as à cidadania e 

compreender que, dentro dos limites da ética e dos direitos humanos, as diferenças  de-

vem  ser  respeitadas  e promovidas  e  não  utilizadas como  critérios de exclusão social 

e política. 

Professoras, professores e demais profissionais da educação precisam fortalecer o 

papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito à garantia dos direitos hu-

manos,  da  equidade  étnico-racial,  de  gênero  e  da  valorização  da  diversidade, 

contribuindo para que a escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, 

mas  seja  espaço  de  promoção  e  valorização  das  diversidades  que  enriquecem  

a sociedade brasileira. 

 

 

AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

O processo  avaliativo  precisa ser reconhecido  como  meio  de desenvolver a 

reflexão de como vem ocorrendo o processo de aquisição do conhecimento por parte do 

educando. A verificação da aquisição do conhecimento deve ser ponto de partida para a 

revisão e reconstrução do caminho metodológico percorrido pelo educando e, principal-

mente, pelo educador. 

O ensino de Ciências deve propiciar o questionamento reflexivo tanto de educandos 

como de educadores, a fim de que reflitam sobre o processo de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, o educador terá condições de dialogar sobre a sua prática a fim  de retomar 

o conteúdo com enfoque metodológico diferenciado e estratégias diversificadas, sendo 

essencial valorizar os acertos, considerando o erro como ponto de partida para que o  



 

 

aluno  e o  professor compreendam e ajam sobre o  processo  de construção do 

conhecimento, caracterizando-o como um exercício de aprendizagem. 

Partindo da ideia de que a metodologia deve respeitar o conjunto de saberes do edu-

cando, o processo avaliativo deve ser diagnóstico no sentido de resgatar o conhecimento 

já adquirido pelo educando permitindo estabelecer relações entre esses conhecimentos. 

Desta forma, o professor terá possibilidades de perceber e valorizar as transformações 

ocorridas na forma de pensar e de agir dos alunos, antes, durante e depois do 

processo. 

A avaliação não pode ter caráter exclusivamente mensurável ou classificatório, deve-

se respeitar e valorizar o perfil e a realidade dos alunos em todos os seus aspectos, 

oportunizando-lhe o acesso e a permanência no sistema escolar. Há necessidade, tanto 

por parte do educador, quanto da comunidade escolar, de conhecer o universo dos alu-

nos, suas histórias de vida e suas trajetórias no processo educativo, visto que, cada 

um seguirá seu próprio caminho, dentro dos seus limites. Portanto, a avaliação tem 

como objetivo promover um diálogo constante entre professor e alunos, visando o seu 

êxito nos estudos e, de modo algum, a sua exclusão do processo educativo. 

Dentro do processo de ensino-aprendizagem, recuperar significa voltar, tentar de 

novo, adquirir o que perdeu, e não pode ser entendido como um processo unilateral. 

Lembremos que a LDB – lei 9394/96 – recoloca o assunto na letra “e” inciso V do art.24  

“obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelo  ao  período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas institui-

ções de ensino em seus regimentos.” A Proposta Pedagógica Curricular de Ciências está 

fundamentada na LDB, no PPP e no RE desta escola, a avaliação tem como objetivo 

de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto é, a recuperação de estudos/avalia-

ção/recuperação   paralela   que   se   dará   de   forma   permanente   e concomitante 

ao processo de ensino e aprendizagem. 
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 GEOGRAFIA 

A discussão acerca do ensino de Geografia inicia-se pelas reflexões epistemológicas 

do seu  objetivo  de  estudo.  Muitas foram às  denominações  propostas  para  esse  

objetivo,  hoje entendidas como o Espaço Geográfico e sua composição conceitual básica 

- lugar paisagem, região, território natureza, sociedade entre outros. A geografia ajuda o 

explicar como os homens ocupam a superfície terrestre para produzir a sociedade que 

existe hoje e ainda, possibilita prever como  essa ocupação tenderá a evoluir  no  futuro  

o  que da margem a iniciativas de planejamento e manejamento do espaço. Este último 

ponto reverte o conhecimento geográfico de grande valor social. Visto sob esta perspec-

tiva, o ensino de geografia tem por finalidade propiciar aos alunos conhecimentos que 

lhes permitam refletir as questões sobre a ocupação e a gestão do espaço em diferentes 

níveis. 

“A geografia  objetiva  a  desenvolver  no  aluno  a  capacidade  de  observar,  inter-

pretar, analisar e pensar criticamente a realidade, para melhor compreende-la e identificar 

as possibilidades de transformação no sentido de superar suas contradições”. (Currículo 

Básico do Paraná - 1992). 

O ensino de geografia permite uma compreensão ampla da realidade possibilitando os 

alunos nela interfiram de maneira mais consciente e propositiva. Para tanto, porém é 

preciso que eles adquiram conhecimentos, dominem categorias, conceitos e procedimen-

tos básicos com os quais este campo do conhecimento opera e constitui suas teorias e 

explicações de modo a pedir não apenas compreender as relações socioculturais e o  

funcionamento da natureza as quais historicamente pertence, mas também conhecer e 

saber utilizar uma forma singular de pensar sobre a realidade: o conhecimento geográ-

fico. 



 

 

Nesta perspectiva, o currículo escolar deve oferecer também os movimentos contradi-

tórios os quais a sociedade vem enfrentando. Os Temas Socioeducacionais visam de-

senvolver práticas educacionais eliminando atitudes discriminatórias que evidenciam as 

diferenças. 

A   disciplina   de   Geografia   através   dos   conteúdos   específicos   estão   intima-

mente relacionados o físico e o humano, o local e o global e as diversas identidades 

presentes no contexto geográfico- educação ambiental, sexualidade, história e cultura 

afro-brasileira, africana e indígena, prevenção ao uso indevido de drogas, educação fis-

cal, enfrentamento à violência, devem ser tratados de modo contextualizado estabele-

cendo entre eles relações interdisciplinares. Dessa perspectiva, propõe-se que tais co-

nhecimento contribuam para a crítica as contradições sociais políticas e econômicas pre-

sentes nas estruturas da sociedade contemporânea e propiciem compreender a produção 

cientifica, a reflexão filosófica, a criação artística, nos contextos em que ela se constituem. 

De acordo com PARANÁ (2008, p.51),  o objeto de estudo da Geografia é o espaço 

geográfico, entendido como espaço produzido e apropriado pela sociedade. (LEFEBRE, 

1974), composto por inter-relação entre sistemas de objetos: naturais, culturais e técni-

cos, sistemas de ações, relações sociais, culturais, políticas e econômicas (SANTOS, 

1996) 

Sobre a teoria e o ensino da Geografia, destaca-se a relevância da discussão para que 

a disciplina cumpra sua função social na escola: desenvolver o raciocino geográfico e 

despertar uma consciência espacial. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

 Conhecer diferentes fontes de recursos tecnológicos para adquirir e construir co-

nhecimentos. 

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

tificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a me-

lhoria do meio ambiente. 

   Dominar as linguagens gráfica, cartográfica, corporal e iconográfica. 



 

 

   Reconhecer as referências e os conjuntos espaciais, ter uma compreensão do 

mundo articulada ao lugar de vivência do aluno e ao seu cotidiano. 

   Compreender  e  interpretar os fenômenos considerando  as dimensões  local,  

regional, nacional e mundial. 

 
 

6º ANO 
 

 Formação  e  transformação das  paisagens  naturais  e culturais; 

 Dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de explora-

ção e produção; 

 A formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais; 

 A distribuição espacial das atividades produtivas e  a (re)organização do es-
paço geográfico; 

 
 As relações entre campo e a cidade na sociedade capitalista; 

 A evolução demográfica, a distribuição espacial da população e os indicadores 

estatísticos; 

 A    mobilidade    populacional    e    as    manifestações sócio espaciais da diver-

sidade cultural; 

 As diversas regionalizações do espaço geográfico. 

 

7º ANO 

 A distribuição espacial das atividades produtivas, a (re) organização do espaço 

geográfico; 

 As diversas regionalizações do espaço brasileiro; 

 As    manifestações    soco espaciais    da    diversidade cultural; 

 A    formação,    mobilidade    das    fronteiras    e    a reconfiguração do territó-

rio brasileiro; 

 O espaço rural e a modernização da agricultura; 

 A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de explora-

ção e produção; 

 A evolução demográfica da população, sua distribuição espacial e indicadores 

estatísticos; 



 

 

 Movimentos migratórios e suas motivações; 

 A circulação de mão–de-obra, das mercadorias, das informações. 

 

 
8º ANO 

 As diversas regionalizações do espaço geográfico; 

 A Nova Ordem Mundial, os territórios supranacionais e o papel do Estado; 

 O comércio em suas implicações sócio espaciais; 

 O espaço rural e a modernização da agricultura; 

 A circulação da mão-de-obra, do capital, mercadorias e das  informações;  rela-

ções  entre  o  campo  e  a  cidade  na sociedade capitalista; 

 A distribuição  espacial das atividades  produtivas e  a (re) organização do es-

paço geográfico; 

 A evolução demográfica da população, sua distribuição espacial e os indicadores 

estatísticos; 

 A  distribuição  espacial  das  atividades  produtivas  a (re)organização do es-

paço geográfico; 

 A  formação,  mobilidade  das  fronteiras  e  a reconfiguração dos territórios do 

continente americano; 

 As  manifestações  sócio espaciais  da  diversidade cultural; 

 Os movimentos migratórios e suas motivações. 

 
 

9ºano 
 

 A revolução técnico-científico-informacional e os novos arranjos no espaço da pro-

dução; 

 A nova ordem mundial; 
 

 As diversas regionalizações do espaço geográfico; 
 

 As  manifestações  sócio espaciais  da  diversidade cultural; 

 Os    movimentos    migratórios     mundiais    e    suas Motivações. 
 



 

 

 A  distribuição  das  atividades  produtivas,  a transformação da paisagem e a 

(re)organização do espaço geográfico; 

 A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de explora-

ção e produção; 

 O espaço em rede: produção, transporte e comunicações na atual configuração 

territorial. 

 O comércio mundial e as implicações sócio espaciais; 
 

 A  formação,  mobilidade  das  fronteiras  e  a reconfiguração dos territórios; 

 A evolução demográfica da população, sua distribuição espacial e os indicadores 

estatísticos.



 

 

METODOLOGIA 
 

De acordo  com as Diretrizes a metodologia de ensino deve permitir que o  
aluno  se aproprie dos conceitos fundamentais da Geografia e compreenda o pro-
cesso de  produção e transformação do espaço geográfico. A prática pedagógica deve 
considerar as características dos alunos, trabalhar de forma crítica e dinâmica, interli-
gando com a realidade próxima e distante do aluno. 

O professor deve conduzir o processo de aprendizagem de forma dialogada, possi-
bilitando o questionamento e a participação dos alunos para que a compreensão dos 
conteúdos e aprendizagem crítica aconteçam. Todo esse procedimento tem por finali-
dade que o ensino de geografia contribua para a formação de um sujeito capaz de 
interferir na realidade de maneira consciente e critica. 

A organização do processo de ensino deve ampliar a capacidade de analise do 
espaço geográfico e a formação de conceitos da disciplina. Os conteúdos serão abor-
dados com ênfase nas dimensões geográficas da realidade econômica, política, socio-
ambiental e cultural - demográfica. Em algumas situações, um dos conteúdos estrutu-
rantes poderá ser mais enfatizado. Deve ocorrer uma articulação dos conteúdos estru-
turantes, básicos e específicos. 

A Geografia nos anos finais do ensino fundamental encaminhará o aluno para que 
amplie as noções espaciais que desenvolveu nos anos iniciais. Desta maneira, o pro-
fessor aprofundará os conceitos básicos que fundamentam a compreensão e a crítica 
da organização destacando que o espaço geográfico é resultado da integração entre 
as características físico-natural e humano- social, analisado a partir de diferentes níveis 
de escalas de análise. Estudos sobre o espaço geográfico global, serão realizados a 
partir de recortes temáticos mais complexos. 

As práticas pedagógicas para o ensino de Geografia estarão relacionadas aos fun-
damentos teóricos das Diretrizes, utilizando recursos áudio visuais (filmes, trechos de 
filmes, programas de reportagem e imagens em geral), obras de arte e literatura, aula 
de campo e outras maneiras de abordar o conteúdo. A cartografia será abordada como 
um recurso didático ao longo do processo ensino-aprendizagem. 

A  cultura  afro-brasileira  e  indígena,  Educação  Ambiental  L.F.nº  9795/99,  Dec.  
Nº 4201/02, Educação Tributária Dec. Nº 1143/99, Portaria nº 413/02 história do 
Paraná (Lei nº13381/01),  Música dentro  da Arte (Lei nº  11.645/08)  e História  e  
Cultura  Afro -brasileira, Africana  e  Indígena  (Lei  nº  11645/08), serão  trabalhadas  
de  forma  contextualizada  e relacionada ao conteúdo de ensino da Geografia. 

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei 
n.º11.645/08) 

Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democra-

tização dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a apro-

ximação dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações vi-

sando o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com  esse  propósito,  respeitamos  a  Diversidade  existente  dentro  de  nosso  

ambiente escolar,  assegurando  o  direito  à  igualdade  com  equidade  de  oportunida-

des,  mas  isto  não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de 

respeito às diferenças individuais, priorizando em nossas ações a participação e à inde-

pendentemente de quaisquer que sejam suas singularidades. 

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial atitudes 

coletivas, as quais devem ser constantes, pois são de grande significado para todos os 

profissionais da educação,   o   reconhecimento   dos   diferentes   sujeitos   (educandos   

e   educadores)   e   os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o fracasso 

escolar, de forma que possamos criar mecanismos para o enfrentamento dos diversos 



 

 

preconceitos existentes e garantir o direito ao acesso e a permanência com qualidade 

no processo educacional. 

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Relações 

Etnicorraciais,  e  ao  ensino  da  temática  da  História  da  Cultura  Afro -Brasileira,  

Africana  e Indígena, essas ações são compromissos que nós educadores desta insti-

tuição de ensino assumimos na perspectiva de uma escola pública, necessária para o 

desenvolvimento de uma sociedade democrática, pluriétnica e multicultural. 

 

Temas Socioeducacionais 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem passar pelo currículo como condi-

ções de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intencionalidade 

do recorte do conhecimento na disciplina, isto significa compreendê-los como parte da 

realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e explicam 

os fatos sociais, tais como: Educação Ambiental, Prevenção ao uso indevido de drogas, 

Sexualidade Humana, Educação Fiscal, Enfrentamento à Violência contra a Criança e o 

Adolescente, Direito das Crianças e Adolescentes L.F. nº 11.525/07. 

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das contradi-

ções da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos movimentos soci-

ais e por isto, prementes na sociedade contemporânea. São aspectos considerados de 

grande relevância para comunidade escolar, pois estão presentes nas experiências, prá-

ticas, representações e identidades dos educandos e educadores. 

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes e 

presentes sob várias formas na vida cotidiana, um conjunto articulado e aberto a novos 

temas, buscando um trabalho didático que compreende sua complexidade e sua dinâ-

mica, dando -lhes a mesma importância das áreas convencionais, é necessário que a 

escola trate de questões que interferem na vida dos educandos e com os quais se vêem 

confrontados no seu dia a dia. 
 

AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

A avaliação é um elemento integrador do processo ensino e aprendizagem, visando 

o aperfeiçoamento, a confiança e naturalidade do processo, como um instrumento que 

possibilita identificar avanços e dificuldades, levando-nos a buscar caminhos para solu-

cioná-los. 

 

O aluno será avaliado à medida que possa desenvolver relações entre o conheci-

mento empírico e o conhecimento científico, mostrando habilidades em ler e interpretar 

textos, fazendo uso das representações cartográficas, analisando o impacto das trans-

formações naturais, sociais, econômicas, culturais e políticas, comparando, e sinteti-

zando a densidade das relações e transformações que tornam concreta e vivida a reali-

dade. 

Para isso, destacam-se como os principais critérios de avaliação em Geografia a 

formação dos conceitos geográficos básicos e o entendimento das relações soco espa-

ciais para compreensão e intervenção na realidade. O professor deve observar se os 



 

 

alunos formaram os conceitos geográficos e assimilaram as relações Espaço ↔ Tem-

porais e Sociedade ↔ Natureza para compreender o espaço nas diversas escalas geo-

gráficas. 

No entanto, ao assumir a concepção de avaliação formativa, o professor terá regis-

trado, de maneira organizada e precisa, todos os momentos do processo de ensino 

-aprendizagem, bem como as dificuldades e os avanços obtidos pelos alunos, de modo 

que esses registros tanto explicitem  o  caráter  processual  e  continuado  da  avaliação  

quanto  atenda  às  exigências burocráticas do sistema de notas. 

Sendo assim, as técnicas e os instrumentos de avaliação serão diversificados. Ao 

invés de avaliar apenas por meio de provas, serão utilizadas técnicas e instrumentos 

que possibilitem várias formas de expressão dos alunos, como: 

 Interpretação e produção de textos de Geografia; 
 

 Interpretação de fotos, imagens, gráficos, tabelas e mapas; 
 

 Pesquisas bibliográficas; 
 

 Relatórios de aulas de campo; 
 

 Apresentação e discussão de temas em seminários; 
 

 Construção, representação e análise do espaço através de maquetes, entre ou-
tros; 

 

 Debates; 
 

 Atividades a partir de recursos audiovisuais; 
 

 Trabalho em grupo.



 

 

Para que as intervenções possam ocorrer satisfatoriamente e de formas  diferen-

ciadas, propiciando assim, alterações de várias naturezas na rotina cotidiana da sala de 

aula, o professor utilizará o instrumento que julgar apropriado, durante o desenvolvimento 

do conteúdo em sala, para a compreensão e melhor desempenho da turma. Observando 

que tais intervenções serão feitas no decorrer dos bimestres. 

 

Recuperação 
 

A recuperação  de  estudos  é  direito  dos  alunos,  independentemente  do  ní-

vel  de apropriação dos conhecimentos básicos. 

A recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao 

processo ensino e aprendizagem. 

A recuperação será organizada com atividades significativas, por meio de procedi-

mentos didático-metodológicos diversificados. 

A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma es-

cala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

Os resultados das avaliações dos alunos serão registrados em documentos pró-

prios, a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida esco-

lar. 

Os  resultados  da  recuperação  serão  incorporados  às  avaliações  efetuadas  

durante  o período letivo, constituindo-se em mais um componente do aproveitamento 

escolar. 
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4 Educação Física 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA DISCIPLINA 

 

Para retratar a dimensão histórica da educação física, devemos relembrar os fatos 

ocorridos a partir do século XIX. Com a Proclamação da república onde se discutiu as 

políticas educacionais praticadas pelo antigo regime. Rui Barbosa, deputado geral do 

Império, em 1882, afirmou sobre a importância da ginástica para a formação do cidadão. 

A partir de então, a Educação Física tornou- se obrigatória nos currículos escolares. A 

Educação Física foi fortemente influenciada pela instituição militar e pela medicina, emer-

gentes do século XVII e XIX. Por não existir um plano nacional de educação física, a 

prática nas escolas se dava pelo  método Francês de Ginástica, tornado obrigatório 

em 1931. A Educação Física se consolidou a partir da Constituição de 1937, seguindo 

os princípios higienistas para um corpo forte e saudável. 

Com a promulgação da Lei Orgânica secundária, em 1942, foi ampliada a obrigatorie-

dade da educação Física até os 21 anos, objetivando formar mão de obra fisicamente 

adestrada e capacitada para o mercado de trabalho, continuando ter caráter obrigatório 

com a promulgação da Lei 5692/71 através de seu artigo 7º e, pelo decreto 69450/71, a 

disciplina passou a ter legislação específica. Em meados dos anos 80, foram delimitadas 

algumas correntes ou tendências da Educação Física: 

* Desenvolvimentista: defende a ideia de que o  movimento  é o principal 

meio  e fim da 

 

Educação física. 

* Construtivista: influenciada pela psicomotricidade com vistas à formação in-

tegral, incluindo as dimensões afetivas e cognitivas ao movimento humano. 

* Crítico Superadora: Baseia se na pedagogia histórica crítica, onde o objeto 

da Educação 

* Física é a Cultura Corporal, concretizando se através do esporte, ginástica, 

jogos, lutas e a dança. 

*  Crítico  Emancipadora:  O  movimentar-se  humano  é  entendido  como  

uma  forma  de comunicação com o mundo. 



 

 

Na década de 90 o Estado do Paraná elaborou o Currículo básico, onde a 

Educação Física está embasada na Pedagogia histórico-crítica, formando o aluno em 

todas as suas dimensões. No mesmo período, foi elaborado o documento de reestrutu-

ração da Proposta curricular do Ensino de Segundo grau para a disciplina de Educação 

Física, destacando a importância da dimensão social da educação física, possibilitando 

o entendimento em relação ao movimento humano como expressão da identidade cor-

poral, apontando a produção histórica e cultural dos povos, através da ginástica,  dança,  

desportos,  jogos,  bem  como,  as  atividades  relacionadas  às  características regionais. 

Todos esses sofreram um retrocesso  quando  foi apresentada a proposta dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de Educação Física trazendo uma 

proposta confusa e acrítica atendendo a interesses que visam o processo de individuali-

zação e adaptação à sociedade não possibilitando a formação do sujeito em todas as 

suas dimensões. 

A Educação Física tem avançado para preocupações pautadas por disciplinas que 

permitem o entendimento do corpo com uma abordagem biológica, antropológica, socio-

lógica, psicológica, filosófica e política das práticas corporais, por sua constituição inter-

disciplinar. Desde o início dos tempos, a vida humana em sociedade vem se desenvol-

vendo pelas relações homem natureza e homem/ homem, onde os seres humanos de-

senvolveram suas habilidades físicas e estratégias de organização para superar obstá-

culos e garantir a sobrevivência. Outras manifestações corporais e culturais se concreti-

zavam por meio do corpo humano para celebrações dos frutos do trabalho. As danças 

comemorativas das colheitas, danças de guerra, danças religiosas, etc. Por ser o trabalho 

um ato humano, social e histórico, assumiu diferentes papéis ao longo da existência. Na 

sociedade capitalista   tornou   se   alienante   desumanizador   e   dependente   de   um  

corpo   estereotipado, disciplinado. 

Os conteúdos da Educação Física estiveram muito tempo vinculado à visão de mundo 

do modo  capitalista.  Dar  um novo  significado  as  aulas  é  um exercício  necessário  

que  requer  a superação da dimensão meramente motriz por uma dimensão histórica, 

cultural, social, rompendo com a  idéia de que  o  copo  se restringe somente ao  

biológico,  ao  mensurável.  Desse  modo, priorizasse a apropriação do conhecimento 

sistematizado, reelaborando ideias e práticas que, por meio de ações pedagógicas inten-

sifiquem a compreensão do aluno sobre a gama de conhecimentos produzidos pela hu-

manidade e suas implicações para a vida. 

Nesta direção, o objetivo das práticas corporais deve ser modificado das relações 

sociais, fundamentando os conteúdos (Esportes, danças, jogos e lutas) com o propósito 



 

 

e compromisso firmado em uma Educação Física Transformadora. A Educação Física 

em um contexto mais amplo significa um entendimento de que esta área do conhecimento 

é parte integrante de uma totalidade composta por interações que se estabelecem na 

materialidade das relações sociais, políticas, econômicas e culturais dos povos; O ensino 

da Educação Física é mais que jogar, é também, combater o preconceito racial e ou 

étnica, da sexualidade, da diferenciação entre gêneros. É através desta  disciplina  que  

podemos  buscar  e  intensificar  o  diálogo  com  a  comunidade,  como manifestação de 

caráter étnico, buscando a valorização individual de cada educando e promovendo o 

respeito por cada ser humano. 

Busca-se, assim, superar formas anteriores de concepção e atuação na escola pú-

blica, visto que a superação é entendida como ir além, não como negação do que prece-

deu, mas considerada objeto de análise, de crítica, de reorientação e/ou transformação 

daquelas formas. Nesse sentido, procura-se possibilitar aos alunos o acesso ao conheci-

mento produzido pela humanidade, relacionando-o às práticas corporais, ao contexto his-

tórico, político, econômico e social. 

Dentro de um projeto mais amplo de educação do Estado do Paraná, entende-se 

a escola como um espaço que, dentre outras funções, deve garantir o acesso aos alunos 

ao conhecimento produzido historicamente pela humanidade. 

Nesse sentido, partindo de seu objeto de estudo e de ensino, Cultura Corporal, a Edu-

cação Física se insere nesta Proposta Pedagógica Curricular do Ensino Fundamental ao 

garantir o acesso ao conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras manifestações ou 

práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade, na busca de contribuir 

com um ideal mais amplo de formação de um ser humano crítico e reflexivo, reconhe-

cendo-se como sujeito, que é produto, mas também agente histórico, político, social e 

cultural. 

 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais 

    Permitir uma abordagem biológica, antropológica, sociológica, psicológica,  filosó-

fica e política das praticas corporais, através da sua constituição interdisciplinar, trans-

cendendo o senso comum e desmistificando  formas arraigadas  e  equivocadas em 

relação  as diversas praticas e manifestações corporais, priorizando se o conhecimento 

sistematizado como oportunidade para reelaboração de ideias e práticas que ampliem a 

compreensão do aluno sobre os saberes produzidos pela humanidade e suas implicações 

para a vida. 



 

 

    Compreender a Educação  Física como participação social e exercício de cida-

dania, no entendimento de direitos e deveres e nas relações de grupo e de trabalho, 

adotando atitudes de respeito, solidariedade e cooperação. 

    Estimular todas as formas de manifestações e linguagens corporais, valorizando 

hábitos saudáveis como um aspecto de qualidade de vida e melhoria do ambiente de 

convívio. 

Objetivos Específicos 

   Entender os princípios fundamentais do jogo, suas diferenças em relação ao esporte, 

sendo capaz de propor novas regras e situações, criando assim novas formas de jogos e 

de jogar. 

   Conhecer e vivenciar os esportes mais praticados pela população, bem como seu 

histórico, regras e fundamentos; 

   Perceber e praticar as diversas formas de ginástica, sua importância para a 

qualidade de vida das pessoas; 

   Entender a importância da dança enquanto elemento formador da cultura de cada 

sociedade, participando e respeitando as diferenças de ritmos. 

   Oportunizar  aos  alunos  experiências  e  vivências  ante  aos  conteúdos,  levando  

em consideração suas histórias, evolução e contemporaneidade; desta forma permitir no 

decorrer do processo de ensino aprendizagem uma visão histórico crítica; 

   Aceitação  da  disputa  como  um elemento  da  competição  e  não  como  uma  

atitude  de rivalidade frente aos demais; 

   Conhecer técnicas, táticas e regras dos Variados tipos de Jogos; 

   Valorização do próprio desempenho em situações competitivas desvinculadas do 

resultado; 

   Valorização da cultura corporal de movimento como possibilidade de obter satisfação 

e prazer; 

   Adotar  atitudes  de  respeito  mútuo,  dignidade  e  solidariedade  em  situações  

lúdicas  e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 

   Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando suas potencialidades, adotando 

hábitos saudáveis como um dos aspectos de qualidade de vida; 

   Percepção de ritmo pessoal; 

   Busca de uma melhor qualidade de vida; 

   Desenvolver  habilidades  da  técnica  do  esporte  individual  e  coletivo,  executando  

os principais fundamentos; 



 

 

   Desenvolver habilidades corporais e participar de atividades corporais como as gi-

násticas e danças. 

   Difundir,  orientar  e aplicar  os conhecimentos préadquiridos de atividade  física  e 

seus benefícios para a comunidade geral, em locais públicos e/ou escolar; (professores 

e funcionários) através de palestras, demonstrações, panfletos e/ou acompanhamento; 

   Entender a construção dos aspectos subjetivos de valorização ou não do corpo sob 

uma perspectiva crítica; 

   Conhecer os aspectos nutricionais relacionados às práticas corporais; 

   Conhecer os aspectos anatomofisiológicos da prática corporal; 

   Saber aspectos preventivos de lesões e primeiros socorros; 

   Conhecer  os  principais  tipos  de  doping  e  estabelecer  de  maneira  crítica, 

conceitos  e opiniões; 

   Perceber e diferenciar as diferentes formas de lazer em distintos grupos sociais 

e  sua importância social. 

 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 
 

Esporte 
 

 
 
 
 

Ginástica 

6º e 7º ANO 
 

Coletivos 
 

Individuais 
 

 
 

Ginástica Geral 

Ginástica Rít-

mica Ginástica 

Circense 



 

 

 

Jogos, brincadeiras e brin-
quedos 

 
 

 

Dança Lutas Esporte 

 
 

 
Ginástica 

 
 
 
 
 
 
 

Jogos, Brincadeiras e Brin-
quedos 

 

 
 
 
 

Dança 
 

 
 
 
 

Lutas 

Jogos e brincadeiras popula-

res Brincadeiras e cantigas 

de roda Jogos de tabuleiro 

Jogos cooperativos 
 

 
 

Danças folclóri-

cas Danças de 

rua Danças cria-

tivas 

 
 

Lutas de aproximação 
 

Capoeira 
 

 
 

8º ANO 

Coletivos 

Individuais 

 
 

Ginástica Geral 

Ginástica Rít-

mica Ginástica 

Circense 

 
 

Jogos de tabuleiro 
 

Jogos cooperativos 
 

 
 

Danças folclóricas 
 

Danças de rua 
 

 
 

Lutas de aproximação 
 

Capoeira 



 

 

 
 
 

Esporte 
 

 
 
 
 

Ginástica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogos, Brincadeiras e Brin-
quedos 

 
 
 
 
 
 
 

Dança 
 

 
 
 
 

Lutas 

9º ANO 

Coletivos 

Individu-

ais 

 
 

Ginástica Geral 

Ginástica Rít-

mica Ginástica 

Circense 
 

 
 

Jogos de tabu-

leiro Jogos coo-

perativos Jogos 

Dramáticos 

 
 

Danças criativas 
 

Danças circulares 
 

 
 

Lutas com instrumento mediador 
 

Capoeira 



 

 

 

 
 

METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

Os conteúdos serão abordados segundo o princípio da complexidade crescente e um 

mesmo conteúdo poderá ser discutido tanto na quinta série como na oitava série mu-

dando apenas o grau de complexidade. Os conteúdos serão tratados de modo simultâ-

neo para constituírem referências e ampliarem a capacidade de reflexão e interpretação 

dos mesmos. Serão utilizadas durante as abordagens as seguintes estratégias: 

Prática Social       Problematização       Instrumentalização      Catarse       

Retorno à prática Social 

Recorte histórico delimitando tempos e espaços.  

 

Esporte: 

Analisar a possível relação entre o Esporte de rendimento X qualidade de vida. Aná-

lise dos diferentes esportes no contexto social e econômico. 

Estudar as regras oficiais e sistemas táticos. 

Organização de campeonatos, torneios, elaboração de Súmulas e montagem de 

tabelas, de acordo com os sistemas diferenciados de disputa (eliminatória simples, du-

pla, entre outros). 

Análise de jogos esportivos e confecção de Scalt. 

Provocar uma reflexão acerca do conhecimento popular X conhecimento científico 

sobre o fenômeno Esporte. 

Discutir e analisar o Esporte nos seus diferenciados aspectos: 

• enquanto meio de Lazer; 

• sua função social; 

• sua relação com a mídia; 

• relação com a ciência; 

• doping e recursos ergogênicos e esporte alto rendimento; 

• nutrição, saúde e prática esportiva. 

 

Jogos e brincadeiras: 

Analisar a apropriação dos Jogos pela Indústria Cultural. Organização de eventos. 

Analisar os jogos e brincadeiras e suas possibilidades de fruição nos espaços e 

tempos de lazer. 

Dança: 



 

 

Possibilitar o estudo sobre a Dança relacionada à expressão corporal e a diver-

sidade de culturas. 

Analisar e vivenciar atividades que representem a diversidade da dança e seus di-

ferenciados ritmos. 

Compreender a dança como mais uma possibilidade de dramatização e expressão 

corporal.  

Estimular a interpretação e criação coreográfica. 

Provocar a reflexão acerca da apropriação da Dança pela Indústria Cultural. Organi-

zação de Festival de Dança. 

Ginástica: 

Analisar a função social da ginástica. 

Apresentar e vivenciar os fundamentos da ginástica. 

Pesquisar a interferência da Ginástica no mundo do trabalho (ex. laboral). Estudar a 

relação entre a Ginástica X sedentarismo e qualidade de vida. 

Por meio de pesquisas, debates e vivências práticas, estudar a relação da 

ginástica com: tecido muscular, resistência muscular, diferença entre resistência e força; 

tipos de força; fontes energéticas, frequência cardíaca, fonte metabólica, gasto energé-

tico, composição corporal, desvios posturais, LER, DORT, compreensão  cultural 

acerca do  corpo, apropriação  da Ginástica pela Indústria Cultural entre outros. 

Analisar os diferentes métodos de avaliação e estilos de testes físicos, assim como a 

sistematização e planejamento de treinos. 

Organização de festival de ginástica. 

 

Lutas: 

Pesquisar, estudar e vivenciar o histórico, filosofia, características das diferentes ar-

tes marciais, técnicas, táticas/ estratégias, apropriação da Luta pela Indústria Cultural, 

entre outros. 

Analisar e discutir a diferença entre Lutas x Artes Marciais. 

Estudar o histórico da capoeira, a diferença de classificação e estilos da capoeira 

enquanto jogo/luta/dança, musicalização e ritmo, ginga, confecção de instrumentos, mo-

vimentação, roda etc. 

Recursos Metodológicos: 

  Trabalhos em grupo e individual; 

  Aulas expositivas, teóricas e práticas; 



 

 

  Vídeos educativos com a utilização da TV pendrive e data show; 

  Apresentação de trabalhos escritos e práticos;  

  Pesquisas; 

  Campeonatos; 

  Gincanas; 

Durante o trabalho com os conteúdos estruturantes deverão ser levantados e articu-

lados no processo ensino/aprendizagem os seguintes elementos que integram e interli-

gam as práticas corporais para um maior aprofundamento e diálogo entre as mesmas: 

Aspectos subjetivos de valorização ou não do corpo sob uma perspectiva crítica da 

construção hegemônica do referencial de beleza; 

Aspectos Nutricionais durante as práticas corporais; Aspectos anatomo-fisiológicos 

da prática corporal; Lesões e primeiros socorros; 

Doping; 

Condicionantes históricos, sociais e culturais da técnica e da tática esportiva; O lazer 

e suas diferentes formas em distintos grupos sociais; 

A revisão  de  conceitos,  de  desenvolvimento  de  ideias  de  respeito  às  diferenças  

e  de valorização humana, para que seja levado em conta o outro, o exótico, o distante. 

O respeito à diversidade étnico-racial, de gênero e de pessoas com deficiência; A 

mídia como elemento fundamental da manutenção da lógica mercantilista. 

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei 

n.º11.645/08) 

Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democratização 

dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a aproximação 

dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações visando o 

enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso ambiente 

escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas isto 

não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às 

diferenças individuais, priorizando em nossas ações a participação e à independente-

mente de quaisquer que sejam suas singularidades.  

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial atitu-

des coletivas, as quais devem ser constantes, pois são  de grande significado para 

todos os profissionais da educação, o reconhecimento dos diferentes sujeitos (educan-

dos e educadores) e os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o fracasso 



 

 

escolar, de forma que possamos criar mecanismos para o  enfrentamento  dos diversos 

preconceitos existentes e garantir  o  direito  ao  acesso  e a permanência com quali-

dade no processo educacional. 

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Relações 

Etnicorraciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena, essas ações são  compromissos que  nós educadores desta instituição  de 

ensino  assumimos  na perspectiva de uma escola pública, necessária para o desenvol-

vimento de uma sociedade democrática, pluriétnica e multicultural. 

História do Paraná (lei nº 13381/01) Música dentro da Arte (lei nº 11,645/08) 

Educação tributaria Dec. Nº1143/99, Port. nº 413/02. Educação Ambiental L.F. 

nº9797/99, Dec. nº 4201/02 

Temas Socioeducacionais 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem passar pelo currículo como condi-

ções de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intencionalidade 

do recorte do conhecimento  na disciplina,  isto  significa compreendê-los como  parte 

da realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e ex-

plicam os fatos sociais, tais como: sexualidade humana, Educação Ambiental (Lei nº 

9.795/99), Educação Fiscal, Enfrentamento à Violência e Prevenção ao uso Indevido 

de Drogas e Direitos da Criança e do Adolescente (Lei n° 11.525/07). 

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das contradi-

ções da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos movimentos soci-

ais e por isto, prementes na sociedade contemporânea. São  aspectos considerados 

de grande relevância para comunidade escolar, pois estão presentes nas experiências, 

práticas, representações e identidades dos educandos e educadores. 

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes e 

presentes sob várias formas na vida cotidiana, um conjunto articulado e aberto a novos 

temas, buscando um trabalho didático que compreende sua complexidade e sua dinâ-

mica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais, é necessário que a 

escola trate de questões que interferem na vida dos educandos e com os quais se vêem 

confrontados no seu dia a dia. 

 

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual 



 

 

A escola, a cultura e o cotidiano escolar são espaços carregados de sexualidade. A 

sexualidade se constitui em assunto amplo presente na sociedade em geral e no coti-

diano escolar e que permanece na condição de “tabu” em vários ambientes da socie-

dade. Dentre estes a escola, espaço que pressupõe turmas heterogêneas compostas 

por alunos e alunas, com os quais trabalham professores e professoras, funcionários e 

funcionárias, sujeitos históricos desta instituição que se manifestam por meio de seus 

corpos sexuados. Discutir a sexualidade na escola não é uma escolha neutra, e sim 

fundamentada numa postura pedagógica que compreende uma determinada visão de 

mundo, de sociedade de sujeito histórico de prática social, de cultura, de linguagem, de 

corpo, de aluno/a, de professor/a, de educação e mesmo de escola. 

O tratamento pedagógico desses temas relativos à sexualidade precisa considerar 

também as reproduções de padrões sociais feitas na escola. É preciso problematizar as 

práticas sociais de alunos/as e professores/as para que os conhecimentos discutidos 

na escola façam sentido na prática social dos sujeitos históricos que a constituem e 

são, por ela, constituídos. Sendo assim, a escola em sua missão de formadora de 

pessoas dotadas de espírito crítico deve instrumentalizar o s alunos para que se posici-

onem com equilíbrio em um mundo de diferenças e de infinitas variações e que sejam 

pessoas que possam refletir sobre o acesso de todos/as à cidadania e compreender 

que, dentro  dos  limites  da  ética  e  dos  direitos  humanos,  as  diferenças  devem  ser  

respeitadas  e promovidas e não utilizadas como critérios de exclusão social e política. 

Professoras, professores e demais profissionais da educação precisam fortalecer o 

papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito à garantia dos direitos hu-

manos, da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, contri-

buindo para que a escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, 

mas seja espaço de promoção e valorização das diversidades que enriquecem a socie-

dade brasileira.



 

 

AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

A  avaliação  estará  vinculada  ao  Projeto  Político  Pedagógico  da  Escola  ou  seja  

será  um processo  contínuo,  permanente  e  cumulativo  sustentado  nas  diversas  

práticas  corporais  da ginástica, esporte, jogos, dança e lutas. 

Ao final de cada conteúdo o/a estudante a partir de sua capacidade de reflexão e 

interpretação conseguirá: 

Esporte: 

Organizar  e  vivenciar  atividades  esportivas,  trabalhando  com  construção  de  

tabelas, arbitragens, súmulas e as diferentes noções de preenchimento. 

Apropriação  acerca das diferenças entre esporte da escola, o  esporte de rendi-

mento  e a relação entre esporte e lazer. 

Compreender a função social do esporte. 

Reconhecer a influência da mídia, da ciência e da indústria cultural no esporte. 

Compreender  as  questões  sobre  o  doping,  recursos  ergogênicos  utilizados  e  

questões relacionadas à nutrição. 

Jogos: 

Analisar a apropriação dos Jogos pela Indústria Cultural. Organização de eventos. 

Analisar os jogos e brincadeiras e suas possibilidades de fruição nos espaços e 

tempos de lazer. 

Recorte histórico delimitando tempo e espaço 

Reconhecer  a  apropriação  dos  jogos  pela  indústria  cultural,  buscando  alter-

nativas  de superação 

Organizar atividades e dinâmicas de grupos que possibilitem aproximação  e consi-

derem individualidades. 

 

 Dança: 

Analisar e vivenciar atividades que representem a diversidade da dança e seus di-

ferenciados ritmos. Compreender a dança como mais uma possibilidade de dramatiza-

ção e expressão corporal.  

Estimular a interpretação e criação coreográfica. 

Provocar a reflexão acerca da apropriação da Dança pela Indústria Cultural. Organiza-

ção de Festival de Dança. 

Conhecer os diferentes passos, posturas, conduções, formas de deslocamento, entre 

outros 



 

 

Reconhecer e aprofundar as diferentes formas de ritmos e expressões culturais, por 

meio da dança. 

Discutir e argumentar sobre apropriação das danças pela indústria cultural. Criação e 

apresentação de coreografias. 

 

Ginástica: 

Organizar   eventos   de   ginástica,   na   qual  sejam  apresentadas   as   diferentes   

criações coreográficas ou sequência de movimentos ginásticos elaborados pelos alunos. 

Aprofundar  e  compreender  as  questões  biológicas,  ergonômicas  e  fisiológicas  

que envolvem a ginástica. 

Compreender a função social da ginástica. 

Discutir sobre a influência da mídia, da ciência e da indústria cultural na ginástica. 

Compreender e aprofundar a relação entre a ginástica e trabalho. 

 

Luta: 

Pesquisar,  estudar  e  vivenciar  o  histórico,  filosofia,  características  das  diferentes  

artes marciais, técnicas, táticas/ estratégias, apropriação da Luta pela Indústria Cultural, 

entre outros. 

Analisar e discutir a diferença entre Lutas x Artes Marciais. 

Estudar o histórico da capoeira, a diferença de classificação e estilos da capoeira 

enquanto jogo/luta/dança, musicalização e ritmo, ginga, confecção de instrumentos, mo-

vimentação, roda etc. 

Conhecer os aspectos históricos, filosóficos e as características das diferentes ma-

nifestações das lutas. 

Compreender a diferença entre lutas e artes marciais, assim como a apropriação 

das lutas pela indústria cultural. 

Apropriar-se dos conhecimentos acerca da capoeira como: diferenciação da mesma 

enquanto jogo/dança/luta, seus instrumentos musicais e movimentos básicos. 

Conhecer os diferentes ritmos, golpes, posturas, conduções, formas de desloca-

mento, entre outros. 

Organizar um festival de demonstração, no qual os alunos apresentem os diferentes 

tipos de golpes. 

Serão utilizados os seguintes instrumentos: 

   Participação nas atividades; 

   Trabalhos individuais de pesquisas e tarefas; 



 

 

   Teste escrito; 

   Trabalhos e apresentações em grupo; 

   Dinâmicas em grupo, 

   Seminários; debates; júri-simulado; 

   (Re)criação de jogos; 

   Pesquisa em grupos, 

Serão levados em consideração os seguintes critérios: 

   Avaliação diagnóstica, contínua e progressiva; 

   Integração; 

   Comprometimento; 

   Cooperação; 

   Criatividade; 

   Companheirismo; 

   Iniciativa; 

   Organização; 

   Enfrentamento de situações problemáticas 

 

RECUPERAÇÃO: 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível de 

apropriação dos conhecimentos básicos. 

A recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao pro-

cesso ensino e aprendizagem. 

A recuperação será organizada com atividades significativas, por meio de procedi-

mentos didático-metodológicos diversificados. 

A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma escala de 

0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

Os resultados das avaliações dos alunos serão registrados em documentos próprios, 

a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida escolar. 

Os resultados da recuperação serão incorporados às avaliações efetuadas durante 

o período letivo, constituindo-se em mais um componente do aproveitamento escolar. 
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História 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA  DISCIPLINA 

 

A História é um conhecimento construído pelo ser humano em diferentes tempos 

e espaços. É a memória que se tornou pública, em geral, expressão das relações de 

poder. De acordo com BEZERRA, (2003 pg. 42) “o objetivo primeiro do conhecimento 

histórico é a compreensão dos processos e dos sujeitos históricos, o desvendamento 

das relações que se estabelecem entre os grupos humanos em diferentes tempos e 

espaços”. 

Diferentes historiadores e sujeitos históricos contam a História a partir de sua 

visão de mundo. Nesse sentido não há uma verdade única, mas sim aquela que foi 

tecida por um grupo social.  Trata-se de um conhecimento científico, que precisa 

ser interpretado. 

Hoje, por exemplo, a História busca os diversos aspectos que compõem a rea-

lidade histórica e tem nisso o seu objeto de estudo, deixando de lado uma História 

que a partir do século XIX privilegiava o fato político, os grandes feitos e os heróis em 

direção a um progresso pautado pela invenção do estado -nação que precisava ser 

legitimado. Nesse contexto, é criada a disciplina de História que tinha como função 

legitimar a identidade nacional. 

Até a década de 80, do século XX, a disciplina de História manteve seu 

conteúdo eurocêntrico e sua divisão quadripartite, até hoje presente no currículo de 

muitos cursos universitários. Numa outra perspectiva algumas universidades, começa-

ram a abrir espaço ao estudo da História Oriental e da História da África. No entanto, 

essa é uma prática bem recente. 

A História trata de toda ação humana no tempo em seus múltiplos aspectos: 

econômicos, culturais, políticos, da vida cotidiana, de gênero, etc. Para se perceber 

como sujeito da História, o aluno precisa reconhecer que essa ação transforma a soci-

edade, movimenta um espiral de mudanças, na qual há permanências e rupturas. 

O  homem/mulher como sujeito da História, deve  ser conhecedor  dos porquês,  

dos  problemas,  das  ideias, das  ideologias e  que  só  com  uma  visão holística  do  



 

 

mundo  e  da  sociedade  ele  se  entenderá  como  cidadão  ativo  e conhecedor de 

seus direitos e de seus deveres. 

A diversidade presente na sala de aula, a partir dos diferentes perfis sociais, 

deve ser utilizada a favor do trabalho pedagógico no ensino de História. Pode -se 

recorrer   as   diferença   para   estabelecer   comparações,   levantar   diferentes 

concepções de mundo e ainda buscar trabalhar com o respeito e a aceitação das dife-

renças. 

É preciso que o ensino de História seja dinâmico e que o aluno perceba que a 

História não está sepultada, mas em constante transformação. Nesse sentido, pode-se 

tomar sempre como ponto de partida e de chegada o próprio presente, onde estão 

inseridos alunos e professores. Há que se considerar que o passado explica o pre-

sente, mas também o presente explica o passado. Isso não significa no entanto, que 

se possa abrir mão do rigor na interpretação do passado, pois não se pode incorrer em 

anacronismos ou em posturas teleológicas. É preciso estimular o interminável diálogo 

entre o presente e o passado levando em consideração as especificidades de cada 

contexto histórico. É fundamental que o professor de História não atue como reprodutor 

de um conhecimento pronto, de uma coleção inesgotável de fatos do passado. Mas, 

que torne possível desconstruir na sala de aula os múltiplos olhares da História, criar 

argumentos que possam concordar ou discordar de um autor, tomar posição diante do 

que já ocorreu e ainda está ocorrendo. Não se pode ser um cidadão pleno sem que 

se realize uma análise crítica dos caminhos percorridos pelo homem/mulher ao longo 

da história. Por fim, reconhecer que esses sujeitos são produtores de signos e utopias, 

capazes de transformar a natureza e escrever sua própria História. Portanto, a História 

é uma construção coletiva em que todos os sujeitos tem um papel principal e suas 

ações são de suma importância para uma participação consciente na transformação da 

sociedade e do mundo em que vivem. 

A aprendizagem histórica se efetiva quando o conhecimento passa a ser expe-

riência para o educando no sentido de que se aproprie do que aprendeu para ler e 

explicar o seu mundo. 

A ESCOLA acredita que o aluno pode tornar-se sujeito na construção do conhe-

cimento mediante a compreensão dos processos de trabalho, de criação, de produção 



 

 

e de cultura cabendo ao processo educacional evidenciar possíveis mudanças que 

apontem para uma nova relação entre ciência, trabalho e cultura, por meio de uma 

base sólida de formação científica e histórica, que ajude os alunos a desenvolverem 

todas as suas dimensões enquanto seres humanos. 

O ensino de História tem muito a contribuir para o resgate dos valores humanís-

ticos que vem sendo continuamente desvalorizados no contexto das sociedades capi-

talistas, principalmente nos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo, espaços e 

territórios onde o consumismo o imediatismo e o presentismo têm marcado as rela-

ções sociais. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Estabelecer relações entre a vida individual e social, identificando relações so-

ciais em eu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e no país, relacionando-

as com outras manifestações em outros tempos e espaço; 

Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias co-

letivas; 

Aprender procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, pren-

dendo  a  observar  e  colher  informações  de  diferentes  paisagens  e  registro escritos, 

iconográficos, sonoros e outros materiais;  

Valorizar o Patrimônio Sociocultural e respeitar a diversidade social; 

Estabelecer  relações  entre  a  História  do  presente  e  acontecimento  e/ou 

processo histórico do passado; 

Identificar diferentes temporalidades no presente; 

Reconhecer   fatos   Históricos   relevantes,   organizar   essas   informações, 

compreender e utilizar conceitos históricos; 

Identificar a diversidade nas experiências humanas; 

Averiguar os movimentos sociais no Brasil e os conflitos existentes;



 

 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 

 
CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

 

A Experiência Humana no Tempo; 
As   Relações   de   Propriedade   
Terra   e 
Trabalho; 
O Trabalho e a vida em sociedade e 
modo de 
Produção nas Socieda-
des; Estado, Nação e 
Política; 

 
6º Ano 

A História como área de conhecimento. 
Formação das primeiras civilizações. 
Arqueologia brasileira e paranaense 
Formação das civilizações afro-orientais 
e americanas. 
As  sociedades  da  Antiguidade  Clás-
sica: 
política, economia e cultura. 
A formação do povo paranaense. 

 
7º Ano 
O  mundo  feudal:  cultura,  economia  
e 

sociedade. 
As  relações  de  propriedade  na  Eu-
ropa 

Feudal. 
As mentalidades no campo e na cidade. 
A diversidade religiosa do Oriente. Tran-
sição     do     Feudalismo     para     o 
Capitalismo 
Renascimento do comércio e das cida-
des: 
suas     relações     de     propriedade     
e constituição histórica. 
Transformações  culturais  e  a  influên-
cia no Brasil. 
Transição     do     Feudalismo     para     
o 
Capitalismo 

Etnocentrismo e o encontro de culturas. 
Colonização  portuguesa  e  espanhola  
na América. 
As grandes civilizações da América; 
A conquista do sertão; 
Missões jesuíticas; 



 

 

 

 
 
 

A ocupação do território paranaense; As cidades 
e o tropeirismo no Paraná. Os povos indígena do 
Paraná. 

 

 
 

8º Ano 
Revoluções na Europa e na América 

Povos,    movimentos    e    território    na 
América 

Portuguesa 
Das contestações à ordem colonial até a 

independência do Brasil – século XVII ao 
XIX; 
Pensando a nacionalidade: do século 
XIX ao XX – a constituição do ideário de 

nação 
no Brasil. 
Os  movimentos  sociais  no  Brasil  do  século 
XIX 

 

 
 

9º Ano 

A crise de 1929 e o Brasil de 1930; Governo pro-
visório de Getúlio Vargas e suas realizações; 
Regimes      totalitários:      Fascismo      e 

Nazismo; 
O Estado Novo; 
A Primeira e Segunda Guerra Mundial; A guerra 
fria e seus reflexos no Brasil; 
O Brasil depois de 1945: Governo Dutra, Vargas,   
JK   ,   Jânio   Quadros   e   João 
Goulart; 

Ideais que motivaram os jovens nos 

“anos dourados”. 
A descolonização da África e da Ásia. 
A contracultura e movimentos sociais. A nova or-
dem mundial. O Estado Ditatorial brasileiro e o 
processo de  redemocratização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

  Os fundamentos teóricos metodológicos estão baseados nas DCEs e juntamente 

com o Currículo da Disciplina que irá permear todo o trabalho. 

Ensinar História é muito mais do que consultar e reproduzir aquilo que está 

descrito nos livros didáticos. É necessário que o professor explicite sempre o modo do 

fazer histórico, o qual é fruto das paixões do historiador e da corrente historiográfica 

com a qual se afina. 

A metodologia deve permitir que os alunos adquiram autonomia em busca do 

conhecimento, problematizando todos os documentos que forem estudados, sejam eles 

livros didáticos,  recortes de  jornais e/ou  revistas,  charges,  músicas,  etc.  Após essa 

análise os alunos deverão argumentar e defender os pontos que acreditam ter relevância 

dentro das dimensões estudadas. 

É essencial no processo ensino-aprendizagem que a teoria esteja em sintonia com 

a prática, respeitando os níveis de compreensão dos alunos sobre a própria realidade. 

Esse processo deve contribuir para formar um aluno leitor e escritor, que se 

aproprie dos conhecimentos históricos, a partir da leitura, análise e interpretação de di-

versas linguagens, bem como da produção de textos orais e escritos, que valorizem o 

fazer e o refletir. Também é importante que o aluno possa ampliar a sua leitura de 

mundo percebendo-se como sujeito da História na busca da autonomia e da cidadania. 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n.º 11.645/2008) 

Vivemos   um   momento   ímpar   e   histórico   na   educação,   passando   pela 

democratização dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a 

aproximação dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações 

visando o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com  esse  propósito,  respeitamos  a  Diversidade  existente  dentro  de  nosso 

ambiente escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, 

mas isto não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às 

diferenças individuais, priorizando em nossas ações a participação e à aprendizagem 

de todos, independentemente de quaisquer que sejam suas singularidades. 

Também   outras   leis   que   se   fazem   necessário   desenvolvê-las   como 

conhecimento acadêmico dentro da contextualização dos conteúdos: História do Paraná 

( Lei n° 13á ( Lei n° 13381/01) e a Música dentro da Arte (Lei nº 11.645/08, Educação 



 

 

Ambiental ( LF. Nº 9795/99, Dec. nº 4201/02), Educação Tributária ( Dec. nº 1143/99, 

Port. Nº 413/02), 

Os chamados “Temas Socioeducacionais” devem passar pelo currículo como condi-

ções de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intencionalidade 

do recorte do conhecimento na disciplina, isto significa compreendê- los como parte 

da realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e  expli-

cam  os  fatos  sociais,  tais  como:  Sexualidade  Humana,  Educação Ambiental,  Edu-

cação  Fiscal,  Enfrentamento  à  Violência  contra  a  Criança  e  o Adolescente (LF. Nº 

11.525/07) e Prevenção ao uso Indevido de Drogas. 

Estas  demandas  possuem  historicidade,  em  sua  grande  maioria  fruto  das 

contradições   da   sociedade   capitalista,   outras   vezes   oriundas   dos   anseios   

dos movimentos sociais e por isto, presentes na sociedade contemporânea. São aspec-

tos considerados de grande relevância para comunidade escolar, pois estão presentes 

nas experiências, práticas, representações e identidades dos educandos e educadores. 

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual 

É preciso problematizar as práticas sociais de alunos/as e professores/as para que os 

conhecimentos discutidos na escola façam sentido  na prática social dos sujeitos 

históricos que a constituem e são, por ela, constituídos. Sendo assim, a escola em sua 

missão de formadora de pessoas dotadas de espírito crítico deve instrumentalizar os 

alunos para que se posicionem com equilíbrio em um mundo de diferenças e de infinitas 

variações  e  que  sejam  pessoas  que  possam  refletir  sobre  o  acesso  de  todos/as  

à cidadania e compreender que, dentro dos limites da ética e dos direitos humanos, as 

diferenças devem ser respeitadas e promovidas e não utilizadas como critérios de ex-

clusão social e política. 

Professoras, professores e demais profissionais da educação precisam fortalecer o 

papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito à garantia dos direitos hu-

manos, da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, contribu-

indo para que a escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, mas  

seja  espaço  de  promoção  e  valorização  das  diversidades  que  enriquecem  a 

sociedade brasileira. 

 

AVALIAÇÃO / RECUPERAÇÃO 

A   avaliação   do   processo   ensino-aprendizagem,   entendida   como   questão 

metodológica,  de responsabilidade  do  professor,  é determinada pela  perspectiva  



 

 

de investigar para intervir. A seleção de conteúdos, os encaminhamentos metodológicos 

e a clareza dos critérios de avaliação elucidam a intencionalidade do ensino, enquanto 

a diversidade de instrumentos e técnicas de avaliação possibilita aos estudantes varia-

das oportunidade e maneiras de expressar o seu conhecimento. Ao professor, cabe 

acompanhar a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento dos processos cognitivos. 

Por fim, destaca-se que a concepção de avaliação que permeia o currículo não pode  

ser  uma  escolha  solitária  do  professor.  A  discussão  sobre  a  avaliação  deve 

envolver  o  coletivo  da  escola,  para  que  todos (direção,  equipe  pedagógica,  pais  

e alunos) assumam seus papeis e se concretize um trabalho pedagógico relevante para 

a formação dos alunos. 

Dentro do processo de ensino-aprendizagem, recuperar significa voltar, tentar de 

novo, adquirir o que se perdeu, e não pode ser entendido como um processo unilateral, 

lembremos que a LDB – Lei 9394/96 – recoloca o assunto na letra “ e “ do inciso V do 

art.24 - “obrigatoriedade de estudo de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo,  para  os  casos  de  baixo  rendimento  escolar,  a  serem  disciplinados  pelas 

instituições de ensino em seus regimentos. “ O Plano de Trabalho Docente de História 

está fundamentado na LDB, no PPP, na PPC e no RE desta escola, a avaliação 

tem como  objetivo  de  avaliar/reavaliar  o  aluno  e  nosso  trabalho  docente, isto  é, a 

recuperação de   estudos/avaliação/recuperação   paralela   que   dar-se-á   de   forma 

permanente e concomitante ao processo ensino aprendizagem. 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível de 

apropriação dos conhecimentos básicos. A recuperação  de estudos dar-se-á de forma 

permanente e concomitante ao processo ensino e aprendizagem. A  recuperação  será  

organizada  com  atividades  significativas,  por  meio  de procedimentos didático-

metodológicos diversificados. A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas 

expressos em uma escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero). Os  resultados  das  

avaliações  dos  alunos  serão  registrados  em  documentos próprios, a fim de que 

sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida escolar.  Os  resultados  

da  recuperação  serão  incorporados  às  avaliações  efetuadas durante o período letivo, 

constituindo-se em mais um componente do aproveitamento escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA DISCIPLINA 

Pensar no ensino da Língua Portuguesa significa pensar na realidade que permeia 

todos os atos cotidianos, a realidade da linguagem que nos acompanha onde quer que 

estejamos e articula as relações que estabelecemos com o mundo e também a visão 

que construímos sobre o mesmo. 

É através da linguagem e do trabalho que caracterizamos a nossa humanidade que 

nos faz diferentes dos outros animais. Toda atividade mental do homem acontece pela 

linguagem, é ela que nos possibilita pensar nos objetos e operar com a ausência deles. 

Impelido pela necessidade de se organizar  socialmente  é  que  o  homem  constrói  a  

linguagem,  um  conjunto  de  signos  que representam o real. 

A  linguagem  com  natureza  social  enquanto  produto  de  uma  necessidade  his-

tórica  do homem, leva-nos a compreender a língua como resultante de um trabalho 

coletivo e histórico e é esta natureza pública social e cultural da língua que deverá 

permear a proposta para o Ensino da Língua Portuguesa. 

Diante do exposto percebemos a importância do domínio da Língua Portuguesa, pois 

a língua oral e escrita bem como a reflexão sobre ela, é fundamental para a participação 

efetiva. Por meio dela, o homem se comunica, tem acesso à informação expressa e 

defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento, 

portanto o papel da escola na aquisição da língua oral e escrita é extremamente impor-

tante, garantindo a todos os alunos o acesso a saberes linguísticos necessários aos 

exercícios da cidadania. 

A  linguagem  é  uma  forma  de  ação  interindividual  com  a  finalidade  específica  

de interlocução, a qual se efetiva nas práticas sociais dos mais diferentes grupos. Toda 

educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições para o 

desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça necessidades 

pessoais, relacionadas a ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de infor-

mações e ao exercício da reflexão. Faz-se necessário viabilizar o acesso do aluno ao 

universo dos textos que circulam socialmente, ensinar produzi-los  e   interpretá-los,   

bem  como   utilizar  a  linguagem  oral  nas  diversas  situações comunicativas. 

As práticas de linguagem enquanto interlocução viva, devem perpassar todas as 

áreas do agir humano, assumindo a língua como discurso que se efetiva nas diferentes 

práticas sociais, portanto o objeto de estudo desta disciplina é  a Língua Portuguesa e 



 

 

seu conteúdo Estruturante é o  discurso enquanto prática social( leitura, escrita e orali-

dade), pois só adquirimos consciência por meio da linguagem e é através dela que os 

sujeitos começam a intervir no real. 

O trabalho com a língua portuguesa deve valorizar a importância dos usos da lingua-

gem que são determinados historicamente segundo as demandas sociais de cada mo-

mento, logo, existe a necessidade da revisão constante das práticas pedagógicas, que 

visem à possibilidade do aluno em ampliar  sua  competência  discursiva  na  interlocu-

ção.  O  domínio  do  dialogo  na  explicação, discussão, contraposição e argumentação 

de ideias é fundamental na aprendizagem da cooperação 

e no desenvolvimento de atitudes autoconfiança de capacidade para interagir e de res-
peito ao outro. 
 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 

   Formar alunos proficientes no uso da língua na oralidade, na leitura e na escrita, 

saberes linguísticos necessários para a sua participação social efetiva, garantindo-lhes 

o exercício da cidadania, direito inalienável de todos; 

   Desenvolver  a  capacidade  de  reconhecer  os  usos  da  língua  como  forma  de  

veicular, questionar e construir valores, respeitando as diferenças e melhorando a qua-

lidade de suas relações pessoais e rejeitando atitudes preconceituosas e discriminató-

rias de todo tipo; 

   Valorizar a literatura     dos afrodescendentes e dos indígenas, reconhecendo a 

importância das mesmas na construção da nossa linguagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

   Empregar a língua oral em diferentes situações de uso, sabendo adequá-la a cada 

contexto e interlocutor, descobrindo as intenções que estão implícitas nos discursos do 

cotidiano e posicionando-se diante dos mesmos; 

   Desenvolver  o  uso  da  língua  escrita  em  situações  discursivas  realizadas  por  

meio  de práticas sociais, considerando-se os interlocutores, os seus objetivos, o as-

sunto tratado, os gêneros e suportes textuais e o contexto de produção/leitura; 

   Refletir sobre os textos produzidos, lidos ou ouvidos, atualizando o gênero e tipo 

de texto, assim como os elementos gramaticais empregados na sua organização; 

   Aprimorar, pelo contato com os textos literários, a capacidade de pensamento crítico 

e a sensibilidade estética dos alunos, propiciando através da Literatura, a constituição 

de um espaço , dialógico que permita expansão das práticas da oralidade, da leitura e 

da escrita; 



 

 

   Conhecer e usar diversas linguagens presentes no dia-a-dia; 
 

   Criar condições para que os alunos desenvolvam a capacidade de compreender, 

interpretar e produzir textos orais e escritos; 

   Compreender a natureza como código/sistema de escrita (alfabético e aspectos 

notacionais) e o funcionamento da linguagem (aspectos discursivos); 

 
   Aprimorar a capacidade de compreender e praticar reflexões sobre o uso das con-

venções da língua  formal  (gramática,  léxico,  morfologia,  sintaxe)  e  sua  organização  

para  ampliar  as capacidades de uso; 

   Trabalhar com obras literárias brasileiras e outras que abordem a cultura afrodes-

cendente e indígena. 

 

 

 
CONTEÚDOS 

 

ESTRUTURANTES 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

DISCURSO  COMO  PRÁTICA 
 

SOCIAL 

6.º ano 
 

LEITURA 
 

    Identificação do tema; 
 

   Interpretação  textual,  observando:  conteúdo  te-

mático, interlocutores,     fonte,     intertextualidade,     in-

formatividade,  
 

intencionalidade e marcas linguísticas; 
 

    Inferên-
cias; 

 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textu-

ais) do texto em registro formal e informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
 

   Identificação do argumento principal e dos argu-

mentos secundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Relações dialógicas entre textos; 
 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Contexto de produção da obra literária; 
 



 

 

   Diálogo da literatura com outras áreas. 
 

 
 

ORALIDADE 
 

   Adequação  ao  gênero:  conteúdo  temático,  ele-

mentos composicionais, marcas linguísticas; 

   Variedades linguísticas; 
 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel  do  locutor  e  do  interlocutor:  participa-

ção  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas pala-
vras; 

 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, 

gestos, participação, expressividade  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas pala-
vras; 

 

    Finalidade do texto oral; 
 

 
 

ESCRITA 

 

Adequação ao gê-
nero: 

    Conteúdo temá-
tico; 

 

    Elementos composicionais; 
 

    Marcas linguísti-
cas; 

 

    Argumenta-
ção; 

 

    Paragrafa-
ção; 

 

    Clareza de 
ideias; 

 

    Refracção tex-
tual; 

 

    Linguagem formal e informal; 
 

    Coerência e coesão textual 
 

    Organização das ideias/parágrafos; 
 

    Finalidade do 
texto. 

 

 



 

 

 

ANÁLISE LINGUISTICA 
 

A  análise  linguística  deve  perpassar  as  práticas  de  

leitura, escrita e oralidade: 

   Expressividade  dos  substantivos  e  adjetivos   e  sua função referencial 

no texto; 

   Fonética; 
 

    Gírias; 
 

   Algumas figuras de pensamento (prosopopeia, ironia...); 
 

   Coesão  e coerência do  texto  lido  ou  produzido  pelo aluno; 

   Expressividade dos e sua função referencial no texto; 
 

   Função do artigo, numeral e pronome como elementos do texto; 

   Noções básicas dos tempos verbais; 
 

   A pontuação e seus efeitos de sentido no texto; 
 

   Recursos  gráficos:  aspas,  travessão,  negrito,  itálico,  

parênteses, hífen; 
 

   Discurso direto, indireto e indireto livre na manifestação das vozes que falam 

no texto; 

   Estrangeirismos; 
 

   Conotação e denotação; 
 

   Vícios de linguagem; 
 

 
 

7º ano 
 

LEITURA 
 

    Identificação do tema; 
 

  Interpretação textual, observando: conteúdo temático, interlo-

cutores, fonte, intertextualidade, informatividade, intencionalidade, 

marcas linguísticas; 

   Inferências; 
 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do texto em 

registro formal e informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
 

   Identificação do argumento principal e dos argumentos se-

cundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
 

   Estética do texto literário; 
 



 

 

   Relações dialógicas entre textos; 
 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Contexto de produção da obra literária; 
 

   Diálogo da literatura com outras áreas; 
 

 
 

ORALIDADE 
 

   Adequação  ao  gênero:  conteúdo  temático,  elementos 

 

composicionais, marcas linguísticas; 
 

   Variedades linguísticas; 
 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel do locutor e do interlocutor:  participação e coopera-

ção; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, 

participação e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

 
 

ESCRITA 
 

Adequação ao gênero: 
 

    Conteúdo temático; 
 

    Elementos composicionais; 
 

    Marcas linguísticas; 
 

    Argumentação; 
 

    Paragrafação; 
 

    Clareza de ideias; 
 

    Refracção textual; 
 

    Linguagem formal e informal; 
 

    Coerência e coesão textual; 
 

    Organização das ideias/parágrafos; 
 

    Finalidade do texto; 
 

 
 

ANÁLISE LINGUISTICA 
 

A  analise  linguística  deve  perpassar  as  práticas  de  lei-

tura, escrita e oralidade: 



 

 

   Expressividade   dos   pronomes,   advérbios,   ver-

bos, preposição, interjeição e  sua função referencial no 

texto; 

   Gírias; 
 

   Figuras de pensamento (prosopopeia, ironia...); 
 

   Coesão  e coerência do  texto  lido  ou  produzido  pelo 

aluno; 

   Expressividade dos e sua função referencial no texto; 
 

   A pontuação e seus efeitos de sentido no texto; 
 

   A função do advérbio: modificador e circunstanciador; 
 

  Recursos gráficos: aspas, travessão, negrito, itálico, pa-

rênteses, hífen; 

   Valor sintático e estilístico dos modos e tempos ver-
bais; 

 

   Discurso direto, indireto e indireto livre na manifestação 

das vozes que falam no texto; 

  Progressão referencial (locuções adjetivas, pronomes, 

substantivos...); 

 
 
 

8.º ano 
 

LEITURA 
 

    Identificação do tema; 
 

  Interpretação textual, observando: conteúdo temático, 

interlocutores, fonte, intertextualidade, informatividade, intenci-

onalidade, marcas linguísticas; 

   Inferências; 
 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do 

texto em registro formal e informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
 

   Identificação do argumento principal e dos argumentos 

secundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
 

   Estética do texto literário; 

   Relações dialógicas entre textos; 
 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 



 

 

   Estética do texto literário; 
 

   Contexto de produção da obra literária; 
 

   Diálogo da literatura com outras áreas; 
 

 
 

ORALIDADE 
 

   Adequação  ao  gênero:  conteúdo  temático;  ele-

mentos composicionais; marcas linguísticas; 

   Variedades linguísticas; 
 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel  do  locutor  e  do  interlocutor:  participação  

e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, 

gestos, participação e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

 
 

ESCRITA 
 

Adequação ao gênero: 
 

    Conteúdo temático; 
 

    Elementos composicionais; 
 

    Marcas linguísticas; 
 

    Argumentação; 
 

    Paragrafação; 
 

    Clareza de ideias; 
 

    Refracção textual; 
 

    Linguagem formal e informal; 
 

    Coerência e coesão textual;  

 

    Organização das ideias/parágrafos; 
 

    Finalidade do texto. 
 

 
 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 
 

A  análise  linguística  deve  perpassar  as  práticas  de  

leitura, escrita e oralidade: 

   Expressividade das conjunções e  sua função re-

ferencial no texto; 



 

 

   Coesão  e  coerência do  texto  lido  ou  produ-

zido  pelo aluno; 

   Expressividade  dos  elementos  coesivos  e  sua  

função referencial no texto; 

   Período    Simples    -    Sintaxe-    termos    es-

senciais, integrantes e acessórios da oração; 

    A pontuação e seus efeitos de sentido no texto; 
 

   Recursos  gráficos:  aspas,  travessão,  negrito,  

itálico, parênteses, hífen; 

   Valor sintático e estilístico dos modos e tempos 
verbais; 

 

   A  função  das  conjunções  na  conexão  de  sen-

tido  do texto; 

   Progressão  referencial  (locuções  adjetivas,  pro-

nomes, substantivos...); 

   Procedimentos de concordância verbal e nominal; 
 

   As   irregularidades   e   regularidades   da   con-

jugação verbal; 

   Coesão e coerência do texto lido ou produzido 
pelo 

 

Aluno; 
 

   Operadores argumentativos e os efeitos de sen-
tido; 

 

   Expressões modalizadoras (que revelam a posi-
ção do 

falante    em    relação    ao    que    diz,    como:    feliz-

mente, comovedoramente...); 

    Semântica; 
 

   Vícios de linguagem. 
 

 
 

9.º ano 
 

LEITURA 
 

    Identificação do tema; 
 

  Interpretação textual, observando: conteúdo te-

mático, interlocutores, fonte, intertextualidade, informa-

tividade, intencionalidade, marcas linguísticas; 

   Inferências; 
 



 

 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textu-

ais) do texto em registro formal e informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
 

   Identificação do argumento principal e dos ar-

gumentos secundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Relações dialógicas entre textos; 
 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Contexto de produção da obra literária; 
 

   Diálogo da literatura com outras áreas. 
 

 
 

ORALIDADE 
 

  Adequação ao gênero: conteúdo temático; ele-

mentos composicionais; marcas linguísticas; 

   Variedades linguísticas;  

 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel  do  locutor  e  do  interlocutor:  parti-

cipação  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas pala-
vras; 
 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pau-

sas, gestos, participação e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas pala-
vras; 
 

   Finalidade do texto oral; 
 

   Materialidade fônica dos textos poéticos. 
 

 
 

ESCRITA 
 

Adequação ao gênero: 
 

    Conteúdo temático; 
 

    Elementos composicionais; 
 

    Marcas linguísticas; 
 

    Argumentação; 
 

    Paragrafação; 



 

 

 

    Clareza de ideias; 
 

    Refracção textual; 
 

    Linguagem formal e informal; 
 

    Coerência e coesão textual; 
 

    Organização das ideias/parágrafos; 
 

    Finalidade do texto. 
 

 
 

ANÁLISE LINGUISTICA 
 

A  análise  linguística  deve  perpassar  as  práticas  

de  leitura, escrita e oralidade: 

   A  função  das  conjunções  na  conexão  de  sen-
tido  do 
 

Texto; 

   Período Composto por coordenação e subordina-
ção; 
 

   A pontuação e seus efeitos de sentido no texto; 
 

   Recursos  gráficos:  aspas,   travessão,   ne-

grito,  hífen, itálico; 

   Procedimentos de concordância verbal e nominal; 
 

   Regência Nominal e Verbal; 
 

   As   irregularidades   e   regularidades   da   

conjugação verbal; 

   Coesão e coerência do texto lido ou produzido 
pelo 
 

Aluno; 
 

   Operadores argumentativos e os efeitos de sen-
tido; 
 

   Particularidades de grafia de algumas palavras. 
 

 
 

LITERATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

    Contos; 
 

    Crônicas; 
 

    Fábulas; 
 

    Lendas; 
 

    Depoimentos; 
 

    Reportagens; 
 

    Entrevistas; 



 

 

 

    Resumos de obras literárias; 
 

    Resumo de filmes e vídeos 
 

 
 

 

METODOLOGIA 

A organização do planejamento pedagógico pressupõe a reflexão sobre a linguagem a 

partir de temáticas que exploram os diferentes gêneros discursivos e tipos de textos, com o 

objetivo de analisar as práticas de linguagem, ou seja, leitura, análise linguística e produção 

textual. A prática de  leitura pressupõe a análise de diferentes  linguagens,  seja  na  forma  

verbal ou não verbal: iconográfica  (imagens, desenhos, filmes, charges,  outdoors,  entre  

outros),  cinética  (sonora, olfativa,  tátil,  visual  e  gustativa)  e  alfabética,  nos  diferentes  

níveis.  Os  gêneros  textuais apresentados aos alunos precisam contemplar as possíveis 

situações de uso social da linguagem nas atividades propostas, tendo por objetivo identificar 

a finalidade do texto, a posição assumida pelo autor, o contexto social, político, histórico, 

econômico, filosófico, entre outros, com destaque para as variedades linguísticas, os meca-

nismos gramaticais e os lexicais na construção do texto. Os mecanismos gramaticais  e  

lexicais  não  são  estudados de  forma descontextualizada ou  com a intenção da apropri-

ação da metalinguagem, mas a partir do texto para que o educando possa reconhecê-

los como elementos de construção textual dos gêneros estilísticos e do cotidiano, uma vez 

que o objetivo do ensino da língua é orientar para o uso social da linguagem, de acordo com 

a norma  padrão  aprendidos  e  os  que  devem  ser  priorizados  no  planejamento  do  

professor.  É importante destacar que embora os conteúdos sejam os mesmos para os dois 

níveis de ensino, o que difere é o grau de complexidade dos textos apresentados para a 

reflexão sobre a linguagem. Recursos 

  Vídeo; 

  Retroprojetor; 

  Revistas; 

  Quadro de Giz; 

  TV Pendrive; 

  TV; 

  DVD; 

  Livros Didáticos; 

  Livros Paradidático; 



 

 

História   e   Cultura   Afro-Brasileira   (Lei   nº   10.639/03),   Cultura   Indígena   

(Lei n.º11.645/08). 

Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democratização 

dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a aproximação dos edu-

candos, no sentido de pertencimento e de participação em ações visando o enriquecimento 

de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso ambiente 

escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas isto não 

significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às diferenças 

individuais, priorizando em nossas ações a participação e à independentemente de quaisquer 

que sejam suas singularidades. 

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial atitudes cole-

tivas, as quais devem ser constantes, pois são de grande significado para todos os profissio-

nais da educação, o reconhecimento dos diferentes sujeitos (educandos e educadores) e os 

condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o fracasso escolar, de forma que pos-

samos criar mecanismos para o enfrentamento dos diversos preconceitos existentes e garantir 

o direito ao acesso e a permanência com qualidade no processo educacional. 

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Relações Etni-

corraciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, 

essas ações são compromissos que nós educadores desta instituição de ensino assumimos 

na perspectiva de uma escola pública, necessária para o desenvolvimento de uma sociedade 

democrática, pluriétnica e multicultural. 

 

Temas Socioeducacionais 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem passar pelo currículo como condições 

de compreensão  do  conteúdo  nesta  totalidade,  fazendo  parte  da  intencionalidade  do  

recorte  do conhecimento  na disciplina,  isto  significa compreendê-los como  parte da 

realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e explicam os 

fatos sociais, tais como: Cidadania  e  Direitos  Humanos,  o  Direito  da  Criança  e  do  

Adolescente  –  conforme  Lei  n.º 

11525/07, Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), Educação Fiscal, Enfrentamento à Vio-

lência e Prevenção ao uso Indevido de Drogas. 

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das contradições 

da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos movimentos sociais e por isto, 



 

 

prementes na sociedade contemporânea.  São  aspectos considerados de grande relevân-

cia para comunidade escolar, pois estão presentes nas experiências, práticas, representa-

ções e identidades dos educandos e educadores. 

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes e presen-

tes são várias formas na vida cotidiana, um conjunto articulado e aberto a novos temas, bus-

cando um trabalho didático que compreende sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a 

mesma importância das áreas convencionais, é necessário que a escola trate de questões que 

interferem na vida dos educandos e com os quais se veem confrontados no seu dia a dia. 

 

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual 

A  escola,  a  cultura  e  o  cotidiano  escolar  são  espaços  carregados  de  sexualidade.  

A sexualidade se constitui em assunto amplo presente na sociedade em geral e no cotidiano 

escolar e que permanece na condição de “tabu” em vários ambientes da sociedade. Dentre 

estes a escola, espaço que pressupõe turmas heterogêneas compostas por alunos e alunas, 

com os quais trabalham professores e professoras, funcionários e funcionárias, sujeitos histó-

ricos desta instituição que se manifestam por meio de seus corpos sexuados. Discutir a sexu-

alidade na escola não é uma escolha neutra, e sim fundamentada numa postura pedagógica 

que compreende uma determinada visão de mundo, de sociedade de sujeito histórico de prá-

tica social, de cultura, de linguagem, de corpo, de aluno/a, de professor/a, de educação e 

mesmo de escola. 

O tratamento pedagógico desses temas relativos à sexualidade precisa considerar tam-

bém as reproduções de padrões sociais feitas na escola. É preciso problematizar as práticas 

sociais de alunos/as e professores/as para que os conhecimentos discutidos na escola façam 

sentido na prática social dos sujeitos históricos que a constituem e são, por ela, constituídos. 

Sendo assim, a escola em sua missão de formadora de pessoas dotadas de espírito crítico 

deve instrumentalizar os alunos para que se posicionem com equilíbrio em um mundo de 

diferenças e de infinitas variações e que sejam pessoas que possam refletir sobre o acesso 

de todos/as à cidadania e compreender que, dentro  dos  limites  da  ética  e  dos  direitos  

humanos,  as  diferenças  devem  ser  respeitadas  e promovidas e não utilizadas como critérios 

de exclusão social e política. 

Professoras, professores e demais profissionais da educação precisam fortalecer o papel 

que exercem de promotores/as da cultura de respeito à garantia dos direitos humanos, da 

equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, contribuindo para que a 



 

 

escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, mas seja espaço de promo-

ção e valorização das diversidades que enriquecem a sociedade brasileira.



 

 

AVALIAÇÃO 

É imprescindível que a avaliação em Língua Portuguesa e Literatura seja um processo 

de aprendizagem contínuo e dê prioridade à qualidade e ao desempenho do aluno ao longo do 

ano letivo. 

A Lei n. 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), destaca a cha-

mada avaliação formativa (capítulo II, artigo 24, inciso V, item a: “avaliação contínua e cumu-

lativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quan-

titativos e do s resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”), vista como 

mais adequada ao dia-a-dia da sala de aula e como grande avanço em relação à avaliação 

tradicional, que se restringe tão somente ao somativo ou classificatório. 

A avaliação formativa considera que os alunos possuem ritmos e processos de aprendi-

zagem diferentes e, por ser contínua e diagnóstica, aponta dificuldades, possibilitando que a 

intervenção pedagógica aconteça a todo tempo. Informa ao professor e ao aluno acerca do 

ponto em que se encontram e contribui com a busca de estratégias para que os alunos apren-

dam e participem mais das aulas. 

Sob essa perspectiva, propõe-se que a avaliação seja da seguinte forma: 

• Oralidade: será avaliada em função da adequação do discurso/texto aos diferentes in-

terlocutores e situações. Num seminário, num debate, numa troca informal de ideias,  

numa entrevista, num relato de história, as exigências de adequação da fala são diferentes e 

isso deve ser considerado numa análise da produção oral. Assim, o professor verificará a par-

ticipação do aluno nos diálogos, relatos e discussões, a clareza que ele mostra ao expor suas 

ideias, a fluência da sua fala, a argumentação que apresenta ao defender seus pontos de vista. 

O aluno também deve se posicionar como  avaliador de textos orais com os quais convive, 

como: noticiários, discursos políticos, programas televisivos, e de suas próprias falas, formais 

ou informais, tendo em vista o resultado esperado. 

• Leitura: serão avaliadas as estratégias que os estudantes empregam para a compreen-

são do texto  lido,  o  sentido  construído,  as  relações  dialógicas  entre  textos,  relações  de  

causa  e consequência entre as partes do texto, o reconhecimento de posicionamentos ideo-

lógicos no texto, a identificação dos efeitos de ironia e humor em textos variados, a locali-

zação das informações tanto explícitas quanto implícitas, o argumento principal, entre outros. 

É importante avaliar se, ao ler, o aluno ativa os conhecimentos prévios; se compreende o 

significado  das  palavras  desconhecidas  a  partir  do  contexto;  se  faz  inferências  corretas;  



 

 

se reconhece o gênero e o suporte textual. Tendo em vista o multiletramento, também é 

preciso avaliar a capacidade de se colocar diante do texto, seja ele oral, escrito, gráficos, info-

gráficos, imagens, etc. É importante considerar as diferenças de leituras de mundo e o reper-

tório de experiências dos alunos, avaliando assim a ampliação do horizonte de expectativas. 

Propondo questões abertas, discussões, debates e outras atividades que permitam avaliar a 

reflexão que o aluno faz a partir do texto. 

• Escrita: é preciso ver o texto do aluno como uma fase do processo de produção, 

nunca como produto final. O que determina a adequação do texto escrito são as circunstâncias 

de sua produção e o resultado dessa ação. É a partir daí que o texto escrito será avaliado nos 

seus aspectos discursivo textuais, verificando: a adequação à proposta e ao gênero solicitado, 

se a linguagem está de acordo com o contexto exigido, a elaboração de argumentos consis-

tentes, a coesão e coerência textual, a organização dos parágrafos. Tal como na oralidade, o 

aluno deve se posicionar como avaliador tanto dos textos que o rodeiam quanto de seu próprio. 

No momento da refracção textual, é pertinente observar, por exemplo: se a intenção do texto 

foi alcançada, se há relação entre partes do texto, se há necessidade de cortes, devido às 

repetições, se é necessário substituir parágrafos, ideias ou conectivos. 

• Análise Linguística: é no texto – oral e escrito – que a língua se manifesta em todos os 

seus aspectos discursivos,  textuais  e gramaticais.  Por  isso,  nessa prática pedagógica,  os 

elementos linguísticos usados nos diferentes gêneros serão avaliados sob uma prática reflexiva 

e contextualizada que possibilitem compreender esses elementos no interior do texto. Dessa 

forma será possível avaliar, por exemplo, o uso da linguagem formal e informal, a ampliação 

lexical, a percepção  dos efeitos de sentidos causados pelo  uso  de recursos linguísticos e 

estilísticos, as relações estabelecidas pelo  uso  de operadores argumentativos e modaliza-

dores,  bem como  as relações semânticas entre as partes do texto (causa, tempo, compara-

ção, etc.). Uma vez entendidos estes mecanismos, os alunos podem incluí-los em outras 

operações linguísticas, de reestruturação do texto, inclusive. 

Com o uso da língua oral e escrita em práticas sociais, os alunos são avaliados continua-

mente em termos desse uso, pois efetuam operações com a linguagem e refletem sobre as 

diferentes possibilidades de uso da língua, o que lhes permite o aperfeiçoamento linguístico 

constante, o letramento. 

 

Recuperação 



 

 

Dentro do processo ensino-aprendizagem, recuperar significa voltar, tentar de novo, 

adquirir o que perdeu, e não pode ser entendido como um processo unilateral, lembramos 

que a LDB – Lei 

9394/96, recoloca o assunto na letra “e” do inciso V do artigo 24 “obrigatoriedade de recupe-

ração, de preferência paralelo ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, 

a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos”. 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível de apro-

priação dos conhecimentos básicos. 

Desta forma, esta PPC, seguirá o constante da LDB, juntamente com o PPP, e RE 

desta Escola, sendo a Recuperação de Estudos tratada de forma continua e concomitante ao 

processo de ensino-aprendizagem e será organizada com atividades significativas, por meio 

de procedimentos didático-metodológicos diversificados. 

A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma escala de 0 

(zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

Os resultados das avaliações dos alunos serão registrados em documentos próprios, 

a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida escolar. 
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5 MATEMÁTICA 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA DISCIPLINA 
 

Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de processos 

de pensamento e a aquisição de atitudes, podendo formar no aluno a capacidade de resolver 

problemas, gerando hábitos de investigação, proporcionando confiança e desprendimento 

para analisar e enfrentar situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e ci-

entífica da realidade, a percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento da criatividade 

e de outras capacidades pessoais. 

Quanto  ao  seu  papel  instrumental, ela  é  vista  como  um  conjunto  de  técnicas  e 

estratégias para serem aplicadas a outras áreas do conhecimento, assim, como para a ativi-

dade profissional, e nesse sentido, é importante que o aluno veja a Matemática como um 

sistema  de  códigos  e  regras  que  a  tornam  uma  linguagem  de  comunicação  de  ideias  

e permite modelar a realidade e interpretá-la. 

Sob  o   aspecto   ciência,  é  importante  que  o   aluno   perceba  que  as  definições, 

demonstrações e os encadeamentos conceituais e lógicos têm a função de construir novos 



 

 

conceitos e estruturas a partir de outros e que servem para validar intuições e dar sentido às 

técnicas aplicadas. 

Como disciplina escolar, o processo de ensino e aprendizagem da Matemática pode 

possibilitar a atribuição de sentidos aos eventos naturais e científicos e melhorar a qualidade 

de vida, ao contemplar atividades que favorecem o desenvolvimento de estratégias mentais 

para a identificação de situações problemas e a tomada de decisões para buscar as soluções. 

Fundamentando-se teórica e metodologicamente no campo da Educação Matemática, que 

compreende a tríade: ensino, aprendizagem e conhecimento matemático, o processo de en-

sino e aprendizagem nessa disciplina vem sendo orientado por pesquisas que consideram os 

aspectos epistemológicos, históricos e práticos dessa disciplina. 

Historicamente, a disciplina de Matemática vem melhorando e proporcionando condi-

ções de um ensino aprendizagem mais eficaz, contribuindo para uma formação mais 

completa do educando. 

 

Todo esse processo de avanço sofrido pela Matemática é consequência dos estudos 

feitos pelos povos das antigas civilizações e aprimorados por: babilônicos, gregos, platônicos, 

aristocratas, sofistas, egípcios, chineses, hindus, árabes e outros. 

O  ensino  da  Matemática  passou  por  muitas  transformações, reformulações   e influên-

cias políticas e religiosas. A cada época que novas descobertas eram feitas, a Ciência con-

tribuía para diferentes áreas. 

Desde então, a matemática, deixou de ser focada de forma racional e, passou a ser 

vista como Ciência exata, desdobrando-se em aritmética, geometria, álgebra e trigonometria, 

contribuindo para formar profissionais capazes de construir, inventar, criar, organizar, tabu-

lar, estruturar planos, projetos e descobertas. 

Com tais avanços, muitas propostas surgiram, baseando-se em modelos e tendências de-

terminadas para a época, mas é necessário que tenhamos claro que de nada adianta ter co-

nhecimento de todo esse progresso se não houver a apropriação de tal Ciência para nossos 

educandos. 

Por isso, nosso objetivo como educador/a e levar o/a estudante a se apropriar do co-

nhecimento de forma que compreenda os princípios matemáticos, raciocine claramente, re-

conheça as suas aplicações e resolva situações problema com segurança. 



 

 

No Ensino Fundamental, cabe ao professor à sistematização dos conteúdos matemá-

ticos que emergem das aplicações no cotidiano, conhecidas dos alunos, superando uma pers-

pectiva utilitarista, sem perder o caráter científico da disciplina e de seu conteúdo, indo além 

do senso comum. 

É  necessário  que  o  processo  pedagógico  em  Matemática  contribua  para  que  o 

/a estudante tenha condições de constatar regularidades, generalizações e apropriação de 

linguagem adequada para descrever e interpretar fenômenos matemáticos e de outras áreas 

do conhecimento. Assim, a finalidade do ensino de Matemática na escola, é desenvolver o 

raciocínio lógico-dedutivo, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capaci-

dade de resolver problemas. 

Os  conteúdos  básicos,  recomendados  pelas  Diretrizes  Curriculares  da  Educação 

Básica do Paraná, encontram-se listados por série, ao longo dessa Proposta Pedagógica 

Curricular, sendo observada a articulação dos conteúdos estruturantes conforme orientação 

dessas diretrizes. 

 

 
OBJETIVO GERAL: 

 Compreender a necessidade da ampliação de conjuntos numéricos, a leitura e escrita de 

números e medidas de grandezas, bem como o domínio das operações fundamentais com 

elementos desses conjuntos, para solucionar situações problemas inerentes à Matemática e 

outras áreas do conhecimento. 

 Constatar regularidades, generalizações e apropriação de linguagem adequada para des-

crever e interpretar fenômenos matemáticos. 

 Desenvolver  o  pensamento  e  a  linguagem  algébrica  para  validar  e  comprovar 

argumentos, na descrição de modelos e na interpretação e investigação do real. 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aprofundar  o  estudo  dos  números  naturais,  o  sistema  de  numeração  decimal 

compreendendo a necessidade de ampliação dos conjuntos numéricos como os inteiros ne-

gativos, os racionais e os irracionais. 

     Operar com números reais, identificando as propriedades das diferentes operações. 
 

 Aplicar princípios de proporcionalidade em situações problemas envolvendo razões, propor-

ções, regras de três e porcentagem 



 

 

     Utilizar  medidas  de  comprimento,  massa,  capacidade,  área,  volume,  temperatura, 
 

tempo e de ângulos, bem como utilizar o sistema monetário brasileiro na solução de situa-

ções problemas. 

 Identificar as principais figuras planas e espaciais e suas propriedades, assim como calcular 

perímetros, áreas e volumes. 

 Estabelecer   uma   relação   intrínseca   entre   pensamento   e   linguagem   algébrica 

entendida como expressão do pensamento matemático, produzindo significado para situa-

ções em termos de números e operações aritméticas e algébricas, utilizando equações, ine-

quações e sistemas de equações. 

 Aplicar princípios de proporcionalidade em situações problemas envolvendo razões, propor-

ções, regras de três e porcentagem. 

     Construir  tabelas,  ler  e  interpretar  gráficos  que  possibilitem  reflexões  críticas  e 
previsões sobre a realidade. 
 

 Identificar função como possibilidade de construção de modelos matemáticos que ex-

pressam situações reais e seu estudo crítico. 

 

 

SERIAÇÃO DOS CONTEÚDOS: 6º Ano 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 



 

 

Números e Álgebra  Sistemas   de   numeração   –   sis-

tema decimal. 

     Números Naturais; - leitura e escrita. 
 

 Operações    com    números    natu-

rais (incluindo potenciação e radicia-

ção) e suas respectivas propriedades. 

     Múltiplos e divisores – MMC e MDC. 
 

 Números    fracionários    -    leitura    

e escrita,  frações  equivalentes,  rela-

ção de ordem, transformação de: fra-

ção em número  decimal  e  vice-versa, 

operações com frações. 

     Números decimais – leitura e es-
crita, 

 

relações de ordem e opera-
ções. 

Grandezas e Medidas      Medidas de comprimento 
 

     Medidas de massa. 
 

     Medidas de capacidade. 
 

     Medidas de área. 
 

     Medidas de volume. 
 

     Medidas de tempo. 
 

     Cálculo de perímetro e área. 
 

 Ângulos – identificação e classifica-

ção em reto, agudo e obtuso. 



 

 

 

Geometria  Geometria  Plana-  ponto,  reta,  

plano, semirreta e segmento de reta; 

conceito e classificação de polígonos; 

corpos redondos; diferenças entre cir-

cunferência e círculo. 

 Geometria Espacial – Identificação 

dos principais sólidos geométricos, 

seus elementos e sua forma planifi-

cada. 
Tratamento da Informação  Dados,  tabelas  e  gráficos  –  Leitura  

e construção   de   tabelas;   identifica-

ção dos diferentes tipos de gráficos. 

     Porcentagem   –   conceito   e   cál-
culos; 

 

relação  com  as  formas  fracionária  

e decimal. 
 

 
 

SERIAÇÃO DOS CONTEÚDOS: 7º ANO 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

     Números e Álgebra  Números Inteiros - positivos e ne-

gativos, Conjunto Z, reta numérica, 

relações de ordem e operações. 

 Números racionais – positivos e ne-

gativos, Conjunto Q, reta numérica, 

relações de ordem e operações. 

     Equação e Inequação do 1º grau. 
 

     Razão e proporção. 
 

 Grandezas direta e inversa-

mente proporcionais. 

     Regra de três simples. 

 

 
 
 
 



 

 

     Grandezas e Medidas      Medidas de temperatura; 
 

 Medidas     de     ângulos     –     con-

ceito, classificação e uso do transferi-

dor para medir. 

     Geometrias  Geometria    Plana    –    identificar    

as principais figuras planas. 

 Geometria Espacial – construir sóli-

dos geométricos a partir de figuras pla-

nas. 

 Geometrias  não-euclidianas  -  no-

ções topológicas através do conceito 

de interior, exterior, fronteira, vizi-

nhança, conexidade, curvas e conjun-

tos abertos e fechados. 

Tratamento da Informação  Pesquisa     Estatística     -     Analise     

e interpretação de informações de 

pesquisas estatísticas. 

 Gráficos - Ler, interpretar, construir e 

analisar gráficos. 

     Média Aritmética; 
 

     Moda e mediana. 
 

     Juros simples. 

 

 
 

SERIAÇÃO DOS CONTEÚDOS: 8º ANO 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

     Números e Álgebra  Números   racionais   e   irracionais   

– reconhecimento e operações, nú-

mero “pi”. 

     Sistemas de Equações do 1º grau. 

 

 
 

 



 

 

 
     Monômios e Polinômios – operações. 

 

 Produtos      Notáveis      cálculos      

em expressões algébricas. 

     Grandezas e Medidas  Medidas        de        comprimento        

– comprimento da circunferência – pe-

rímetro de polígonos. 

     Medidas  de  área  –  área  do  cír-
culo  e 

 

área de polígonos e poliedros. 
 

 Medidas   de   volume   –   volume   

de poliedros. 

     Medidas     de     ângulos     –     ân-
gulos 

 

formados por retas paralelas corta-

das por transversal. 
     Geometrias  Geometria       Plana       -       triângulos 

semelhantes, soma das medidas dos 

ângulos internos de triângulos e polí-

gonos regulares, retas paralelas no 

plano. 

     Geometria Espacial - 
 

 Geometria Analítica – localizar pon-

tos no Sistema        de        Coordena-

das Cartesianas e identificar pares or-

denados cartesianos (abscissa e orde-

nada). 

     Geometrias não  euclidianas  fractais  
e 

 

propriedades. 

     Tratamento da Informação  Gráfico e Informação – Interpretação 

e representação de dados em diferen-

tes gráficos. 

 

 

 

 



 

 

 
     População  e  amostra  –  amostra  

para 
 

levantamento de dados. 
 

 
 
 
 

SERIAÇÃO DOS CONTEÚDOS: 9º ANO 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

     Números e Álgebra  Números     reais     –     potência     com 

expoente fracionário e raiz quadrada 

pela fatoração. 

 Propriedades dos radicais – opera-

ções com radicais, raiz quadrada pela 

fatoração. 

 Equação do 2º grau - cálculo de raí-

zes por diferentes processos e aplica-

ção na resolução de problemas. 

     Teorema de Pitágoras; 
 

     Equações Irracionais; 
 

     Equações Biquadradas; 
 

     Regra de Três, Composta. 

     Grandezas e Medidas  Relações      métricas      no      Triân-

gulo Retângulo – Destaque para o Te-

orema de Pitágoras. 

     Trigonometria no Triângulo Retân-
gulo 

 

– Resolução de problemas. 

     Geometrias  Geometria   Plana   -   Semelhança   

de polígonos, semelhança de triângu-

los, Teorema de Tales; 

     Geometria Espacial; 
 

     Geometria Analítica; 

 

 



 

 

 
 

 
     Geometrias não euclidianas. 

     Função  Noção   intuitiva   de   Função   Afim   

- dependência de uma variável em re-

lação à outra, reconhecimento da fun-

ção afim, representação gráfica, sua 

declividade em relação ao sinal da fun-

ção. 

 Noção intuitiva de Função Quadrática 

– Reconhecimento da função quadrá-

tica e sua        representação        grá-

fica, associando a concavidade da pa-

rábola em relação ao sinal da função. 

     Análise  gráfica  da  função   afim   
e  a 

 

função quadrática. 

     Tratamento da Informação  Noções   de   Análise   Combinatória   

- situações-problema que envolvam 

contagens, aplicando o princípio multi-

plicativo. 

 Noções   de   Probabilidade   -   es-

paço amostral  em  um  experimento 

aleatório; chances de ocorrência de 

um determinado evento. 

     Estatística. 
 

 Juros Compostos - situações-pro-

blema que envolvam cálculos de juros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o contribui para o desenvolvi-

mento de processos de pensamento e a aquisição de atitudes, podendo formar no aluno a 

capacidade de resolver problemas, gerando hábitos de investigação, proporcionando confi-

ança e desprendimento para analisar e enfrentar situações nova, não somente nos conteú-

dos da disciplina, mas também nos Programas Socioeducacionais: enfrentamento à violência 

na escola; prevenção ao uso indevido de drogas; sexualidade, incluindo Gênero e Diversi-

dade sexual; Educação Tributária, temas que serão articulados com os conteúdos específi-

cos. Relacionado à Cultura afro brasileira, africana e indígena, bem como cultura parana-

ense, serão articulados, propiciando a formação de uma visão ampla e científica da 

realidade, a percepção  da beleza e da harmonia, o  desenvolvimento da criatividade e 

de outras capacidades pessoais. 

Os Conteúdos específicos de Matemática no Ensino Fundamental serão articulados 

aos conteúdos estruturantes propostos nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 

Estado do Paraná, e os procedimentos e estratégias a serem desenvolvidas pelo professor 

deverão garantir ao aluno o avanço dos conhecimentos adquiridos nas séries iniciais do En-

sino Fundamental, além de conteúdos que favoreçam a aplicação dos conhecimentos ma-

temáticos em atividades tecnológicas, cotidianas, da ciência matemática e de outras ciên-

cias. 

Cabe ao professor de Matemática ampliar os conhecimentos trazidos pelos alunos, e 

desenvolver de modo mais amplo capacidades tão importantes quanto à abstração, o racio-

cínio a resolução de problemas de qualquer tipo, de investigação, de análise e compreensão 

de fatos matemáticos, de interpretação da própria realidade, e acima de tudo, fornecer-lhes 

os instrumentos que a Matemática dispõe para que ele saiba aprender, pois saber aprender 

é condição básica para prosseguir se aperfeiçoando ao longo da vida. 

 

 

 

Resolução de Problemas 

Para desenvolver o trabalho matemático neste Colégio, propomos a metodologia da 

resolução de problemas que, segundo Polya, o pai da resolução de problemas, deve conter 

os seguintes passos: 

 

- Compreensão do problema (o que se pede? Quais são os dados e condicionantes? É 
possível representar por uma figura?). 



 

 

- Estabelecimento de um plano (você já resolveu um problema como este? É possível 

colocar as informações em uma tabela, fazer um gráfico da situação? É possível traçar um 

ou mais caminhos para a resolução?). 

- Execução do plano (Execute o plano elaborado, efetue os cálculos indicados no plano, 

verifique cada passo dado). 

- Retrospecto (é possível verificar o resultado? É possível chegar ao resultado por um 

caminho diferente? É possível utilizar o resultado ou o método em problemas semelhantes?). 

A opção metodológica da Resolução de Problemas garante a elaboração de conjectu-

ras, a busca de regularidades, a generalização de padrões e o exercício da argumentação, 

que são elementos fundamentais para o processo da formalização do conhecimento matemá-

tico. 

 

Resolver um problema que não significa apenas a compreensão da questão proposta, 

a aplicação de técnicas ou fórmulas adequadas e da obtenção da resposta certa, mas, sim, 

uma atitude investigativa em relação aquilo que está sendo estudado; oportuniza ao aluno a 

proposição de soluções, a exploração de possibilidades, o levantamento de hipóteses, a dis-

cussão, a justificativa do raciocínio e a validação de suas próprias conclusões. 

Sob  essa  perspectiva  metodológica,  a  resposta  correta  é  tão  importante  quanto  

à forma de resolução, permitindo a comparação entre as soluções obtidas e a verbalização 

do caminho que conduziu ao resultado. 

 

Etnomatemática 

O ensino da matemática deve valorizar a história dos estudantes pelo reconhecimento 

e respeito a suas raízes culturais porque o aluno é capaz de reunir situações novas com 

conhecimentos anteriores, adaptando essas às novas circunstâncias e ampliando seus faze-

res e saberes. 

Sendo assim, é importante que se estabeleça uma interação aluno-realidade social que 

possibilite uma integração real da matemática com o  ambiente do indivíduo, com as suas 

manifestações culturais e relações de produção e trabalho e com as demais áreas do conhe-

cimento.



 

 

 

Modelagem Matemática 

 

O uso de diferentes recursos e materiais mostrará ao aluno uma nova face de uma 

mesma ideia, que pode ser mais  prática, mais lúdica, mas que sempre exige reflexão. 

As revistas e jornais podem ser excelentes fontes de situações-problema através de notí-

cias, gráficos, tabelas, anúncios, comerciais e outros que provocam questionamentos con-

textualizados, pois representam material que possibilita a leitura da realidade. Por outro 

lado, uma notícia pode ser motivo para busca de maiores e variados conhecimentos, favore-

cendo inclusive a interdisciplinaridade. 

 

A contextualização e a interdisciplinaridade que permitirão conexão entre diversos te-

mas matemáticos, entre as diferentes formas do pensamento matemático e as demais áreas 

do conhecimento, é que darão a tão importante significativa aos conteúdos estudados, pois 

o conhecimento  matemático  deve  ser  entendido  como  parte  de  um  processo  global  

na formação do aluno, enquanto ser social. 

 

Mídias Tecnológicas 

 

Refletindo  sobre a relação  matemática e tecnologia, não  se pode ignorar  que 

esse impacto exigirá do ensino da Matemática um redirecionamento dentro de uma perspec-

tiva curricular que favoreça o desenvolvimento de habilidades e procedimentos que permitam 

ao indivíduo reconhecer-se e orientar-se nesse mundo do conhecimento em constante movi-

mento. 

Estudiosos têm mostrado que escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem 

estão sendo influenciados cada vez mais pelos recursos da informática, e que as calculado-

ras, computadores e outros elementos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas dife-

rentes atividades da população. 

 

No contexto da Educação Matemática, os ambientes gerados por aplicativos informá-

ticos dinamizam os conteúdos curriculares e potencializam o processo pedagógico. O uso de 

mídias tem suscitado novas questões, sejam elas em relação ao currículo, à experimentação 

matemática, às possibilidades do surgimento de novos conceitos e de novas teorias matemá-

ticas (BORBA, 1999). Atividades com lápis e papel ou mesmo quadro e giz, para construir 

gráficos, por exemplo, se forem feitas com o uso dos computadores, permitem ao  estudante  

ampliar  suas  possibilidades  de  observação  e  investigação,  porque  algumas etapas 

formais do processo construtivo são sintetizadas (D’AMBROSIO & BARROS, 1988). 



 

 

Os recursos tecnológicos, como o software, a televisão, as calculadoras, os aplicativos 

da Internet, entre outros, favorecem as experimentações matemáticas e potencializado for-

mas de resolução de problemas. 

 

Aplicativos de modelagem e simulação auxiliam estudantes e professores a visualiza-

rem, generalizarem e representarem o fazer matemático de uma maneira passível de mani-

pulação, pois permitem construção, interação, trabalho colaborativo, processos de descoberta 

de forma dinâmica e o confronto entre a teoria e a prática. 

 

As ferramentas tecnológicas são interfaces importantes no desenvolvimento de ações 

em Educação Matemática. Abordar atividades matemáticas com os recursos tecnológicos en-

fatiza  um  aspecto  fundamental  da  disciplina,  que  é  a  experimentação.  De  posse  dos 

recursos tecnológicos, os estudantes argumentam e conjecturam sobre as atividades com as 

quais se envolvem na experimentação (BORBA & PENTEADO, 2001). 

 

A Internet é um recurso que favorece a formação de comunidades virtuais que, relacio-

nadas entre si, promovem trocas e ganhos de aprendizagem (TAJRA, 2002). 

 

O trabalho com as mídias tecnológicas insere diversas formas de ensinar e aprender, e 

valoriza o processo de produção de conhecimentos. Logo, o uso desses recursos traz signi-

ficativas  contribuições  para  que  seja  repensado  o  processo  ensino -aprendizagem  de 

matemática, podendo ser usados pelo menos com as seguintes finalidades: 

 

- Como fonte de informação; 

 

- Como auxiliar no processo da construção do conhecimento; 

 

-  Como meio  para desenvolver  autonomia pelo  uso  de softwares que possibilitem 

pensar, refletir e criar situações; 

 

- Como ferramenta para realizar determinadas atividades, tais como o uso de planilhas 

eletrônicas, processadores de texto, banco de dados, etc. 

 

Quanto ao uso de calculadoras, especificamente, constata-se que ela é um recurso útil 

para  a  verificação  de  resultados,  correção  de  erros,  favorece  a  busca  da  percepção  

de regularidades matemáticas e o desenvolvimento de estratégias de resolução de situações- 

problema, uma vez que os alunos ganham tempo na execução dos cálculos, mas sem dúvida, 

é apenas mais um recurso. 

 



 

 

História da Matemática 

 

É importante entender a história da Matemática no contexto da prática escolar como 

componente necessário de um dos objetivos primordiais da disciplina, qual seja, que os estu-

dantes compreendam a natureza da Matemática e sua relevância na vida da humanidade. 

 

A abordagem histórica deve vincular as descobertas matemáticas aos fatos sociais e 

políticos, às circunstâncias históricas e às correntes filosóficas que determinaram o pensa-

mento e influenciaram o avanço científico de cada época. 

 

A história da Matemática é um elemento orientador na elaboração de atividades, na 

criação das situações-problema, na busca de referências para compreender melhor os con-

ceitos matemáticos. Possibilita ao aluno analisar e discutir razões para aceitação de determi-

nados fatos, raciocínios e procedimentos. 

 

Investigações Matemáticas 

 

Uma investigação é um problema em aberto e, por isso, as coisas acontecem de 

forma diferente do que na resolução de problemas e exercícios. O objeto a ser investigado 

não é explicitado pelo professor, porém o método de investigação deverá ser indicado atra-

vés, por exemplo, de uma introdução oral, de maneira que o aluno compreenda o significado 

de investigar. Assim, uma mesma situação apresentada poderá ter objetos de investigação 

distintos por diferentes grupos de alunos. E mais, se os grupos partirem de pontos de inves-

tigação diferentes, com certeza obterão resultados também diferentes. 

 

Na investigação  matemática, o  aluno  é chamado  a agir  como um  matemático, 

não apenas porque é solicitado a propor questões, mas, principalmente, porque formula con-

jecturas a respeito do que está investigando. Assim, “as investigações matemáticas envol-

vem, naturalmente, conceitos, procedimentos e representações matemáticas, mas o que 

mais fortemente as caracteriza é este estilo de conjectura teste demonstração” (PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2006, p.10). 

 

Como são estabelecidas diferentes conjecturas, os alunos precisam verificar qual é a 

mais adequada à questão investigada e, para isso, devem realizar provas e refutações, dis-

cutindo  e  argumentando  com  seus  colegas  e  com  o  professor.  Esse  é  exatamente  o 

processo de construção da matemática pelos matemáticos e, portanto, o espírito da atividade 



 

 

matemática genuína está presente na sala de aula. Enfim, investigar significa procurar co-

nhecer o que não se sabe, que é o objetivo maior de toda ação pedagógica. 

 

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei 

n.º11.645/08) 

 

Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democratiza-

ção dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a aproximação dos 

educandos,   no   sentido   de   pertencimento   e   de   participação   em   ações   visando   

o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso ambiente 

escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas isto não 

significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às diferenças indivi-

duais, priorizando em nossas ações a participação e à independentemente de quaisquer que 

sejam suas singularidades. 

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial atitudes 

coletivas, as quais devem ser constantes, pois são de grande significado para todos os pro-

fissionais   da   educação,   o   reconhecimento   dos   diferentes   sujeitos   (educandos   e 

educadores) e os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o fracasso escolar, 

de forma que possamos criar mecanismos para o enfrentamento dos diversos preconceitos 

existentes e garantir o direito ao acesso e a permanência com qualidade no processo edu-

cacional. 

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Relações Et-

nicorraciais,  e ao  ensino  da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Africana  e 

Indígena, essas ações são compromissos que nós educadores desta instituição de ensino 

assumimos na perspectiva de uma escola pública, necessária para o desenvolvimento de 

uma sociedade democrática, pluriétnica e multicultural. 

 

Temas Socioeducacionais 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem passar pelo currículo como condi-

ções de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intencionalidade do 

recorte do  conhecimento  na  disciplina,  isto  significa  compreendê-los  como  parte  da  

realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e explicam os 

fatos sociais, tais como: Cidadania e Direitos Humanos, Educação Ambiental (Lei nº 



 

 

9.795/99), Educação Fiscal, Enfrentamento à Violência e Prevenção ao uso Indevido de Dro-

gas. 

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das contradi-

ções da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos movimentos sociais e 

por isto, prementes na sociedade contemporânea. São aspectos considerados de grande 

relevância para comunidade escolar, pois estão presentes nas experiências, práticas, repre-

sentações e identidades dos educandos e educadores. 

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes e pre-

sentes  sob  várias  formas na  vida cotidiana, um  conjunto  articulado  e aberto  a  novos 

temas, buscando um trabalho didático que compreende sua complexidade e sua dinâmica, 

dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais, é necessário que a escola trate 

de questões que interferem na vida dos educandos e com os quais se vêem confrontados 

no seu dia a dia. 

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual 

A escola, a cultura e o cotidiano escolar são espaços carregados de sexualidade. A 

sexualidade se constitui em assunto amplo presente na sociedade em geral e no cotidiano 

escolar e que permanece na condição de “tabu” em vários ambientes da sociedade. Dentre 

estes a escola, espaço que pressupõe turmas heterogêneas compostas por alunos e alunas, 

com os quais trabalham professores e professoras, funcionários e funcionárias, sujeitos his-

tóricos desta instituição que se manifestam por meio de seus corpos sexuados. Discutir a 

sexualidade na escola não é uma escolha neutra, e sim fundamentada numa postura peda-

gógica que compreende uma determinada visão de mundo, de sociedade de sujeito histórico 

de prática social, de cultura, de linguagem, de corpo, de aluno/a, de professor/a, de educa-

ção e mesmo de escola. 

O  tratamento  pedagógico  desses  temas  relativos  à  sexualidade  precisa  considerar 

também as reproduções de padrões sociais feitas na escola. É preciso problematizar as 

práticas  sociais  de  alunos/as  e  professores/as  para  que  os  conhecimentos  discutidos  

na escola façam sentido na prática social dos sujeitos históricos que a constituem e são, 

por ela, constituídos.  Sendo  assim,  a  escola  em  sua missão  de  formadora  de  pes-

soas  dotadas  de espírito crítico deve instrumentalizar os alunos para que se posicionem 

com equilíbrio em um mundo de diferenças e de infinitas variações e que sejam pessoas 

que possam refletir sobre o acesso de todos/as à cidadania e compreender que, dentro 



 

 

dos limites da ética e dos direitos humanos, as diferenças devem ser respeitadas e pro-

movidas e não utilizadas como critérios de exclusão social e política. 

Professoras,  professores  e demais  profissionais da educação  precisam  fortalecer  

o papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito à garantia dos direitos huma-

nos, da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, contribuindo para 

que a escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, mas seja espaço de 

promoção e valorização das diversidades que enriquecem a sociedade brasileira. 

Professoras,  professores  e demais  profissionais da educação  precisam  fortalecer  

o papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito à garantia d os direitos huma-

nos, da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, contribuindo para 

que a escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, mas seja espaço de 

promoção e valorização das diversidades que enriquecem a sociedade brasileira. 

 
AVALIAÇÃO / RECUPERAÇÃO 
 

A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo ensino e aprendizagem, 

com a função de diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento pelo aluno. 

A avaliação é contínua, cumulativa e processual, devendo refletir o desenvolvimento 

global   do   aluno   e   considerar   as   características   individuais   deste   no   conjunto   

dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos so-

bre os quantitativos dando-se relevância à atividade crítica, à capacidade de síntese e à 

elaboração pessoal, sobre a memorização. 

A avaliação é realizada em função dos conteúdos, utilizando métodos e instrumentos 

diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas expressas no Projeto 

Político-Pedagógico da escola sendo vedado submeter o aluno a uma única oportunidade e 

a um único instrumento de avaliação. 

Os  critérios  de  avaliação  do  aproveitamento  escolar  possibilitarão  ao  professor 

verificar se o aluno: 

 

   comunica-se matematicamente, oral ou por escrito (BURIASCO, 2004); 
 

   compreende, por meio da leitura, o problema matemático; 
 

   elabora um plano que possibilite a solução do problema; 
 

   encontra meios diversos para a resolução de um problema matemático; 
 

    realiza o retrospecto da solução de um problema. 
 



 

 

Dessa forma, no processo pedagógico, o aluno será estimulado a: 
 

   partir de situações-problema internas ou externas à matemática; 
 

   pesquisar acerca de conhecimentos que possam auxiliar na solução dos problemas; 

   elaborar conjecturas, fazer afirmações sobre elas e testá-las; 
 

   perseverar na busca de soluções, mesmo diante de dificuldades; 
 

   sistematizar    o    conhecimento    construído    a    partir    da    solução    encon-

trada, generalizando, abstraindo e desvinculando-o de todas as condições particulares; 

   socializar os resultados obtidos, utilizando, para isso, uma linguagem adequada; 
 

   argumentar a favor ou contra os resultados (PAVANELLO & NOGUEIRA, 2006, p. 29). 
 

Na avaliação serão utilizados procedimentos que assegurem o acompanhamento do 

pleno desenvolvimento do aluno, evitando-se a comparação dos alunos entre si. Entre outros 

instrumentos que possam se tornar pertinentes no decorrer do processo de aprendizagem, 

serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 

   Prova escrita e testes orais; 
 

   Trabalhos individuais e em grupo; 
 

   Caderno; 
 

   Resumos e resenhas; 

   Debates e seminários; 

   Resolução de atividades orientadas em sala de aula; 

   Testes; 

   Paródias; 

   Mosaicos; 

   Jogos; 

   Auto avaliação. 

 

Os resultados das avaliações serão usados como dados que permitam a reflexão sobre 

a ação pedagógica, contribuindo para que o professor possa reorganizar conteúdos/instru-

mentos/métodos de ensino. 

Os resultados das atividades avaliativas serão analisados durante o período letivo, 

pelo aluno e pelo professor, observando os avanços e as necessidades detectadas, 

para o estabelecimento de novas ações pedagógicas. 



 

 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível de apro-

priação dos conhecimentos básicos. 

A recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao processo 

ensino e aprendizagem. 

A recuperação será organizada com atividades significativas, por meio de procedi-

mentos didático-metodológicos diversificados. 

A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma escala de 0 

(zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

Os resultados das avaliações dos alunos serão registrados em documentos próprios, 

a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida escolar. 

Os resultados da recuperação serão incorporados às avaliações efetuadas durante o 

período letivo, constituindo-se em mais um componente do aproveitamento escolar. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

INGLÊS 

O ensino da Língua Inglesa no Brasil inicia com a chegada da família Real 

e posteriormente, de forma mais objetiva e abrangente, em 1.837, quando foi fundada 

a escola de Ensino Médio. Ocorreu aí, a implantação da Língua Inglesa, no currículo 

das Escolas brasileiras, nos moldes das escolas Francesas da época. 

Nessa época, a abordagem de trabalho com a Língua era tradicional; a lín-

gua era concebida como um conjunto de regras, onde se privilegiava a escrita. 

Esse método foi substituído no primeiro governo de Getúlio Vargas, pelo 

método direto que se baseava na teoria associacionista da Psicologia de Aprendiza-

gem que permite pela razão, induzir o aprendiz ao acesso direto dos sentidos, sem lhe 

facultar a tradução do signo escrito. 
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No período pós segunda guerra mundial, o Inglês tinha o seu espaço garan-

tido, por ser o idioma mais usado nas transações comerciais. 

Com o desenvolvimento da linguística nos anos 50 e 60 e o crescente inte-

resse pela aprendizagem de línguas, surgiam mudanças significativas, quanto à abor-

dagem e quanto ao método de ensino. Os estruturalistas apoiavam-se na psicologia da 

escola Behaviorista, partindo da forma para chegar ao significado. 

Com o Cognitivismo, a teoria Behaviorista passa a ser questionada no 

campo da linguística e a gramática Gerativa Transformacional reestruturou a visão de 

língua e a metodologia de aprendizagem. 

A partir de então, o princípio do foco na oralidade cede espaço ao ensino da 

seguinte modalidade: ouvir, falar, ler e escrever. 

Na década de 50, o sistema educacional era responsável pela formação de 

seus alunos para o mundo do trabalho. Nesse contexto, o currículo passou a ser cada 

vez mais técnico e diminuiu-se a carga horária da língua Estrangeira. 

Em 1961 a LDB, criou o Conselho Federal de Educação e as decisões sobre 

o ensino de língua Estrangeira Moderna, ficaram a cargo dos Conselhos Estaduais. O 

Inglês passou, então, a ganhar espaço em detrimento do ensino da língua Francesa, 

até finalmente figurar de forma absoluta, no ensino de língua Estrangeira Moderna, no 

Brasil. 

A partir da lei 5.692/71 que desobrigava a inclusão de língua estrangeira no 

currículo, alicerçado sob um ideal nacionalista, o ensino de Língua Estrangeira, tornou-

se um instrumento de aprendizado das classes mais favorecidas. 

No início dos anos 90, baseando-se em um ideal de redemocratização do 

País e pela criação de um sistema cooperativo de mercado, entre as nações da Amé-

rica do Sul (MERCOSUL), as escolas voltariam a ofertar um outro idioma, inserido na 

grade escolar: O Espanhol – que funcionaria como uma alternativa na escolha do 

aprendiz. A proposta, entretanto, não encontrou respaldo nem por parte de professo-

res, tão menos por parte da clientela; os estudantes. 

Em 1.999, são publicados os PCNs, tendo como objetivo, no Ensino de Lín-

gua Estrangeira Moderna, priorizar a leitura, entendendo-se o ensino de uma língua 

estrangeira, como uma prática social. 



 

 

Em 2005, foi criada a Lei 11.161, de 05 de agosto de 2005, que decreta 

obrigatória a oferta de língua espanhola nos estabelecimentos de Ensino Médio, obje-

tivando o interesse do Brasil em se destacar no MERCOSUL e incrementar as relações 

comerciais do Brasil em países de língua espanhola. 

Atualmente, considerando que as Sociedades Contemporâneas não sobre-

viveriam economicamente de forma isolada, é cada vez mais evidente a necessidade 

de existir um idioma comum a todos, facilitando a comunicação, nos diversos segmen-

tos essenciais da humanidade. Por essa razão, e pelo fato de a Língua Inglesa, ser 

usada no mundo inteiro, como instrumento de comunicação nas relações comerciais e 

diplomáticas entre as nações, tanto por parte de governantes quanto por parte de em-

presários, é que se busca aprimorar o ensino desse idioma nas escolas, buscando a 

formação de um indivíduo próspero em todos os aspectos e sentidos; visando uma 

sociedade mais justa e honrosa. 

A LEM pode ser vista como uma estrutura que faz intermediação entre o 

indivíduo e o mundo, ou seja, o agir e o interagir no mundo seriam possibilitados pelas 

estruturas da língua, ela seria um elemento de ligação entre os dois. Tal concepção 

percebe a língua como exterior ao mundo e ao indivíduo, e os significados como sendo 

produzidos exteriormente, tanto ao mundo quanto ao indivíduo, tal exterioridade pro-

move uma dissociação entre língua e significação, entre língua e subjetividade, entre 

língua e construção de identidades. 

Repleta de sentidos a ela conferidos por nossas culturas, nossas socieda-

des, a língua organiza e determina as possibilidades de percepção do mundo e esta-

belece entendimentos possíveis. Em outras palavras, a língua é aqui concebida como 

discurso, não como estrutura. É na língua (e não através dela) que se percebe e en-

tende a realidade e, portanto, a percepção do mundo está intimamente ligada às lín-

guas que se conhece. 

O princípio norteador da LEM é a formação para a cidadania, ensinar ma-

neiras de produzir entendimentos da realidade, de construir significados, de entender 

o mundo. 

O objetivo do Ensino Fundamental e Médio é a formação de um sujeito crí-

tico, capaz de interagir criticamente com o mundo. Assim, o ensino da LEM deve con-

tribuir para esse fim ultrapassando as questões técnicas e instrumentais, centrando-se 



 

 

na educação para que o aluno reflita e passe a agir de maneira que a realidade que se 

lhe apresenta comece a ser transformada, entendendo essa realidade, bem como, 

seus processos sociais, políticos, econômicos, tecnológicos e culturais são inacabados 

estão em constante transformações. É preciso trabalhar a língua como prática social 

significativa. 

No cenário global contemporâneo, a LEM insere-se como importante meio 

de comunicação e disseminação cultural e científica. 

Sendo assim, o conhecimento de uma língua estrangeira colabora para a 

elaboração da consciência da própria identidade, pois o aluno percebe-se também 

como sujeito dessa identidade, como um cidadão histórico e social, pois a língua e a 

cultura constituem os pilares dessa identidade do sujeito e da comunidade como for-

mação social. 

Tal perspectiva remete a pensar em discurso e identidade e defini-los como 

elementos socialmente construídos, pois quando o educando procura aprender uma 

língua estrangeira desenvolve uma consciência sobre o papel exercido por essas lín-

guas na sociedade brasileira e no panorama internacional, favorecendo ligações entre 

comunidade local e planetária. Nesse cenário, a língua inglesa se insere não apenas 

como instrumento de comunicação, mas, sobretudo, como ponto de partida para refle-

xões sobre as funções da linguagem em práticas sociais mais amplas. 

 

OBJETIVOS 

 

- Proporcionar aos alunos a chance de fazer uso da língua que estão apren-

dendo em situações significativas, relevantes e não como mera prática de formas lin-

guísticas descontextualizadas.  

- Ensinar e aprender percepções de mundo e maneiras de construir senti-

dos, formando subjetividades independentes do grau de proficiência atingida, bem  

como objetiva-se que os alunos possam analisar as questões da nova ordem global, 

suas implicações, que desenvolvam a consciência crítica a respeito do  papel das lín-

guas na sociedade. 



 

 

- Possibilitar aos alunos que utilizem uma língua estrangeira em situações 

de comunicação e também ao inseri-los na sociedade possam ser participantes ativos, 

não limitados as suas comunidades locais, mas capazes de se relacionarem com ou-

tras comunidades e outros conhecimentos.   

- Contribuir para que os alunos percebam as diferenças entre os usos, as 

convenções, os valores de seu grupo social, de forma crítica, percebendo que não há 

um modelo a ser seguido, ou uma cultura melhor que a outra, mas apenas diferentes 

possibilidades que os seres humanos elegem e que são passiveis de  mudanças ao 

longo do tempo, levando os mesmos a exercerem uma  atitude crítica, transformadora 

enquanto sujeitos atentos ao ambiente sócio-histórico-ideológico ao qual pertencem. 

- Prover os alunos com meios necessários para que não apenas  assimilem 

o saber como resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as 

tendências de sua transformação, explicitando as relações de poder que as determi-

nam. 

Assim, ao final do ensino fundamental, espera-se que o aluno: 

- seja capaz de usar a língua em situações de comunicação, dentro do co-

nhecimento já adquirido; 

- vivencie, na aula de língua inglesa, formas de participação que lhe possi-

bilite estabelecer relações entre ações individuais e coletivas; 

- compreenda que as significações são sociais e historicamente construídas 

e, portanto, passíveis de transformação na prática social; 

- tenha maior consciência sobre o papel das línguas na sociedade; 

- reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, bem como 

seus benefícios para o desenvolvimento cultural do país. 

CONTEÚDOS 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 

 

METODOLOGIA  



 

 

 

Todas as atividades devem ser centradas no aluno, trabalhando ativamente, in-

tegrando-o nas situações do dia-a-dia e as informações globais. Assim sendo, a leitura 

é vista como uma atividade construtiva e criativa.  

O texto apresenta-se como um espaço de temática fundamental para o desen-

volvimento intercultural, manifestado por um pensar e agir críticos com a prática cidadã 

imbuída de respeito às diferentes culturas, crenças e valores. Possibilita-se, desse 

modo, a capacidade de analisar e refletir sobre os fenômenos linguísticos e culturais 

como realizações discursivas, as quais se revelam pela história dos sujeitos que fazem 

parte desse processo, apresentando assim como um princípio gerador de unidades 

temáticas e de desenvolvimento das práticas linguístico-dicursivas.  

Portanto, é fundamental que se apresente ao aluno textos de diferentes gêneros 

textuais, mas sem categorizá-los, proporcionando ao aluno a possibilidade de interagir 

com a infinita variedade discursiva.  

Para tanto, é importante trabalhar a partir de temas referentes a questões soci-

ais, tarefa que se encaixa perfeitamente nas atribuições da língua estrangeira, disci-

plina que favorece a utilização de textos abordando assuntos relevantes presentes na 

mídia nacional e internacional ou no mundo editorial: publicitários, jornalísticos, literá-

rios, informativos, de opinião, etc., interagindo com uma complexa mistura da língua 

escrita, visual e oral. Sendo assim, será possível fazer discussões orais sobre sua com-

preensão, bem como produzir textos orais, escritos e ou visuais, integrando todas as 

práticas discursivas nesse processo.  

Ao apresentar textos literários, deve-se, propor atividades que colaborem para que o 

aluno reflita sobre os textos e os perceba como uma prática social de uma sociedade 

em um determinado contexto sócio-cultural particular.  

O papel da gramática relaciona seu entendimento, quando necessário, dos pro-

cedimentos para a construção de significados utilizados na língua estrangeira: o traba-

lho com a gramática, portanto, estabelece-se como importante na medida em que per-

mite o entendimento dos significados possíveis das estruturas apresentadas. Assim o 

conhecimento formal da gramática deve estar subordinado ao conhecimento discur-

sivo, ou seja, reflexões gramaticais devem ser decorrentes de necessidades específi-

cas dos alunos a fim de que possam expressar-se ou construir sentidos com os textos.  

  A produção escrita, ainda que restrita a construção de uma frase, a um pará-

grafo, a um poema ou a uma carta, precisa fazer desta produção uma atividade menos 

artificial possível: buscar leitores efetivos dentro ou fora da escola, ou seja, elaborar 

pequenos textos direcionados a um público determinado.  

Serão utilizados os materiais didáticos disponíveis na prática-pedagógica: apos-

tilas, dicionários, vídeos, dvds, cd-rooms, internet, sob a ótica da realidade dessa ins-

tituição e das propostas das Diretrizes Curriculares.  



 

 

 Propõe-se que a aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço para 

que o aluno reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, de modo que 

se envolva discursivamente e perceba possibilidades de construção de significados em 

relação ao mundo em que vive. Espera-se que o aluno compreenda que os significados 

são sociais e historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 

prática social.  

Busca-se, dessa forma, estabelecer os objetivos de ensino de uma Língua Es-

trangeira Moderna e resgatar a função social e educacional desta disciplina na Educa-

ção Básica.  

A língua deverá ser trabalhada de forma dinâmica, criativa, que desperte no 

aluno o desejo e a motivação para aprender através de diálogos orais e escritos, dra-

matizações, declamações, jogos interativos, vídeos, músicas, mímicas, relatos orais de 

suas experiências, teatros, debates, colagens, pesquisas, produções escritas e expo-

sição das mesmas, através de textos que abordem os TEMAS SOCIOEDUCACIONAIS 

como: a violência, as drogas, a sexualidade, a cultura afro, a cultura indígena e as 

diversidades culturais...  

  

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei n.º11.645/08)  

 Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democra-

tização dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a aproxi-

mação dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações vi-

sando o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas.  

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso am-

biente escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas 

isto não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às 

diferenças individuais, priorizando em nossas ações a participação e à independente-

mente de quaisquer que sejam suas singularidades.  

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial ati-

tudes coletivas, as quais devem ser constantes, pois são de grande significado para 

todos os profissionais da educação, o reconhecimento dos diferentes sujeitos (educan-

dos e educadores) e os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o fra-

casso escolar, de forma que possamos criar mecanismos para o enfrentamento dos 

diversos preconceitos existentes e garantir o direito ao acesso e a permanência com 

qualidade no processo educacional.  

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Rela-

ções Etnicorraciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Afri-

cana e Indígena, essas ações são compromissos que nós educadores desta instituição 

de ensino assumimos na perspectiva de uma escola pública, necessária para o desen-

volvimento de uma sociedade democrática, pluriétnica e multicultural.  

  



 

 

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual  

 

A escola, a cultura e o cotidiano escolar são espaços carregados de sexuali-

dade. A sexualidade se constitui em assunto amplo presente na sociedade em geral e 

no cotidiano escolar e que permanece na condição de “tabu” em vários ambientes da 

sociedade.  

Dentre estes a escola, espaço que pressupõe turmas heterogêneas compostas 

por alunos e alunas, com os quais trabalham professores e professoras, funcionários 

e funcionárias, sujeitos históricos desta instituição que se manifestam por meio de seus 

corpos sexuados. Discutir a sexualidade na escola não é uma escolha neutra, e sim 

fundamentada numa postura pedagógica que compreende uma determinada visão de 

mundo, de sociedade de sujeito histórico de prática social, de cultura, de linguagem, 

de corpo, de aluno/a, de professor/a, de educação e mesmo de escola.  

O tratamento pedagógico desses temas relativos à sexualidade precisa consi-

derar também as reproduções de padrões sociais feitas na escola. É preciso proble-

matizar as práticas sociais de alunos/as e professores/as para que os conhecimentos 

discutidos na escola façam sentido na prática social dos sujeitos históricos que a cons-

tituem e são, por ela, constituídos. Sendo assim, a escola em sua missão de formadora 

de pessoas dotadas de espírito crítico deve instrumentalizar os alunos para que se 

posicionem com equilíbrio em um mundo de diferenças e de infinitas variações e que 

sejam pessoas que possam refletir sobre o acesso de todos/as à cidadania e compre-

ender que, dentro dos limites da ética e dos direitos humanos, as diferenças devem ser 

respeitadas e promovidas e não utilizadas como critérios de exclusão social e política.  

Professoras, professores e demais profissionais da educação precisam fortale-

cer o papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito a garantia dos direitos 

humanos, da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, con-

tribuindo para que a escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, 

mas seja espaço de promoção e valorização das diversidades que enriquecem a soci-

edade brasileira.  

 Também outras leis que se fazem necessário desenvolvê-las como conheci-

mento acadêmico dentro da contextualização dos conteúdos: História do Paraná (Lei 

n° 13á ( Lei n° 13381/01) e a Música dentro da Arte (Lei nº 11.645/08, Educação Am-

biental ( LF. Nº 9795/99, Dec. nº 4201/02), Educação Tributária ( Dec. nº 1143/99, Port. 

Nº 413/02).  

  

Temas Socioeducacionais  

 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem passar pelo currículo como 

condições de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intenciona-

lidade do recorte do conhecimento na disciplina, isto significa compreendê-los como 



 

 

parte da realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e 

explicam os fatos sociais, tais como: Sexualidade Humana, Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795/99), Educação Fiscal, Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adoles-

cente, Prevenção ao uso Indevido de Drogas e Direito das Crianças e Adolescente L.F. 

nº 413/02.  

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das con-

tradições da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos movimentos 

sociais e por isto, prementes na sociedade contemporânea. São aspectos considera-

dos de grande relevância para comunidade escolar, pois estão presentes nas experi-

ências, práticas, representações e identidades dos educandos e educadores.  

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes 

e presentes sob várias formas na vida cotidiana, um conjunto articulado e aberto a 

novos temas, buscando um trabalho didático que compreende sua complexidade e sua 

dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais, é necessário que 

a escola trate de questões que interferem na vida dos educandos e com os quais se 

veem confrontados no seu dia a dia.  

   

  

AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO  

 

A avaliação da aprendizagem da língua inglesa está intrinsicamente atrelada à 

concepção de língua e aos objetivos para o ensino dessa disciplina defendidos nas 

Diretrizes Curriculares. Assim, o caráter educacional da avaliação sobrepõe-se ao seu 

caráter eventualmente punitivo e de controle, constituindo num instrumento facilitador 

na busca de orientações e intervenções pedagógicas, não se atendo apenas no con-

teúdo desenvolvido, mas aqueles vivenciados ao longo do processo, de forma que os 

objetivos específicos explicitados nas diretrizes sejam alcançados. 

 Portanto, a avaliação da aprendizagem precisa superar a concepção de mero 

instrumento de medição de apreensão de conteúdos, visto que ela se configura como 

processual e, como tal, objetiva subsidiar discussões, a cerca das dificuldades e avan-

ços dos alunos sujeitos, a partir de suas produções, no processo de ensino e aprendi-

zagem.  

O aluno envolvido no processo de avaliação também é construtor do conheci-

mento, precisa ter seu esforço reconhecido por meio de ações com: o fornecimento de 

um retorno sobre seu desempenho do “erro” como parte integrante da aprendizagem. 

Assim tanto o professor quanto os alunos poderão acompanhar o percurso desenvol-

vido até então e identificar dificuldades, bem como planejar e propor outros encami-

nhamentos que visem à superação das dificuldades constatadas.  

Contudo é importante considerar na prática pedagógica avaliações de outras 

naturezas: diagnóstica e formativa, desde que essas se articulam com os objetivos 



 

 

específicos e conteúdos definidos, concepções e encaminhamentos metodológicos, 

respeitando as diferenças individuais e metodológicas.  

A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, tendo 

como princípio básico o respeito à diversidade de características, de necessidades e 

de ritmos de aprendizagem de cada aluno. Serão oferecidas aos discentes várias opor-

tunidades de obtenção de notas no decorrer de cada bimestre, sendo ainda ofertada a 

recuperação de estudos.  

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível de 

apropriação dos conhecimentos básicos.  

A recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao 

processo ensino e aprendizagem.  

A recuperação será organizada com atividades significativas, por meio de pro-

cedimentos didático-metodológicos diversificados.  



 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS DE 6º AO 9º ANO: 

 

1.Leitura 

- Tema do texto; 

- Interlocutor; 

- Finalidade do texto; 

- Aceitabilidade do texto; 

- Informatividade; 

- Situacionalidade; 

- Intertextualidade; 

- Temporalidade; 

- Referência Textual; 

- Linguagem verbal e não verbal; 

-Partículas conectivas do texto; 

- Discurso Direto e Indireto; 

- Elementos composicionais do gênero; 

- Emprego do sentido conotativo e denotativo; 

- Palavras e/ou expressões que denotam ironia e humor no texto; 

- Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto,  ex-

pressões idiomáticas, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito), 

figuras de linguagem; 

- Léxico; 

 

2.Oralidade 

- Conteúdo temático; 

- Finalidade; 

- Aceitabilidade do texto; 

- Informatividade; 

- Papel do locutor e interlocutor; 

- Elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal e gestual, pausas, 

paragrafação; 

- Linguagem verbal e não verbal; 

- Adequação do discurso ao gênero; 



 

 

- Turnos de fala; 

- Variações Linguísticas; 

- Marcas lingüísticas: coesão, coerência, expressões idiomáticas, repetição, semântica; 

- Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, expressões idiomáticas, repeti-

ções, etc); 

- Diferenças e semelhanças entre o discurso oral ou escrito; 

- Concordância verbal e nominal; 

3. Escrita 

- Tema do texto; 

- Interlocutor; 

- Finalidade do texto; 

- Aceitabilidade do texto; 

- Informatividade; 

- Situacionalidade; 

- Intertextualidade; 

- Temporalidade; 

- Referência textual; 

-Partículas conectivas do texto; 

- Discurso direto e indireto; 

- Elementos composicionais do gênero; 

- Emprego do sentido conotativo e denotativo; 

- Palavras e/ou expressões que denotam ironia e humor no texto; 

- Polissemia; 

- Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, ex-

pressões idiomáticas, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 

figuras de linguagem; 

- Ortografia; 

- Concordância verbal e nominal; 

4. Prática da Análise linguística: 

 

1º  

1)To be – simple present and simple past; 

2)Articles; 



 

 

3)There to be – present and past; 

4)Present continuous; 

5) Numbers – cardinal and ordinal; 

6)Personal pronouns; 

7)Adjective and Possessive pronouns; 

8)Demonstrative pronouns; 

9) Plural form; 

10)Simple present – all verbs; 

11) Frequency adverbs; 

12) Adverbs – manner, place and time; 

 

2º 

1)Genitive case; 

2) Conjunctions; 

3) Prepositions; 

4) Can and Could; 

5) Abilities; 

6)Past tense – regular and irregular verbs; 

7) Past continuous – When/While 

8) Phrasal verbs; 

9)Interrogative words; 

10)Future – will and going to; 

11) Many, much, few, little; 

12) Indefinite pronouns; 

 

 

3º  

1)Degrees of adjectives; 

2)Other prepositions; 

3)Questions tags; 

4)Imperative form; 

5)Past participle; 

6) Present perfect; 



 

 

7)Present perfect and simple past; 

8) Present perfect continuous; 

9) Past perfect continuous; 

10) Phrasal verbs; 

Complements: 

Modal verbs; 

Conjunctions – all; 

Future perfect and continuous; 

Reflexive pronouns; 

Relative pronouns; 

Conditional tenses; 

Gerund and infinitive: 

Passive voice and active voice; 

Reported speech and direct speech; 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL 

METODOLOGIA  

Todas as atividades devem ser centradas no aluno, trabalhando ativamente, in-

tegrando-o nas situações do dia-a-dia e as informações globais. Assim sendo, a leitura 

é vista como uma atividade construtiva e criativa.  

O texto apresenta-se como um espaço de temática fundamental para o desen-

volvimento intercultural, manifestado por um pensar e agir críticos com a prática cidadã 

imbuída de respeito às diferentes culturas, crenças e valores. Possibilita-se, desse 

modo, a capacidade de analisar e refletir sobre os fenômenos linguísticos e culturais 

como realizações discursivas, as quais se revelam pela história dos sujeitos que fazem 

parte desse processo, apresentando assim como um princípio gerador de unidades 

temáticas e de desenvolvimento das práticas linguístico-dicursivas.  

Portanto, é fundamental que se apresente ao aluno textos de diferentes gêneros 

textuais, mas sem categorizá-los, proporcionando ao aluno a possibilidade de interagir 

com a infinita variedade discursiva.  

Para tanto, é importante trabalhar a partir de temas referentes a questões soci-

ais, tarefa que se encaixa perfeitamente nas atribuições da língua estrangeira, disci-

plina que favorece a utilização de textos abordando assuntos relevantes presentes na 



 

 

mídia nacional e internacional ou no mundo editorial: publicitários, jornalísticos, literá-

rios, informativos, de opinião, etc., interagindo com uma complexa mistura da língua 

escrita, visual e oral. Sendo assim, será possível fazer discussões orais sobre sua com-

preensão, bem como produzir textos orais, escritos e ou visuais, integrando todas as 

práticas discursivas nesse processo.  

Ao apresentar textos literários, deve-se, propor atividades que colaborem para que o 

aluno reflita sobre os textos e os perceba como uma prática social de uma sociedade 

em um determinado contexto sócio-cultural particular.  

O papel da gramática relaciona seu entendimento, quando necessário, dos pro-

cedimentos para a construção de significados utilizados na língua estrangeira: o traba-

lho com a gramática, portanto, estabelece-se como importante na medida em que per-

mite o entendimento dos significados possíveis das estruturas apresentadas. Assim o 

conhecimento formal da gramática deve estar subordinado ao conhecimento discur-

sivo, ou seja, reflexões gramaticais devem ser decorrentes de necessidades específi-

cas dos alunos a fim de que possam expressar-se ou construir sentidos com os textos.  

  A produção escrita, ainda que restrita a construção de uma frase, a um pará-

grafo, a um poema ou a uma carta, precisa fazer desta produção uma atividade menos 

artificial possível: buscar leitores efetivos dentro ou fora da escola, ou seja, elaborar 

pequenos textos direcionados a um público determinado.  

Serão utilizados os materiais didáticos disponíveis na prática-pedagógica: apos-

tilas, dicionários, vídeos, dvds, cd-rooms, internet, sob a ótica da realidade dessa ins-

tituição e das propostas das Diretrizes Curriculares.  

 Propõe-se que a aula constitua um espaço para que o aluno reconheça e com-

preenda a diversidade linguística e cultural, de modo que se envolva discursivamente 

e perceba possibilidades de construção de significados em relação ao mundo em que 

vive. Espera-se que o aluno compreenda que os significados são sociais e historica-

mente construídos e, portanto, passíveis de transformação na prática social.  

Busca-se, dessa forma, estabelecer os objetivos de ensino de uma Língua Es-

trangeira Moderna e resgatar a função social e educacional desta disciplina na Educa-

ção Básica.  

A disciplina deverá ser trabalhada de forma dinâmica, criativa, que desperte no 

aluno o desejo e a motivação para aprender através de diálogos orais e escritos, dra-

matizações, declamações, jogos interativos, vídeos, músicas, mímicas, relatos orais de 

suas experiências, teatros, debates, colagens, pesquisas, produções escritas e expo-

sição das mesmas, através de textos que abordem os TEMAS SOCIOEDUCACIONAIS 

como: a violência, as drogas, a sexualidade, a cultura afro, a cultura indígena e as 

diversidades culturais...  

  

História e Cultura Afro-Brasileira (Lei nº 10.639/03), Cultura Indígena (Lei n.º11.645/08)  



 

 

 Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democra-

tização dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a aproxi-

mação dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações vi-

sando o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas.  

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso am-

biente escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas 

isto não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às 

diferenças individuais, priorizando em nossas ações a participação e à independente-

mente de quaisquer que sejam suas singularidades.  

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial ati-

tudes coletivas, as quais devem ser constantes, pois são de grande significado para 

todos os profissionais da educação, o reconhecimento dos diferentes sujeitos (educan-

dos e educadores) e os condicionantes sociais que determinam o sucesso ou o fra-

casso escolar, de forma que possamos criar mecanismos para o enfrentamento dos 

diversos preconceitos existentes e garantir o direito ao acesso e a permanência com 

qualidade no processo educacional.  

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Rela-

ções Etnicorraciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Afri-

cana e Indígena, essas ações são compromissos que nós educadores desta instituição 

de ensino assumimos na perspectiva de uma escola pública, necessária para o desen-

volvimento de uma sociedade democrática, pluriétnica e multicultural.  

  

Educação Sexual, Gênero e Diversidade Sexual  

A escola, a cultura e o cotidiano escolar são espaços carregados de sexuali-

dade. A sexualidade se constitui em assunto amplo presente na sociedade em geral e 

no cotidiano escolar e que permanece na condição de “tabu” em vários ambientes da 

sociedade.  

Dentre estes a escola, espaço que pressupõe turmas heterogêneas compostas 

por alunos e alunas, com os quais trabalham professores e professoras, funcionários 

e funcionárias, sujeitos históricos desta instituição que se manifestam por meio de seus 

corpos sexuados. Discutir a sexualidade na escola não é uma escolha neutra, e sim 

fundamentada numa postura pedagógica que compreende uma determinada visão de 

mundo, de sociedade de sujeito histórico de prática social, de cultura, de linguagem, 

de corpo, de aluno/a, de professor/a, de educação e mesmo de escola.  

O tratamento pedagógico desses temas relativos à sexualidade precisa consi-

derar também as reproduções de padrões sociais feitas na escola. É preciso proble-

matizar as práticas sociais de alunos/as e professores/as para que os conhecimentos 

discutidos na escola façam sentido na prática social dos sujeitos históricos que a cons-

tituem e são, por ela, constituídos. Sendo assim, a escola em sua missão de formadora 

de pessoas dotadas de espírito crítico deve instrumentalizar os alunos para que se 



 

 

posicionem com equilíbrio em um mundo de diferenças e de infinitas variações e que 

sejam pessoas que possam refletir sobre o acesso de todos/as à cidadania e compre-

ender que, dentro dos limites da ética e dos direitos humanos, as diferenças devem ser 

respeitadas e promovidas e não utilizadas como critérios de exclusão social e política.  

Professoras, professores e demais profissionais da educação precisam fortale-

cer o papel que exercem de promotores/as da cultura de respeito a garantia dos direitos 

humanos, da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade, con-

tribuindo para que a escola não seja um instrumento da reprodução de preconceitos, 

mas seja espaço de promoção e valorização das diversidades que enriquecem a soci-

edade brasileira.  

 Também outras leis que se fazem necessário desenvolvê-las como conheci-

mento acadêmico dentro da contextualização dos conteúdos: História do Paraná (Lei 

n° 13á ( Lei n° 13381/01) e a Música dentro da Arte (Lei nº 11.645/08, Educação Am-

biental ( LF. Nº 9795/99, Dec. nº 4201/02), Educação Tributária ( Dec. nº 1143/99, Port. 

Nº 413/02).  

  

Temas Socioeducacionais  

 

Os chamados “temas socioeducacionais” devem passar pelo currículo como 

condições de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fazendo parte da intenciona-

lidade do recorte do conhecimento na disciplina, isto significa compreendê-los como 

parte da realidade concreta e explicitá-la nas múltiplas determinações que produzem e 

explicam os fatos sociais, tais como: Sexualidade Humana, Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795/99), Educação Fiscal, Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adoles-

cente, Prevenção ao uso Indevido de Drogas e Direito das Crianças e Adolescente L.F. 

nº 413/02.  

Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das con-

tradições da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos movimentos 

sociais e por isto, prementes na sociedade contemporânea. São aspectos considera-

dos de grande relevância para comunidade escolar, pois estão presentes nas experi-

ências, práticas, representações e identidades dos educandos e educadores.  

Os Temas Socioeducacionais correspondem a questões importantes, urgentes 

e presentes sob várias formas na vida cotidiana, um conjunto articulado e aberto a 

novos temas, buscando um trabalho didático que compreende sua complexidade e sua 

dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais, é necessário que 

a escola trate de questões que interferem na vida dos educandos e com os quais se 

veem confrontados no seu dia a dia.  

  

  



 

 

AVALIAÇÃO  

 

A avaliação da aprendizagem da língua inglesa está intrinsicamente atrelada à 

concepção de língua e aos objetivos para o ensino dessa disciplina defendidos nas 

Diretrizes Curriculares. Assim, o caráter educacional da avaliação sobrepõe-se ao seu 

caráter eventualmente punitivo e de controle, constituindo num instrumento facilitador 

na busca de orientações e intervenções pedagógicas, não se atendo apenas no con-

teúdo desenvolvido, mas aqueles vivenciados ao longo do processo, de forma que os 

objetivos específicos explicitados nas diretrizes sejam alcançados. 

 Portanto, a avaliação da aprendizagem precisa superar a concepção de mero 

instrumento de medição de apreensão de conteúdos, visto que ela se configura como 

processual e, como tal, objetiva subsidiar discussões, a cerca das dificuldades e avan-

ços dos alunos sujeitos, a partir de suas produções, no processo de ensino e aprendi-

zagem.  

O aluno envolvido no processo de avaliação também é construtor do conheci-

mento, precisa ter seu esforço reconhecido por meio de ações com: o fornecimento de 

um retorno sobre seu desempenho do “erro” como parte integrante da aprendizagem. 

Assim tanto o professor quanto os alunos poderão acompanhar o percurso desenvol-

vido até então e identificar dificuldades, bem como planejar e propor outros encami-

nhamentos que visem à superação das dificuldades constatadas.  

Contudo é importante considerar na prática pedagógica avaliações de outras 

naturezas: diagnóstica e formativa, desde que essas se articulam com os objetivos 

específicos e conteúdos definidos, concepções e encaminhamentos metodológicos, 

respeitando as diferenças individuais e metodológicas.  

A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, tendo 

como princípio básico o respeito à diversidade de características, de necessidades e 

de ritmos de aprendizagem de cada aluno. Serão oferecidas aos discentes várias opor-

tunidades de obtenção de notas no decorrer de cada bimestre, sendo ainda ofertada a 

recuperação de estudos.  

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível de 

apropriação dos conhecimentos básicos.  

A recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao 

processo ensino e aprendizagem.  

A recuperação será organizada com atividades significativas, por meio de pro-

cedimentos didático-metodológicos diversificados.  

 

6º ANO 

6 Leitura: 



 

 

6.14 Vocabulário. 

6.15 Interpretação. 

6.16 Gramática. 

7 Conteúdos Gramaticais: 

7.14 Artigos (definidos e indefinidos). 

7.15 Regras de eufonia. 

7.16 Verbos no presente do indicativo (regulares e irregulares). 

7.17 Números cardinais. 

7.18 Adjetivos e substantivos (gênero e número). 

7.19 Pronomes pessoais e possessivos. 

7.20 Advérbios. 

7º ANO 

31 Leitura: 

31.14 Vocabulario. 

31.15 Interpretacao. 

31.16 Gramatica. 

32 Conteudos Gramaticais: 

32.14 Preterito perfecto. 

32.15 Preterito indefinido. 

32.16 Preterito imperfecto. 

32.17 Pronombres demonstrativos. 

32.18 Pronombres interrogativos e indefinidos. 

32.19 Adjetivos y substantivos (genero y numero). 

32.20 Verbos so no indicativo. 

32.21 Regras de acentuacao. 

32.22 Expressoes para se comunicar formal e informalmente. 

8º ANO E 9º ANO 

27 Leitura: 

27.1 Variedade temática e textual. 

27.2 Vocabulário geral – compreendendo o vocabulário trabalhados nos três anos. 

27.3 Interpretação de textos: compreendendo toda a teoria e a prática referente às 

leituras trabalhadas nos três anos. 



 

 

27.4 Divergências léxicas: (heterosemáticos, heterotônicos, heterofônicos e heterográ-

ficos). 

27.5 Expressão e interpretação lexical, variações linguísticas. 

28 Conteúdo gramatical: 

28.1 Revisão dos conteúdos pertinentes aos três anos de ensino/aprendizagem: 

28.1.1 Utilización del modo indicativo con énfasis en el presente. 

28.1.2 Identificación de los tiempos indefinido y imperfecto del indicativo. 

28.1.3 Verbos en tiempo pretérito perfecto, en futuro etc. 

28.1.4 Identificación de textos. 

28.1.5 Reglas del eufonia. 

28.1.6 Numerales – cardinales y ordinales. 

28.1.7 Reglas de acentuación. 

28.1.8 Interrogativos y exclamativos. 

28.1.9 Pronombres y adjetivos posesivos. 

28.1.10Sustantivos y adjetivos cuanto a género y número. 

28.1.11Expresiones para comunicarse formal e informalmente. 
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LITERATURA 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA DISCIPLINA 

 

 Pensar no ensino da Língua Portuguesa significa pensar na realidade que 

permeia todos os atos cotidianos, a realidade da linguagem que nos acompanha 

onde quer que estejamos e articula as relações que estabelecemos com o mundo 

e também a visão que construímos sobre o mesmo. 

 É através da linguagem e do trabalho que caracterizamos a nossa humani-

dade que nos faz diferentes dos outros animais. Toda atividade mental do homem 

acontece pela linguagem, é ela que nos possibilita pensar nos objetos e operar com 

a ausência deles. Impelido pela necessidade de se organizar  socialmente  é  que  o  

homem  constrói a linguagem, um  conjunto  de  signos  que representam o real. 



 

 

 A  linguagem  com  natureza  social  enquanto  produto  de  uma  necessidade  

histórica  do homem, leva-nos a compreender a língua como resultante de um tra-

balho coletivo e histórico e é esta natureza pública social e cultural da língua que 

deverá permear a proposta para o Ensino da Língua Portuguesa. 

 Diante do exposto percebemos a importância do domínio da Língua Portu-

guesa, pois a língua oral e escrita bem como a reflexão sobre ela, é fundamental 

para a participação efetiva. Por meio dela, o homem se comunica, tem acesso à in-

formação expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, 

produz conhecimento, portanto o papel da escola na aquisição da língua oral e es-

crita é extremamente importante, garantindo a todos os alunos o acesso a saberes 

linguísticos necessários aos exercícios da cidadania. 

 A  linguagem  é  uma  forma  de  ação  interindividual  com  a  finalidade  

específica  de interlocução, a qual se efetiva nas práticas sociais dos mais dife-

rentes grupos. Toda educação comprometida com o exercício da cidadania pre-

cisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da 

linguagem que satisfaça necessidades pessoais, relacionadas a ações efetivas 

do cotidiano, à transmissão e busca de informações e ao exercício da reflexão. 

Faz-se necessário viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circu-

lam socialmente, ensinar produzi-los  e   interpretá-los,   bem  como   utilizar  a  

linguagem  oral  nas  diversas  situações comunicativas. 

 As práticas de linguagem enquanto interlocução viva, devem perpassar 

todas as áreas do agir humano, assumindo a língua como discurso que se efetiva 

nas diferentes práticas sociais, portanto o objeto de estudo desta disciplina é  a 

Língua Portuguesa e seu conteúdo Estruturante é o  discurso enquanto prática 

social( leitura, escrita e oralidade), pois só adquirimos consciência por meio da 

linguagem e é através dela que os sujeitos começam a intervir no real. 

 O trabalho com a língua portuguesa deve valorizar a importância dos usos 

da linguagem que são determinados historicamente segundo as demandas soci-

ais de cada momento, logo, existe a necessidade da revisão constante das práti-

cas pedagógicas, que visem à possibilidade do aluno em ampliar  sua  compe-

tência  discursiva  na  interlocução.  O  domínio  do  dialogo  na  explicação, 

discussão, contraposição e argumentação de ideias é fundamental na aprendi-

zagem da cooperação e no desenvolvimento de atitudes autoconfiança de capa-

cidade para interagir e de respeito ao outro. 



 

 

 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 

   Formar alunos proficientes no uso da língua na oralidade, na leitura e na 

escrita, saberes linguísticos necessários para a sua participação social efetiva, 

garantindo-lhes o exercício da cidadania, direito inalienável de todos; 

   Desenvolver  a  capacidade  de  reconhecer  os  usos  da  língua  como  forma  

de  veicular, questionar e construir valores, respeitando as diferenças e melho-

rando a qualidade de suas relações pessoais e rejeitando atitudes preconceituo-

sas e discriminatórias de todo tipo; 

 

   Valorizar a literatura     dos afrodescendentes e dos indígenas, reconhe-

cendo a importância das mesmas na construção da nossa linguagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

   Empregar a língua oral em diferentes situações de uso, sabendo adequá-la 

a cada contexto e interlocutor, descobrindo as intenções que estão implícitas nos 

discursos do cotidiano e posicionando-se diante dos mesmos; 

   Desenvolver  o  uso  da  língua  escrita  em  situações  discursivas  realizadas  

por  meio  de práticas sociais, considerando-se os interlocutores, os seus objeti-

vos, o assunto tratado, os gêneros e suportes textuais e o contexto de produ-

ção/leitura; 

   Refletir sobre os textos produzidos, lidos ou ouvidos, atualizando o gênero e 

tipo de texto, assim como os elementos gramaticais empregados na sua organi-

zação; 

   Aprimorar, pelo contato com os textos literários, a capacidade de pensamento 

crítico e a sensibilidade estética dos alunos, propiciando através da Literatura, a 

constituição de um espaço , dialógico que permita expansão das práticas da ora-

lidade, da leitura e da escrita; 

   Conhecer e usar diversas linguagens presentes no dia-a-dia; 
 

   Criar condições para que os alunos desenvolvam a capacidade de compre-

ender, interpretar e produzir textos orais e escritos; 

   Compreender a natureza como código/sistema de escrita (alfabético e as-

pectos notacionais) e o funcionamento da linguagem (aspectos discursivos); 

 



 

 

   Aprimorar a capacidade de compreender e praticar reflexões sobre o uso das 

convenções da língua  formal  (gramática,  léxico,  morfologia,  sintaxe)  e  sua  

organização  para  ampliar  as capacidades de uso; 

   Trabalhar com obras literárias brasileiras e outras que abordem a cultura 

afrodescendente e indígena. 

 

 
 

CONTEÚDOS 
 

ESTRUTURANTES 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

DISCURSO   COMO   PRÁTICA 
 

SOCIAL 

6.º ano 
 

LEITURA 
 

    Identificação do tema; 
 

   Interpretação  textual,  observando:  conteúdo  te-

mático, interlocutores,     fonte,     intertextualidade.      

 
 

    
 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do texto em registro formal 

e informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
 

   Identificação do argumento principal e dos argumentos secundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
   Estética do texto literário; 

 

   Relações dialógicas entre textos; 
 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Contexto de produção da obra literária; 
 

   Diálogo da literatura com outras áreas. 
 

 
 

ORALIDADE 
 

   Adequação  ao  gênero:  conteúdo  temático,  elementos composicionais, mar-

cas linguísticas; 

   Variedades linguísticas; 
 



 

 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel  do  locutor  e  do  interlocutor:  participação  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, participação, expressi-

vidade  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

    Finalidade do texto oral; 
 

 
 
 

7º ano 
 

LEITURA 

 
  Identificação do tema; 

 

  Interpretação textual, observando: conteúdo temático, interlocutores, fonte, inter-

textualidade, informatividade, intencionalidade, marcas linguísticas; 

   Inferências; 

 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do texto em registro formal e 

informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
 

   Identificação do argumento principal e dos argumentos secundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
   Estética do texto literário; 

 

   Relações dialógicas entre textos; 
 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 

   Estética do texto literário; 
   Contexto de produção da obra literária; 

 

   Diálogo da literatura com outras áreas; 
 

 
 

ORALIDADE 
 

   Adequação  ao  gênero:  conteúdo  temático,  elementos composicionais, marcas 
linguísticas; 
 

   Variedades linguísticas; 
 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel  do  locutor  e  do  interlocutor:  participação  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 



 

 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, participação e coope-

ração; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

 
 

8.º ano 
 

LEITURA 
 

    Identificação do tema; 
 

  Interpretação textual, observando: conteúdo temático, interlocutores, fonte, inter-

textualidade, informatividade, intencionalidade, marcas linguísticas; 

   Inferências; 
 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do texto em registro formal e 

informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
   Identificação do argumento principal e dos argumentos secundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
 

   Estética do texto literário; 

   Relações dialógicas entre textos; 
 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Contexto de produção da obra literária; 
 

   Diálogo da literatura com outras áreas; 
 

ORALIDADE 
 

   Adequação  ao  gênero:  conteúdo  temático;  elementos composicionais; mar-

cas linguísticas; 

   Variedades linguísticas; 
 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel  do  locutor  e  do  interlocutor:  participação  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, participação e coope-

ração; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

 

9.º ano 

 
 

LEITURA 



 

 

    Identificação do tema; 
 

  Interpretação textual, observando: conteúdo temático, interlocutores, fonte, inter-

textualidade, informatividade, intencionalidade, marcas linguísticas; 

   Inferências; 

 

   As particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do texto em registro formal e 

informal; 

   Texto verbal e não verbal; 
 

   Identificação do argumento principal e dos argumentos secundários; 

   As vozes sociais presentes no texto; 
 

   Estética do texto literário; 
   Relações dialógicas entre textos; 

 

   Textos verbais, não verbais, midiáticos, etc.; 
 

   Estética do texto literário; 
 

   Contexto de produção da obra literária; 
 

   Diálogo da literatura com outras áreas. 
 

 

ORALIDADE 
 

  Adequação ao gênero: conteúdo temático; elementos composicionais; marcas lin-

guísticas; 

   Variedades linguísticas;  

 

   Intencionalidade do texto; 
 

   Papel  do  locutor  e  do  interlocutor:  participação  e cooperação; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

   Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, participação e coope-

ração; 

   Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 
 

   Finalidade do texto oral; 
 

   Materialidade fônica dos textos poéticos. 
 

 
 
 

 
 

LITERATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

  Contos; 
 

    Crônicas; 
 

    Fábulas; 



 

 

 

    Lendas; 
 

    Depoimentos; 
 

    Reportagens; 
 

    Entrevistas; 
 

    Resumos de obras literárias; 
 

    Resumo de filmes e vídeos 
 

 

METODOLOGIA 

A organização do planejamento pedagógico pressupõe a reflexão sobre a 

linguagem a partir de temáticas que exploram os diferentes gêneros discursivos 

e tipos de textos, com o objetivo de analisar as práticas de linguagem, ou seja, 

leitura, análise linguística e produção textual. A prática de  leitura pressupõe a 

análise de diferentes  linguagens,  seja  na  forma  verbal ou  não  verbal: 

iconográfica  (imagens,  desenhos,  filmes,  charges,  outdoors,  entre  outros),  

cinética  (sonora, olfativa,  tátil,  visual  e  gustativa)  e  alfabética,  nos  dife-

rentes  níveis.  Os  gêneros  textuais apresentados aos alunos precisam con-

templar as possíveis situações de uso social da linguagem nas atividades pro-

postas, tendo por objetivo identificar a finalidade do texto, a posição assumida 

pelo autor, o contexto social, político, histórico, econômico, filosófico, entre ou-

tros, com destaque para as variedades linguísticas, os mecanismos gramaticais 

e os lexicais na construção do texto. Os mecanismos gramaticais  e  lexicais  

não  são  estudados de  forma descontextualizada ou  com a intenção da 

apropriação da metalinguagem, mas a partir do texto para que o educando 

possa reconhecê-los como elementos de construção textual dos gêneros esti-

lísticos e do cotidiano, uma vez que o objetivo do ensino da língua é orientar 

para o uso social da linguagem, de acordo com a norma  padrão  aprendidos  e  

os  que  devem  ser  priorizados  no  planejamento  do  professor.  É importante 

destacar que embora os conteúdos sejam os mesmos para os dois níveis de 

ensino, o que difere é o grau de complexidade dos textos apresentados para a 

reflexão sobre a linguagem. Recursos 

  Vídeo; 

  Retroprojetor; 

  Revistas; 



 

 

  Quadro de Giz; 

  TV Pendrive; 

  TV; 

  DVD; 

  Livros Didáticos; 

  Livros Paradidático; 

História   e   Cultura   Afro-Brasileira  (Lei   nº   10.639/03),   Cultura   Indí-

gena   (Lei n.º11.645/08). 

Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democrati-

zação dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a apro-

ximação dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações 

visando o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso ambiente 

escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, mas isto 

não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de respeito às di-

ferenças individuais, priorizando em nossas ações a participação e à independente-

mente de quaisquer que sejam suas singularidades. 

 

ENSINO MÉDIO 

 

PROPOSTA CURRICULAR ENSINO MÉDIO 
 

 

ARTE 
 

Apresentação da Disciplina 
 

 

A arte é produto do trabalho do humano, historicamente construída pelas diver-

sas culturas. Pois, o homem transformou o mundo e a si próprio pelo trabalho, trans-

forma a natureza e por ela é transformado e, assim tornou-se capaz de abstrair, sim-

bolizar e criar arte. Em todas as culturas, constata-se a presença de diversas formas 

daquilo que hoje se denomina arte, tanto em objetos utilitários quanto nos ritualísticos, 

muitos dos quais vieram a serem considerados objetos artísticos. 

O ser humano produz, então, maneiras de ver e sentir, diferentes em cada tempo 

histórico e em cada sociedade. Por isso, 



 

 

 
“...é fundamental considerar as influências sociais, políticas e econômicas 

sobre as relações entre os Homens e destes com os objetos, para compre-

ender a relatividade do valor estético, as diversas funções que a Arte tem 

cumprido ao longo da história, bem como o modo de organização das so-

ciedades.” (PARANÁ, 1992, P. 149). 

 

O ensino da arte nas instituições escolares possibilita ao educando o acesso ao 

mundo da arte, ao conhecimento, a vivência e a criação das diferentes linguagens ar-

tísticas, ao desenvolvimento e ao aprimoramento da sensibilidade humana por meio da 

capacidade sensorial e a partir de uma necessidade estética que é contemplada por 

uma educação estética, a apreensão e a compreensão das obras artísticas que o Ho-

mem construiu nas diversas sociedades ao longo da história e a valorização da função 

social do trabalho artístico para a coletividade. 

Por meio da Arte, o ser humano torna-se consciente da sua existência individual 

e coletiva e se relaciona com diferentes culturas e formas de conhecimento. Sendo 

assim, a Arte é um processo de humanização e transformação. Com relação ao ensino 

da Arte, os saberes específicos das diferentes linguagens artísticas, organizadas no 

contexto do tempo e do espaço escolar, possibilitam a ampliação do horizonte percep-

tivo do raciocínio, da sensibilidade, do senso crítico, da criatividade, alterando as rela-

ções que os sujeitos estabelecem com o seu meio. Por meio das aulas, pretende-se 

que os alunos adquiram conhecimentos sobre a diversidade de pensamento e de cria-

ção artística para expandir sua capacidade de criação e desenvolver o pensamento 

crítico. Por essa razão se faz necessário a mediação do professor sobre os conteúdos 

historicamente consolidados, aprimorando a capacidade do educando de analisar e 

compreender os signos verbais e não verbais que as artes são constituídas nas dife-

rentes realidades culturais e tempos históricos. 
 

O objeto de estudo da disciplina de Arte é o conhecimento artístico e estético, 

bem como o conhecimento da sua produção que está relacionado à apreensão do ob-

jeto artístico como criação de cunho sensível e cognitivo, processo de reflexão e sen-



 

 

sibilização humana em consonância com os diferentes momentos históricos e forma-

ções sociais em que se manifestam e conhecimento da produção artística que está 

relacionado aos processos do fazer e da criação, considerando o artista no processo 

de criação das obras desde suas raízes históricas e sociais, as condições concretas 

que subsidiam a produção, o saber científico e o nível técnico alcançado na experiência 

com materiais; bem como disponibilizar a obra ao público, próprias da época da criação 

e divulgação das obras, nas diversas áreas como artes visuais, dança, música e teatro. 

Pois, criar “é fazer algo inédito, novo e singular, que expressa o sujeito criador e simul-

taneamente, transcende-o, pois o objeto criado é portador de conteúdo social e histó-

rico e como objeto concreto é uma nova realidade social” (PEIXOTO, 2003, p. 39). O 

ensino da Arte na escola é fundamental para a educação, pois ela é a um só tempo, o 

espaço da transmissão do conhecimento historicamente produzido pelo homem e es-

paço de construção de novos conhecimentos. Assim, o desenvolvimento da capaci-

dade criativa dos alunos, inerente à dimensão artística, tem uma direta relação com a 

produção do conhecimento nas diversas disciplinas. Desta forma, a dimensão artística 

contribui significativamente para humanização dos sentidos, ou seja, para a superação 

da condição de alienação e repressão à qual os sentidos humanos foram submetidos. 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
 

 

Propiciar aos alunos o saber e a apropriação do conhecimento estético, este 

inserido num contexto sócio-histórico produzindo novas formas de ver e sentir o mundo, 

os outros e a si próprio, proporcionando os instrumentos necessários para que se tor-

nem sensíveis às produções artísticas. 

Possibilitar aos alunos torná-los mais críticos e conscientes em relação ao 

mundo e a arte, compreender e perceber, não só como parte da realidade humano-

social, mas como algo que transcende essa realidade. 

“Compreender o sentido da arte em nossas vidas, tanto no presente quanto no 

passado, ter conhecimento dos saberes que se constituem fundamentais à formação 

dos sentidos humanos.” (LDP, p. 17, 2007) 

 



 

 

 

 

1 SÉRIE  

MÚSICA Elementos formais: 
 

Altura Duração Timbre Densidade Intensidade 
 
Composição: 
 
Ritmo, Melodia, Harmonia, Escalas: diatônica, pentatônica, 

cromática. Técnicas: Vocal, Instrumental e mista. 

Gêneros: Clássico, Popular, Folclórico. 
 
Movimentos e Períodos: 
 
Música Popular Brasileira, Ocidental, Oriental, Popular. 
 
2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – 

ÁREA MÚSICA Elementos formais: 
 

Altura Duração Timbre Densidade Intensidade 
 
Composição: 
 
Ritmo, Melodia, Harmonia, Es-

crita Musical. Técnicas: Vocal, Instrumental 

e mista. Gêneros: Clássico, Popular, Étnico. 
 
Movimentos e Períodos: 
 

Música Popular e Étnica, Música Ocidental e Oriental, Indústria Cultural, Música Con-

temporânea, Hip Hop. 

 

3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – 

ÁREA MÚSICA Elementos formais: Altura 

DuraçãoTimbre Densidade Intensidade 
 
Composição: 
 
Ritmo, Melodia, Harmonia, Modos: tonal, modal, 

atonal. Técnicas: Vocal, Instrumental e mista, improvisa-

ção. 
 
Movimentos e Períodos: 
 
Música Engajada, Música Minimalista, Rap, Funk, Tecno, Música Experi-

mental. 
 

 



 

 

1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – AR-

TES VISUAIS Elementos Formais: 
 

Linha 
Forma 
 Superfície 
 Volume  
Luz 

 Cor 
 
Composição: 
 
Bidimensional, Tridimensional, Figurativo, Abstrato, Perspectiva... 
 
Técnica: pintura, desenho, gravura, escultura, história em quadrinhos... 
 
Gênero: paisagem, cenas do cotidiano, cenas históricas... 
 
Movimentos e Períodos: Arte Pré-histórica, Arte Pré-Colombiana, Arte Pré-

Cabralina, Arte Latino Americana, Renascimento, Muralismo, Hip Hop. 

 

2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – ARTES VISUAIS 
 
Elementos Formais: 
 
Linha 
 
Forma 
 
Superfície 
 
Volume 
 
Luz 
 
Cor 
 
Composição: 
 
Bidimensional, Tridimensional, Figurativo, Abstrato, Perspectiva… 

 
Técnica: pintura, desenho, grafitti, gravura, escultura, modelagem, cola-

gem... 
 
Gênero: paisagem, retrato cenas do cotidiano, cenas históricas... 
 
Movimentos e Períodos: Arte Popular, Arte Brasileira, Arte Paranaense, 

Arte 
 
Indígena, Arte Ocidental, Arte Oriental, Arte Africana, Indústria Cultural. 
 

 

3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – AR-

TES VISUAIS Elementos Fomais: 
 
Linha 
 Forma  



 

 

Superfície Volume 
 Luz 

 Cor 
 
Composição: 
 
Bidimensional, Tridimensional, Figurativo-fundo, Abstrato, Semelhanças, 

Contraste, Deformação, Estilização.. 

Técnica: pintura, escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, performance, ins-

talação, móbiles... 

Gênero: paisagem, paisagem urbana, cenas do cotidiano, religiosas, histó-
ricas... 

 
Movimentos e Períodos: Arte Ocidental, Arte Oriental, Vanguardas Artísti-

cas, Arte do Século XX, Arte Contemporânea, Indústria Cultural. 

 

1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – ÁREA 

DE TEATRO: Elementos formais: 
 
Personagem: expressões corporais, vocais, gestuais 

e faciais. Ação 

Espaço 
 
Composição: 
 
Técnicas: Jogos Teatrais, Teatro Direto e Indireto, Mímica, Pantomima... 
 
Gêneros: Tragédia, comédia...sonoplastia 
 
Movimentos e Períodos 
 
Teatro Greco-Romano, Teatro Essencial, Teatro Popular, Commédia Dell' 

arte. 
 
 
2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – ÁREA DE TEATRO: Elementos formais:  
Personagem: expressões corporais, vocais, gestuais 

e faciais. Ação 

Espaço 
 
Composição: 
 
Técnicas: Jogos Teatrais, Teatro Direto e Indireto, Ensaio... 
 
Gêneros: Drama e épico, popular... Sonoplastia, cenografia e iluminação, 

figurino. 
 
Movimentos e Períodos 
 
Teatro Brasileiro, Teatro Paranaense, Teatro Renascentista, Teatro Latino-



 

 

Americano. 

 

3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO – ÁREA DE TEATRO: Elementos formais: 
 
Personagem: expressões corporais, vocais, gestuais e faciais. Ação 

Espaço 
 
Composição: 
 
Técnicas: Jogos Teatrais, Teatro Direto e Indireto, Ensaio, Teatro-Fórum... 
 
Gêneros: Drama, Tragédia e Comédia, circo, Roteiro, Enredo, Trilha sonora e so-

noplastia. 

Movimentos e Períodos 
 
Teatro Engajado, Teatro Dialético, Teatro do Oprimido, Teatro Pobre, Teatro de 

Vanguarda, Indústria Cultural. 

 

1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO ÁREA DANÇA Elementos Formais: 
 
Movimento Corporal Tempo 

Espaço 
 
Composição: 
 
Kinesfera, Ponto de Apoio, Movimentos Articulares: Lento, Rápido e Mode-

rado, Aceleração, Desaceleração, rolamento, lento, médio e rápido, níveis, desloca-

mento, direções, planos, coreografia. 

 

Gênero: Étnica e Popular. 
 

Movimentos e Períodos: 
 
Pré-história, Greco-Romana, Medieval, Dança Popular, Dança Brasileira, 

Dança Africana, Dança Indígena. 

 

2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO 

ÁREA DANÇA Elementos Formais: 
 
Movimento Corporal Tempo 

Espaço 
 
Composição: 
 
Peso, Salto e Queda, Lento, médio e rápido, Aceleração e desaceleração, 

Deslocamento, Improvisação, Coreografia. 



 

 

Gênero: Espetáculo, folclórico e salão. 
 
Movimentos e Períodos: 
 
Dança Brasileira, Dança Moderna, Dança Contemporânea, Indústria Cultu-

ral, Vanguardas. 

 

3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO 

ÁREA DANÇA Elementos Formais: 
 
Movimento Corporal Tempo 

Espaço 
 
Composição: 
 
Fluxo, Eixo, Giro, Lento, médio e rápido, Aceleração e desaceleração, Des-

locamento, Improvisação, Coreografia. 

Gênero: Indústria Cultural e salão. 
 
Movimentos e Períodos: 
 
Dança Clássica, Dança Moderna, Dança Contemporânea, Indústria Cul-

tural, Vanguardas. 
 
METODOLOGIA DA DISCIPLINA 
 

Nas aulas de Arte é necessária a unidade de abordagem dos conteúdos 
estruturantes, onde conhecimento, as práticas e a fruição artística estejam presentes 
em todos os momentos da prática pedagógica, em todas as séries da Educação Bá-
sica.  

Para preparar as aulas, é preciso considerar para quem elas serão ministradas, 

como, por que e o que será trabalhado. Dessa forma, devem-se contemplar, na meto-

dologia do ensino da arte, três momentos da organização pedagógica: 
 

 Teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que perceba e aproprie a obra artís-

tica, bem como, desenvolva um trabalho artístico para formar conceitos artísticos.  
 

 Sentir e perceber: são as formas de apreciação, fruição, leitura e acesso à obra 
de arte.  

 
• Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos que com-

põe uma obra de arte.  

O trabalho em sala poderá iniciar por qualquer um desses momentos, ou pelos 

três simultaneamente. Ao final das atividades, em uma ou várias aulas, espera-se que 

o aluno tenha vivenciado cada um deles.  



 

 

O encaminhamento dos conteúdos deverá considerar alguns pontos norteado-

res da prática do ensino de arte como as produções e manifestações artísticas presen-

tes na comunidade e demais dimensões da cultura em seus bens materiais e imateriais, 

contemplando a História Cultura Afro-brasileira (Lei n°10.639/03), Cultura Indígena (Lei 

n°11.645/08), História do Paraná (Lei n°13.381/01), Meio Ambiente (Lei n° 9.795/99) e 

Programa Nacional de Educação Fiscal (Portaria 413/2002)e as peculiaridades de cada 

aluno na busca da ampliação de seus saberes; a viabilização de situações de aprendi-

zagem que permitam ao aluno compreender os processos de criação e execução nas 

linguagens artísticas e a experienciação estética.  
 

Por meio de práticas sensíveis de produção e apreciação artística e de reflexões 

sobre as mesmas nas aulas de Arte, os alunos podem desenvolver saberes que os 

levam a compreender e envolver-se com decisões estéticas, apropriando-se, nessa 

área, de saberes culturais e contextualizados referentes ao conhecer e comunicar em 

arte e seus códigos. Nas aulas de Arte, há diversos modos de aprender sobre as ela-

borações estéticas presentes nos produtos artísticos de música, artes visuais, dança, 

teatro, artes audiovisuais e sobre as possibilidades de apreciação desses produtos ar-

tísticos nas diferentes linguagens.  
 

Sendo assim, é importante o trabalho com as mídias, que fazem parte do cotidi-

ano das crianças, adolescentes e jovens, alunos da escola pública, bem como o uso 

de recursos didático-pedagógicos e tecnológicos como: imagens, audio visuais, TV 

Multimídia, revistas, rádio, informática, internet, música, cinema. 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio 
de diagnóstico do processo ensino-aprendizagem quanto como instrumento 
de investigação da prática pedagógica. Assim, a avaliação assume uma di-
mensão formadora, uma vez que, o fim desse processo é a aprendizagem, 
ou a verificação dela, mas também permitir que haja uma reflexão sobre a 
ação da prática pedagógica. Para cumprir essa função, a avaliação deve pos-
sibilitar o trabalho com o novo, numa dimensão criadora e criativa que en-
volva o ensino e a aprendizagem. Desta forma, se estabelecerá o verdadeiro 
sentido da avaliação: acompanhar o desempenho no presente, orientar as 
possibilidades de desempenho futuro e mudar as práticas insuficientes, apon-
tando novos caminhos para superar problemas e fazer emergir novas práti-
cas educativas (LIMA, 2002). No cotidiano escolar, a avaliação é parte do tra-
balho dos professores. Tem por objetivo proporcionar-lhes subsídios para as 
decisões a serem tomadas a respeito do processo educativo que envolve 
professor e aluno no acesso ao conhecimento. (PARANÁ, 2008) 

 

Nas salas de aula, o professor é quem compreende a avaliação e a executa com 



 

 

intencionalidade e planejamento, que deve contemplar a expressão de conhecimento 

do aluno como referência uma aprendizagem continuada. No cotidiano das aulas, isso 

significa que é importante a compreensão de que uma atividade de avaliação situa-se 

entre a intenção e o resultado e que não se diferencia da atividade de ensino, porque 

ambas têm o intuito de ensinar; no Plano de Trabalho Docente, ao definir os conteúdos 

específicos trabalhados naquele período de tempo, já se definem os encaminhamen-

tos, critérios, estratégias e instrumentos de avaliação por série, para que professor e 

alunos conheçam os avanços e as dificuldades, tendo em vista a reorganização do 

trabalho docente; os critérios de avaliação devem ser definidos pela intenção que ori-

enta o ensino e explicitar os propósitos e a dimensão do que se avalia. 
 

Então, é preciso investir em todas as estratégias e recursos possíveis para que 

ele aprenda. A recuperação é o esforço de retomar, de voltar ao conteúdo, de modificar 

os encaminhamentos metodológicos, para assegurar a possibilidade de aprendizagem. 

 

PORTUGUÊS E LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA: LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Apresentação: 

Toda prática, quer existencial, quer pedagógica, é derivada de uma determi-

nada concepção, de uma teoria de seu objeto. E teorias, segundo Popper1 , são redes 

de palavras com o fim de surpreender o objeto desejado. São elas que determinam a 

concepção do objeto e a forma de manipulá-lo, de atuar sobre ele. 

As práticas de ensino de Língua Portuguesa também pressupõem uma teoria 

a respeito do que é língua(gem). Diferentes teorias, diferentes práticas pedagógicas. A 

história do ensino da Língua Portuguesa nesta Instituição demonstra esse pressuposto 

teórico. 

Ainda, considerando-se as indicações das Diretrizes Curriculares Estaduais 

que propõem o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, 

bem como o respeito à diversidade cultural, à inclusão e ao perfil do educando, o es-

 

1  Citado por Rubem Alves em Filosofia da Ciência. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

Comentado [2]: Mencionar a avaliação e recuperação. 
 

 



 

 

tudo da linguagem na organização da proposta pedagógica do ensino de Língua Por-

tuguesa está pautado na concepção sociointeracionista, a qual dá ênfase ao uso social 

dos diferentes gêneros textuais. 

Nesse sentido, a escola está sendo entendida como um espaço onde se pro-

duz o conhecimento e tem por objetivo propiciar uma formação intelectual, cognitiva e 

política, por meio de pesquisas, leituras, estudos que favoreçam o respeito aos dife-

rentes falares e aos saberes próprios da cultura do educando, preparando-o para pro-

dução de seu próprio texto, oral ou escrito, adequado às exigências dos diversos con-

textos sociais e dos  desafios educacionais contemporâneos tais como: o Enfrenta-

mento à Violência, a Sexualidade, a Prevenção ao uso indevido de drogas, a Educação 

Ambiental e Fiscal e a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena serão discutidos e 

refletidos de acordo com as necessidades durante as atividades propostas em sala de 

aula, nos encaminhamentos metodológicos. 

  O trabalho pedagógico proposto para as práticas de linguagem está fundamen-

tado nos pressupostos teóricos de alguns estudiosos que entendem a linguagem como 

interação, como VYGOTSKY (1989) que dedicou-se a estudos sobre a origem cultural 

das funções superiores do ser humano, isto é, o funcionamento psicológico, a partir da 

interação social e da relação linguagem-pensamento. Nessa mesma direção, BAKH-

TIN (2003) afirma que os seres humanos apreendem a realidade e a constroem na 

medida em que se relacionam com o outro, atribuindo assim, sentido ao seu próprio 

viver, permeado pelo exercício efetivo da linguagem. Esse autor propõe o confronto 

dos diversos discursos a partir de temáticas do cotidiano, com ênfase na polifonia, di-

alogismo e polissemia.  As ideias de BAKHTIN e FREIRE (2004) convergem, no sentido 

de que a prática pedagógica deve se dar numa relação dialógica, entre os sujeitos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Para FREIRE, a relação pedagógica 

consiste no diálogo entre educador e educando, como sujeitos mediatizados pelo 

mundo. 

Objetivos: 

- Empregar a língua oral em diferentes situações de uso, saber adequá-la a 

cada contexto e interlocutor. 

- Reconhecer as intenções implícitas nos discursos do cotidiano. 

- Empregar a língua escrita em situações discursivas considerando seus in-

terlocutores, objetivos, assunto e contexto de produção. 



 

 

- Analisar textos produzidos, lidos e/ou ouvidos considerando as informações 

linguístico-discursivas. 

- Aprimorar conhecimentos linguísticos para adequação da linguagem aos di-

versos contextos sociais. 

- Conhecer os usos dos registros orais e escritos, socialmente valorizados, 

como, a exemplo, a norma culta. 

- Reconhecer nas regras gramaticais, a oportunidade de utilizar melhor a lín-

gua materna. 

- Reconhecer efeitos de sentido das palavras, vinculados aos contextos da 

linguagem. 

- Compreender os gêneros discursivos como processos sociointerativos. 

- Aprofundar, por meio da leitura literária, a capacidade de crítica e sensibili-

dade estética. 

- Reconhecer a característica lúdica da oralidade, leitura e escrita. 

- Perceber a organização e os elementos de construção dos diferentes gêne-

ros textuais, reconhecendo a finalidade, as características visando à produção 

de textos. 

- Valorizar a diversidade cultural brasileira respeitando as diferenças de gê-

nero e credo, fomentando atitudes de não-discriminação. 

- Exercitar sua autonomia pessoal, com responsabilidade, aperfeiçoamento 

nos diferentes espaços sociais. 

- Entender os diferentes discursos valorizando a Língua como um meio de 

transformação social e profissional. 

 Conteúdos 

Produção Textual: 

Modalidade: descrição/narração/dissertação 

1. Como criar ideias? Onde buscar ideias? 

• recortes de jornais e revistas; 

• anotações; 

• busca a enciclopédia; 

• Internet. 

2. Como armazenar as ideias? Como organizá-las? 

• fichamento de textos; 

• resumos; 

• paragrafação; 

• monografias (organização de bibliografia) 

3. Narração: 



 

 

• narração de fatos; 

• carta narrativa; 

• discurso direto e indireto/indireto livre; 

• níveis de linguagem. 

4. Descrição: 

• descrição; 

• carta descritiva. 

5. Dissertação: 

• estudo do parágrafo; 

• tópico frasal; 

• unidade/coerência/ ênfase. 

5.1. Dissertação expositiva: 

• estrutura dissertativa. 

5.2. Dissertação argumentativa 

6. Contra argumentação: 

• carta argumentativa. 

7. Narração/dissertação: 

• carta argumentativa; 

• temas de vestibular; 

  • cotejamento explícito e trabalho prévio com detalhes das ideias atra-

vés de fichamento. 

A linguagem 

- Língua e linguagem 

- Funções da linguagem 

- Sujeito e linguagem 

- Norma culta e variedades linguísticas 

- Os três níveis de linguagem: universal, histórico, individual 

- Variação e norma 

- Variedades regionais e sociais 

- Variedades estilísticas: registros 

- Gíria 



 

 

- Empréstimo/ estrangeirismos 

- O Português do Brasil/ O Português europeu/ O Português africano 

Modalidades linguísticas 

- A relação entre a oralidade e a escrita 

- A escrita e a leitura 

- Princípios de análise fonológica 

- Os fonemas do Português 

- A convenção ortográfica 

- Acentuação gráfica 

A Gramática 

- Objetivos do estudo de gramática 

- Gramática normativa 

- Gramática descritiva 

- Partes da gramática 

Morfologia 

- Elementos mórficos 

- Formação de palavras 

- Recursos expressivos fonológicos e morfológicos 

- O trabalho com os sons das palavras 

- O trabalho com a forma das palavras 

O sintagma nominal: forma e função 

- Classes de palavras 

- Combinação de formas mínimas em unidades superiores à morfolo-

gia: sintaxe 

- Substantivo 

- Adjetivo 

- Artigo 

- Numeral 

- Interjeição 

Os nós linguísticos do texto 

- Pronomes 



 

 

- Colocação pronominal 

- Preposição 

- Conjunção 

- A coesão textual 

O sintagma verbal 

- Flexões verbais 

- Formação dos tempos e modos 

- Vozes verbais 

- Mecanismos de coesão sequencial 

- Relação causa e consequência 

- Relação de condição, tempo, gradação 

- Relação de acréscimo ou conjunção 

- Advérbio 

Sintaxe: o estudo das relações entre as palavras 

- Estrutura, relações e funções 

- Frase, oração, período 

- Termos da oração 

- Concordância nominal e verbal 

Coerência textual 

- Texto e coerência 

- Aspectos determinantes da coerência: semânticos, sintáticos, estilísti-

cos e pragmáticos 

- A articulação dos elementos do texto 

- Regência nominal e verbal 

- Crase 

Relações de sentido: no interior do período 

- Relações de subordinação e coordenação 

- Encaixamento sintático, determinação e subordinação 

- Subordinação 

- Coordenação 

- Relações coesivas 



 

 

- A pontuação como mecanismo de coesão textual 

Semântica: o sentido das palavras 

- Conotação e denotação 

- Sentido literal e sentido figurado 

- Sentido e contexto: pressuposição 

O texto 

- Relação texto/contexto 

- O texto e seus interlocutores 

- O relato, a crônica e a narrativa 

- A estrutura do texto narrativo 

- A estrutura do texto dissertativo 

- A estrutura do texto persuasivo 

A leitura e a construção dos sentidos 

- Pressupostos e implícitos 

- Inferências 

- Intertextualidade/Dialogismos 

- Juízo de fato e juízo de valor 

O texto narrativo 

- O foco narrativo 

- Os tipos de discurso 

- A personagem 

- O espaço e o tempo 

O texto analítico-expositivo 

- Diferentes tipos de exposição 

- Recursos expositivos: descrição, enumeração, comparação, con-

traste 

- O resumo e a resenha 

- A análise 

- A leitura de um tema 

- Elaborando um projeto de texto dissertativo 



 

 

O texto persuasivo 

- O contexto da persuasão 

- Imagem: as características do interlocutor 

- O contexto publicitário 

- A carta argumentativa 

A construção dos efeitos de sentido 

- Ambiguidade 

- Ambiguidade e indeterminação 

- A ironia e o humor 

- Recursos sintáticos 

- Figuras de sintaxe 

- O significado das palavras e enunciados 

- A pontuação como elemento de construção do sentido 
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LITERATURA 

Apresentação: 

É indiscutível que o ensino de Literatura não deve se separar do ensino de 

Língua Portuguesa; no entanto, é preciso tomar cuidado para a literatura não ser utili-

zada como uma simples ilustração de fatos da língua. Em vez de ser a poética uma 

mera função da linguagem, como queria Roman Jakobson na década de 60, ela traz 

em seu corpo discursivo as vozes polifônicas da sociedade que a engendrou. Sabendo-

se que essas vozes sociais são regidas pela História daquela sociedade, a literatura, 

feita de linguagem, extrapola o estudo desta para ir ao encontro de um contexto cultural 

mais amplo. Portanto, o ensino da literatura é uma verdadeira arena interdisciplinar, 

onde se ouvem as vozes da filosofia, da sociologia, da psicologia, da economia, dos 

estudos geográficos e históricos, assim como dos outros discursos artísticos. Estudar 

literatura é percorrer o caminho da resistência humana à perda da condição de sujeito 

criador. 

O ensino da literatura deve sempre ter em vista a contextualização do fenô-

meno literário na História da Cultura. Como diz Mikhail Bakhtin, “a literatura é uma parte 



 

 

inalienável da cultura, sendo impossível compreendê-la fora do contexto global da cul-

tura de uma dada época”2. Deve-se fugir da aporia formalista, agravada pelo estrutu-

ralismo na década de 60, que propunha o estudo imanente da obra literária, isto é, a 

análise do fenômeno literário apenas em seus atributos estéticos, inteiramente desgar-

rado das outras obras de sua época e da cultura que as gerou. Bakhtin denominava 

esse caminho teórico de “estética do material”. 

É essa tendência que tem como objetivo máximo expulsar a História do es-

tudo da literatura. Evidentemente o estruturalismo desempenhou um papel importante 

não só no estudo da literatura como em toda a história da cultura, haja vista sua radical 

contribuição para a Antropologia e para a Linguística. É preciso considerar o horizonte 

em que seu precursor teórico, o Formalismo Russo, surgiu: os estudos literários resu-

miam-se a um desfilar de nomes de autores, datas e nomes de obras, listagem de 

personagens e suas características físicas e morais. 

A perspectiva histórica se resumia a uma conjugação de datas históricas 

com a publicação de obras, como se estas fossem causadas por essas efemérides. 

Como a História também era estudada a partir de heróis, datas e fatos isolados, igno-

rando os movimentos da sociedade, o traçado individualista de ambas as disciplinas 

se entrelaçava. Assim, o ensino dessas disciplinas tornava-se quase que exclusiva-

mente um tratado de técnicas de memorização. 

Foi nesse contexto que a reflexão teórica dos formalistas russos e depois a 

sistematização empreendida pelo estruturalismo tiveram sua importância capital no 

resgate da especificidade do fenômeno literário. No entanto, por falta de dimensiona-

mento desses postulados em seu contexto de surgimento, os seguidores do estrutura-

lismo radicalizaram no sentido do isolamento da obra de seu contexto histórico-social, 

deixando sequelas em algumas posturas teóricas ainda não de todo sepultadas. 

No Brasil, o estudo da obra literária apenas em seus elementos intrínsecos 

teve seu auge na década de 70, durante a ditadura militar. Os defensores de um ensino 

da literatura enraizado na História foram substituídos pelos paladinos dos estudos me-

ramente sincrônicos da literatura. Para estes, os aspectos estéticos deviam ser anali-

 

2  Estética da criação verbal (p. 362). 



 

 

sados de forma inteiramente dissociada da História da Cultura, como se História, Cul-

tura e Arte não fossem fenômenos interdependentes. Como se a literatura se fizesse 

por si mesma, independente do Homem histórico e dos movimentos da sociedade. 

O estruturalismo no Brasil, já bastante atrasado em relação à matriz fran-

cesa, encontrou terreno fértil no período da ditadura militar para se espalhar nas uni-

versidades, pois os estudos históricos eram bastante incômodos para o poder naquele 

momento. Assim, retirando a História dos estudos literários, o ensino da literatura se 

pautava apenas pela análise fragmentária da estrutura estética e do material linguístico 

de uma obra literária. Quando muito, eram empreendidos estudos das questões morais 

e filosóficas suscitadas pelas obras, sempre descontextualizadas e dentro de uma 

perspectiva idealista. 

Porém, havia uma resistência no Brasil ao exílio da História no ensino da 

Literatura. Ela estava localizada basicamente na Faculdade de Filosofia e Letras da 

Universidade de São Paulo (USP), encabeçada pelo Professor Antonio Candido e seus 

discípulos, como Davi Arrigucci (principal de Manuel Bandeira no Brasil) e Roberto 

Schwarz (conhecido por sua análise de Machado de Assis). 

As obras simbólicas dessa resistência de Antonio Candido a descontextua-

lizarão histórica da literatura são Literatura e Sociedade (1965) e Formação da Lite-

ratura Brasileira (1975). 

Atualmente, a tendência universal dos estudos literários é de fato a intertex-

tualidade. Sob a rubrica de “Estudos Culturais”, a ciência da literatura não se contenta 

mais com o trabalho intramuros, ou seja, a análise literária limitada à sua especifici-

dade. Ao contrário, o estudo da literatura caminha ao lado da Sociologia, da Filosofia, 

da História, da Geografia, da Psicanálise, da Política, para, juntamente com o discurso 

das outras artes e ciências, ouvir as vozes da sociedade e seu corpo textual, dando 

chance inclusive para as vozes quase inaudíveis dos excluídos do cânone da História 

da Arte – o discurso feminino, entre outros exemplos. 

Contudo, o sequestro da perspectiva histórica sempre ronda os estudos li-

terários, ameaçados pela descontextualizarão de seus movimentos de permanência e 

renovação de temas e formas. Visando sempre à compreensão integral da obra literária 

como um fenômeno da cultura enraizado na sociedade de uma dada época, entende-

mos o ensino da Literatura como mais um caminho de construção da consciência crítica 

do sujeito imerso no mundo da indústria cultural globalizada. 



 

 

Partindo de uma visão contextualizada do texto literário na sociedade, de-

fendemos uma estratégia de ensino de literatura que privilegie suas relações interdis-

ciplinares tanto no eixo da diacronia quanto no da sincronia. Enquanto a perspectiva 

diacrônica nos permite conhecer a história dos efeitos estéticos e sua recepção na 

sociedade, a análise sincrônica nos fornece o viés comparativo de temas, ideologia e 

formas não só com outros estilos literários de época como também com outros gêneros 

do discurso. 

Portanto, a tarefa que se nos apresenta é composta de dois momentos in-

terconexos e interdependentes: primeiro, devemos investigar o impacto de uma nova 

forma artística na sociedade, esclarecendo sua importância na alteração do horizonte 

de expectativas do público leitor daquele momento histórico; depois, resta-nos apontar 

a reiteração de temas e traços estilísticos. A análise do movimento de renovação e 

permanência de traços dos estilos literários nos permite traçar estratégias de ensino 

de Literaturas que não se limitem nem a um mero desfilar da história literária nem tam-

pouco a uma limitadora apresentação de formas e temas descontextualizados. 

Evidentemente, a perspectiva interdisciplinar de ensino da literatura de-

pende da formação multidisciplinar do professor e deve ser enriquecida com a perma-

nente troca e até mesmo com o trabalho conjunto com professores das disciplinas co-

nexas. Entretanto, a condição básica para que este trabalho obtenha resultados se 

prende a um efetivo trabalho de leitura com os alunos, tanto de textos literários quanto 

de outros gêneros discursivos. Sem que a leitura seja o alvo permanente, o ensino de 

literatura torna-se via de mão única, contrariando frontalmente a matriz de toda política 

pedagógica que se quer inovadora: o diálogo, sempre. 

Conteúdos 

• O discurso contemporâneo na poesia, no teatro e no romance: 

- Noção de texto 

- Vozes do texto 

- Plurissignificação da mensagem 

- Temática 

- Tempo e espaço 

- Personagens 

- A literatura no cinema e no vídeo 

• O discurso fundador: origens e rebelações 



 

 

- A tradição lírica: das cantigas de amor e de amigo ao cancioneiro nacional: o 

repertório sertanejo; de Camões aos nossos dias. 

- A tradição satírica: das cantigas de escárnio e maldizer às sátiras contemporâ-

neas. A carta de Pero Vaz de Caminha e a voz (inaudita) dos povos indígenas. 

• A literatura brasileira no século XIX: o olhar romântico e o olhar realista 

- As tendências do romance romântico e a afirmação da identidade nacional 

- Temas e musicalidade da poesia romântica na construção do imaginário coletivo 

- A plurissignificação da prosa de Machado de Assis 

- A estética da representação naturalista 

- Nosso breve Simbolismo 

• A literatura brasileira do século XX 

- O Pré-modernismo: manifestações renovadoras de um momento de sincretismo 

estilístico 

- A revolução no conceito de arte a partir das vanguardas modernistas 

- O Modernismo como visão inovadora da Língua, da Cultura e da Literatura bra-

sileira 

- Temas, formas e problemas de textos literários brasileiros contemporâneos 

- Perspectiva comparativista de traços de renovação e permanência de temas e 

formas literárias no Modernismo e na literatura contemporânea em relação aos 

estilos literários anteriores. 

 

Avaliação e recuperação 

 A Proposta Pedagógica Curricular da disciplina está fundamentada na LDB 

9394/96, Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta Instituição de ensino. 

A avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto 

é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela que se dará de 

forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 
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Língua Estrangeira Moderna 

Apresentação 

O ensino da Língua Inglesa no Brasil inicia com a chegada da família Real e pos-

teriormente, de forma mais objetiva e abrangente, em 1.837, quando foi fundada 

a escola de Ensino Médio. Ocorreu aí, a implantação da Língua Inglesa, no currí-

culo das Escolas brasileiras, nos moldes das escolas Francesas da época. 

 Nessa época, a abordagem de trabalho com a Língua era tradicional; a 

língua era concebida como um conjunto de regras, onde se privilegiava a escrita. 

 Esse método foi substituído no primeiro governo de Getúlio Vargas, pelo 

método direto que se baseava na teoria associacionista da Psicologia de Apren-

dizagem que permite pela razão, induzir o aprendiz ao acesso direto dos sentidos, 

sem lhe facultar a tradução do signo escrito. 

No período pós segunda guerra mundial, o Inglês tinha o seu espaço garantido, 

por ser o idioma mais usado nas transações comerciais. 

 Com o desenvolvimento da linguística nos anos 50 e 60 e o crescente in-

teresse pela aprendizagem de línguas, surgiam mudanças significativas, quanto 

à abordagem e quanto ao método de ensino. Os estruturalistas apoiavam-se na 

psicologia da escola Behaviorista, partindo da forma para chegar ao significado. 

 Com o Cognitivismo, a teoria Behaviorista passa a ser questionada no 

campo da linguística e a gramática Gerativa Transformacional reestruturou a vi-

são de língua e a metodologia de aprendizagem. 

 A partir de então, o princípio do foco na oralidade cede espaço ao ensino 

da seguinte modalidade: ouvir, falar, ler e escrever. 



 

 

 Na década de 50, o sistema educacional era responsável pela formação 

de seus alunos para o mundo do trabalho. Nesse contexto, o currículo passou a 

ser cada vez mais técnico e diminuiu-se a carga horária da língua Estrangeira. 

 Em 1961 a LDB, criou o Conselho Federal de Educação e as decisões 

sobre o ensino de língua Estrangeira Moderna, ficaram a cargo dos Conselhos 

Estaduais. O Inglês passou, então, a ganhar espaço em detrimento do ensino da 

língua Francesa, até finalmente figurar de forma absoluta, no ensino de língua 

Estrangeira Moderna, no Brasil. 

 A partir da lei 5.692/71 que desobrigava a inclusão de língua estrangeira 

no currículo, alicerçado sob um ideal nacionalista, o ensino de Língua Estrangeira, 

tornou-se um instrumento de aprendizado das classes mais favorecidas. No iní-

cio dos anos 90, baseando-se em um ideal de redemocratização do País e pela 

criação de um sistema cooperativo de mercado, entre as nações da América do 

Sul (MERCOSUL), as escolas voltariam a ofertar um outro idioma, inserido na 

grade escolar: O Espanhol – que funcionaria como uma alternativa na escolha do 

aprendiz. A proposta, entretanto, não encontrou respaldo nem por parte de pro-

fessores, tão menos por parte da clientela; os estudantes. 

 Em 1.999, são publicados os PCNs, tendo como objetivo, no Ensino de 

Língua Estrangeira Moderna, priorizar a leitura, entendendo-se o ensino de uma 

língua estrangeira, como uma prática social. 

 Em 2005, foi criada a Lei 11.161, de 05 de agosto de 2005, que decreta 

obrigatória a oferta de língua espanhola nos estabelecimentos de Ensino Médio, 

objetivando o interesse do Brasil em se destacar no MERCOSUL e incrementar 

as relações comerciais do Brasil em países de língua espanhola. 

 Atualmente, considerando que as Sociedades Contemporâneas não so-

breviveriam economicamente de forma isolada, é cada vez mais evidente a ne-

cessidade de existir um idioma comum a todos, facilitando a comunicação, nos 

diversos segmentos essenciais da humanidade. Por essa razão, e pelo fato de a 

Língua Inglesa, ser usada no mundo inteiro, como instrumento de comunicação 

nas relações comerciais e diplomáticas entre as nações, tanto por parte de go-

vernantes quanto por parte de empresários, é que se busca aprimorar o ensino 

desse idioma nas escolas, buscando a formação de um indivíduo próspero em 

todos os aspectos e sentidos; visando uma sociedade mais justa e honrosa. 



 

 

 A LEM pode ser vista como uma estrutura que faz intermediação entre o 

indivíduo e o mundo, ou seja, o agir e o interagir no mundo seriam possibilitados 

pelas estruturas da língua, ela seria um elemento de ligação entre os dois. Tal 

concepção percebe a língua como exterior ao mundo e ao indivíduo, e os signifi-

cados como sendo produzidos exteriormente, tanto ao mundo quanto ao indiví-

duo, tal exterioridade promove uma dissociação entre língua e significação, entre 

língua e subjetividade, entre língua e construção de identidades. 

 Repleta de sentidos a ela conferidos por nossas culturas, nossas socieda-

des, a língua organiza e determina as possibilidades de percepção do mundo e 

estabelece entendimentos possíveis. Em outras palavras, a língua é aqui conce-

bida como discurso, não como estrutura. É na língua (e não através dela) que se 

percebe e entende a realidade e, portanto, a percepção do mundo está intima-

mente ligada às línguas que se conhece. 

 O princípio norteador da LEM é a formação para a cidadania, ensinar ma-

neiras de produzir entendimentos da realidade, de construir significados, de en-

tender o mundo. 

 O objetivo do Ensino Médio é a formação de um sujeito crítico, capaz de 

interagir criticamente com o mundo. Assim, o ensino da LEM deve contribuir para 

esse fim ultrapassando as questões técnicas e instrumentais, centrando-se na 

educação para que o aluno reflita e passe a agir de maneira que a realidade que 

se lhe apresenta comece a ser transformada, entendendo essa realidade, bem 

como, seus processos sociais, políticos, econômicos, tecnológicos e culturais são 

inacabados estão em constante transformações. É preciso trabalhar a língua 

como prática social significativa. 

 No cenário global contemporâneo, a LEM insere-se como importante meio 

de comunicação e disseminação cultural e científica. 

 Sendo assim, o conhecimento de uma língua estrangeira colabora para a 

elaboração da consciência da própria identidade, pois o aluno percebe-se tam-

bém como sujeito dessa identidade, como um cidadão histórico e social, pois a 

língua e a cultura constituem os pilares dessa identidade do sujeito e da comuni-

dade como formação social. 

 Tal perspectiva remete a pensar em discurso e identidade e defini-los como 

elementos socialmente construídos, pois quando o educando procura aprender 



 

 

uma língua estrangeira desenvolve uma consciência sobre o papel exercido por 

essas línguas na sociedade brasileira e no panorama internacional, favorecendo 

ligações entre comunidade local e planetária. Nesse cenário, a língua inglesa se 

insere não apenas como instrumento de comunicação, mas, sobretudo, como 

ponto de partida para reflexões sobre as funções da linguagem em práticas soci-

ais mais amplas. 

Objetivos 

- Proporcionar aos alunos a chance de fazer uso da língua que estão aprendendo 

em situações significativas, relevantes e não como mera prática de formas lin-

guísticas descontextualizadas.  

- Ensinar e aprender percepções de mundo e maneiras de construir sentidos, for-

mando subjetividades independentes do grau de proficiência atingida, bem  como 

objetiva-se que os alunos possam analisar as questões da nova ordem global, 

suas implicações, que desenvolvam a consciência crítica a respeito do  papel das 

línguas na sociedade. 

- Possibilitar aos alunos que utilizem uma língua estrangeira em situações de co-

municação e também ao inseri-los na sociedade possam ser participantes ativos, 

não limitados as suas comunidades locais, mas capazes de se relacionarem com 

outras   comunidades e outros conhecimentos.   

- Contribuir para que os alunos percebam as diferenças entre os usos, as con-

venções, os valores de seu grupo social, de forma crítica, percebendo que não 

há um modelo a ser seguido, ou uma cultura melhor que a outra, mas apenas 

diferentes possibilidades que os seres humanos elegem e que são passiveis de  

mudanças ao longo do tempo, levando os mesmos a exercerem uma  atitude 

crítica, transformadora enquanto sujeitos atentos ao ambiente sócio-histórico-ide-

ológico ao qual pertencem. 

- Prover os alunos com meios necessários para que não apenas  assimilem o 

saber como resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como 

as tendências de sua transformação, explicitando as relações de poder que as 

determinam. 

Assim, ao final do ensino fundamental, espera-se que o aluno: 

- seja capaz de usar a língua em situações de comunicação, dentro do conheci-

mento já adquirido; 



 

 

- vivencie, na aula de língua inglesa, formas de participação que lhe possibilite 

estabelecer relações entre ações individuais e coletivas; 

- compreenda que as significações são sociais e historicamente construídas e, 

portanto, passíveis de transformação na prática social; 

- tenha maior consciência sobre o papel das línguas na sociedade; 

- reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, bem como seus 

benefícios para o desenvolvimento cultural do país. 

Conteúdos 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 

Conteúdos Básicos e Específicos: 

1.Leitura 

- Tema do texto; 

- Interlocutor; 

- Finalidade do texto; 

- Aceitabilidade do texto; 

- Informatividade; 

- Situacionalidade; 

- Intertextualidade; 

- Temporalidade; 

- Referência Textual; 

- Linguagem verbal e não verbal; 

-Partículas conectivas do texto; 

- Discurso Direto e Indireto; 

- Elementos composicionais do gênero; 

- Emprego do sentido conotativo e denotativo; 

- Palavras e/ou expressões que denotam ironia e humor no texto; 

- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto,  

expressões idiomáticas, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito), 

figuras de linguagem; 

- Léxico; 

2.Oralidade 

- Conteúdo temático; 



 

 

- Finalidade; 

- Aceitabilidade do texto; 

- Informatividade; 

- Papel do locutor e interlocutor; 

- Elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal e gestual, 

pausas, paragrafação; 

- Linguagem verbal e não verbal; 

- Adequação do discurso ao gênero; 

- Turnos de fala; 

- Variações Linguísticas; 

- Marcas linguísticas: coesão, coerência, expressões idiomáticas, repetição, se-

mântica; 

- Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, expressões idiomáticas, re-

petições, etc.); 

- Diferenças e semelhanças entre o discurso oral ou escrito; 

- Concordância verbal e nominal; 

3. Escrita 

- Tema do texto; 

- Interlocutor; 

- Finalidade do texto; 

- Aceitabilidade do texto; 

- Informatividade; 

- Situacionalidade; 

- Intertextualidade; 

- Temporalidade; 

- Referência textual; 

- Partículas conectivas do texto; 

- Discurso direto e indireto; 

- Elementos composicionais do gênero; 

- Emprego do sentido conotativo e denotativo; 

- Palavras e/ou expressões que denotam ironia e humor no texto; 



 

 

- Polissemia; 

- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 

expressões idiomáticas, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 

figuras de linguagem; 

- Ortografia; 

- Concordância verbal e nominal; 

4. Prática da Análise linguística: 

1º  

1)To be – simple present and simple past; 

2)Articles; 

3)There to be – present and past; 

4)Present continuous; 

5) Numbers – cardinal and ordinal; 

6)Personal pronouns; 

7)Adjective and Possessive pronouns; 

8)Demonstrative pronouns; 

9) Plural form; 

10)Simple present – all verbs; 

11) Frequency adverbs; 

12) Adverbs – manner, place and time; 

2º 

1)Genitive case; 

2) Conjunctions; 

3) Prepositions; 

4) Can and Could; 

5) Abilities; 

6)Past tense – regular and irregular verbs; 

7) Past continuous – When/While 

8) Phrasal verbs; 



 

 

9)Interrogative words; 

10)Future – will and going to; 

11) Many, much, few, little; 

12) Indefinite pronouns; 

3º  

    1)Degrees of adjectives; 

2)Other prepositions; 

3)Questions tags; 

4)Imperative form; 

5)Past participle; 

6) Present perfect; 

7)Present perfect and simple past; 

8) Present perfect continuous; 

9) Past perfect continuous; 

10) Phrasal verbs; 

Complements: 

Modal verbs; 

Conjunctions – all; 

Future perfect and continuous; 

Reflexive pronouns; 

Relative pronouns; 

Conditional tenses; 

Gerund and infinitive: 

Passive voice and active voice; 

Reported speech and direct speech; 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL 

1ª série 

- Leitura: 

- Vocabulário. 

- Interpretação. 



 

 

- Gramática. 

- Conteúdos Gramaticais: 

- Artigos (definidos e indefinidos). 

- Regras de eufonia. 

- Verbos no presente do indicativo (regulares e irregulares). 

- Números cardinais. 

- Adjetivos e substantivos (gênero e número). 

- Pronomes pessoais e possessivos. 

- Advérbios. 

2ª série 

- Leitura: 

- Vocabulário. 

- Interpretação. 

- Gramatica. 

- Conteúdos Gramaticais: 

- Pretérito perfeito. 

- Pretérito indefinido. 

- Pretérito imperfeito. 

- Pronomes demonstrativos. 

- Pronomes interrogativos e indefinidos. 

- Adjetivos y substantivos (genero y numero). 

Verbos so no indicativo. 

- Regras de acentuação. 

- Expressões para se comunicar formal e informalmente. 

3ª série 

- Leitura: 

- Variedade temática e textual. 

- Vocabulário geral – compreendendo o vocabulário trabalhados nos três anos. 

- Interpretação de textos: compreendendo toda a teoria e a prática referente às 

leituras trabalhadas nos três anos. 



 

 

- Divergências léxicas: (heterose áticos, heterotônicos, heterofônicos e hetero-

gráficos). 

- Expressão e interpretação lexical, variações linguísticas. 

- Conteúdo gramatical: 

- Revisão dos conteúdos pertinentes aos três anos de ensino/aprendizagem: 

- Utilización del modo indicativo con énfasis en el presente. 

- Identificación de los tiempos indefinido y imperfeito del indicativo. 

- Verbos en tiempo pretérito perfeito, en futuro etc. 

- Identificación de textos. 

- Reglas del eufonia. 

- Numerales – cardinales y ordinales. 

- Reglas de acentuación. 

- Interrogativos y exclamativos. 

- Pronomes y adjetivos posesivos. 

- Sustantivos y adjetivos cuanto a género y número. 

- Expresiones para comunicarse formal e informalmente. 

 

Avaliação e recuperação 

 A Proposta Pedagógica Curricular da disciplina está fundamentada na LDB 

9394/96, Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta Instituição de ensino. 

A avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto 

é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela que se dará de 

forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 
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Matemática 

Apresentação: 



 

 

 A revolução industrial, iniciada na Inglaterra, e a revolução francesa tra-

ziam, em seu bojo, o problema do desenvolvimento técnico-industrial. Era pre-

ciso ter profissionais mais preparados para as mudanças. A técnica deveria dei-

xar de ser artesanal para se transformar em ciência. A revolução francesa per-

mitiu a concretização desse projeto através da criação de grandes escolas. O 

saber científico deixava de ser monopólio dos cientistas para ser acessíveis aos 

demais segmentos da sociedade. 

 Hoje, é preciso que o aluno compreenda que as Ciências da Natureza e a 

Matemática formam um corpo não compartimentado de conhecimentos, apenas 

separado em disciplinas para facilitar a forma didática de abordagem. 

 No Colégio FERA, esta área se compõe das disciplinas de Biologia, Fí-

sica, Química e Matemática. Imprescindível é que a separação em disciplinas 

não caracterize uma divisão ou isolamento de cada uma delas, já que um tema, 

como, a água, pode ser objeto de estudo de Química, Física e Biologia, como de 

Matemática, na quantificação de medidas. 

 É essencial buscar-se uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar 

de temas cujas fronteiras não constituam barreiras para possíveis conexões, 

permitindo a visão geral e ampla do conhecimento das Ciências da Natureza e 

da Matemática. É essencial, nessa perspectiva, a compreensão das ciências e 

da tecnologia como construções humanas e históricas. Como tais, embora apre-

sentem o mundo físico e natural como referência comum, as disciplinas têm ob-

jetos distintos e leis próprias. Apropriar-se dessas leis e situá-las no contexto in-

terno de cada disciplina é uma competência a ser desenvolvida no aluno. 

 O ensino na Área de Ciências da Natureza e da Matemática deve se dar 

no sentido de propiciar ao aluno a leitura e a compreensão do mundo que o cerca, 

no qual está inserido e com o qual necessita interagir. 

 As Ciências da Natureza o ajudam a entender as leis que regem a natu-

reza, as transformações da matéria, a interação existente entre matéria e energia, 

o metabolismo dos seres vivos, dentre outros aspectos. A Matemática contribui 

com o estabelecimento de relações, quantificando fenômenos, interpretando in-

formações e elaborando modelos. 

 O objetivo das Ciências da Natureza e da Matemática no Ensino Médio não 

é formar cientistas, mas cidadãos com pensamento crítico, capazes de exercer 



 

 

conscientemente a sua cidadania e compreender que a construção do conheci-

mento científico envolve valores humanos, relacionando-se com a tecnologia e a 

vida em sociedade. Assim, o ensino nessa área deve basear-se na necessidade 

de responder ao avanço do conhecimento científico e da tecnologia, acompa-

nhando seu desenvolvimento, bem como as novas concepções educacionais, pri-

orizando a ativa participação discente. 

 É preciso superar a prática excessivamente formal do ensino das ciências 

da natureza e da matemática, dando-lhe também uma abordagem contextuali-

zada, evitando-se a superficialidade, o empobrecimento e a repetição de conteú-

dos comuns a diferentes disciplinas. Sempre que possível, o aluno deverá parti-

cipar de experimentos, abrangendo da simples observação à participação plena 

em aulas de laboratórios, incluindo a informática, atividades individuais ou coleti-

vas em que haja produção de textos científicos, problematização, análise e crítica, 

construção e interpretação de gráficos, tabelas, esquemas, diagramas e outras 

formas de representação, desenvolvendo competências e habilidades da área. 

 Destaca-se o fato de que o desenvolvimento cognitivo não é linear. A cons-

trução de novas competências se apoia na reconstrução de competências adqui-

ridas anteriormente. 

 É necessário considerar que a Educação Matemática almeja um ensino 

que possibilite aos educandos análises, discussões, conjecturas, apropriação de 

conceitos e formulação de ideias, ideias essas que visam às diversidades dentro 

dos DESAFIOS EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEOS tão presentes na con-

juntura social, é nesta perspectiva, portanto, que o Ensino da Matemática pode 

contribuir para obtermos uma sociedade mais humana e solidária. 

OBJETIVOS 

• Amplie procedimentos de cálculo (mental, escrito, 

exato, aproximado) que levam á expansão do significado do número e 

das operações, utilizando a calculadora como estratégia para a verifi-

cação dos resultados; 

• Resolva problemas aproximando-se das operações 

fundamentais, verifique a solução e responda adequadamente; 



 

 

• Estimule o seu interesse para investigar, explorar e in-

terpretar, em vários contextos do cotidiano e em outras áreas do co-

nhecimento; 

• Interprete e compare dados em tabelas e gráficos, ve-

rificando, assim, que essa linguagem é uma forma de comunicação; 

• Determine parâmetros coerentes com a realidade, a 

partir de situações-problema para explorar, medir, comparar, analisar 

e observar grandezas da mesma natureza; 

• Estabeleça formas de representação, observação, 

construção e experimentação das figuras geométricas a partir da ex-

ploração do espaço, das figuras que fazem parte da natureza e dos 

objetos construídos pelo homem. 

 

CONTEÚDOS: 

1ª série 

1) Teoria dos conjuntos: 

a. Subconjuntos. 

b. Operações. 

c. Diagramas. 

2) Sistemas de Coordenadas Cartesianas: 

a. Plano Cartesiano. 

b. Intervalos. 

3) Funções: 

a. Domínio e imagem. 

b. Gráficos. 

c. Função crescente e decrescente. 

d. Função composta e função inversa. 

4) Função do 1o grau: 

a. Gráficos. 

b. Sinais da função. 

c. Inequação do 1o grau. 

5) Função do 2o grau: 

a. Gráficos. 



 

 

b. Zeros da função. 

c. Ponto de máximo e ponto de mínimo. 

d. Sinais da função. 

e. Inequação do 2o Grau. 

6) Função Exponencial: 

a. Equação Exponencial. 

b. Gráficos. 

c. Domínio. 

7) Função Logarítmica: 

a. Equação logarítmica. 

b. Gráficos. 

c. Domínio. 

d. Propriedades. 

8) Trigonometria: 

a. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. 

b. Trigonometria na circunferência. 

c. Arcos e ângulos. 

d. Unidades. 

e. Razões trigonométricas (seno, cosseno, tangente, cotangente, se-

cante e cossecante). 

2ª série 

1) Geometria plana: 

a. Polígonos. 

b. Elementos. 

c. Área. 

d. Perímetro. 

2) Geometria espacial – sólidos: 

a. Poliedros. 

b. Prismas regulares (área e volume).2.3. Cilindro (área e volume). 

c. Pirâmide (área e volume). 

d. Cone (área e volume). 

e. Esfera (área e volume). 

3) Análise Combinatória. 



 

 

4) Probabilidade. 

5) Binômio de Newton. 

6) Matrizes. 

7) Determinantes: 

a. 1ª ordem. 

b. 2ª ordem. 

c. 3ª ordem. 

8) Sistemas lineares. 

3ª série 

1) Estatística: 

a) Interpretações de gráficos: barras, setores, colunas. 

b) Média: aritmética, ponderada, harmônica. 

2) Geometria Analítica: 

a) Equação da reta (geral e reduzida). 

b) Distância entre dois pontos. 

c) Distância entre ponto e reta. 

d) Ponto médio. 

e) Ângulo entre retas. 

f) Circunferência (equação geral). 

3) Polinômios: 

a) 3.1.Operações. 

b) 3.2. Teorema D´Alembert. 

c) 3.3. Briot – Ruffini. 

4) Números complexos: 

a) Forma algébrica. 

b) Módulo. 

c) Argumento. 

d) Potência de i. 

e) Operações com números complexos (na forma algébrica). 

f) Representação no plano de Argand-Gauss. 

5) Equações algébricas: 

a) Prováveis raízes. 

b) Relações de Girard. 



 

 

6) Matemática financeira: 

a) Juros simples e compostos. 

b) Montante. 

7) Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de Matemática está fundamentada na 

LDB 9394/97 e Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta instituição de 

ensino. A  avaliação da aprendizagem tem como objetivo de avaliar/reavaliar e 

nosso trabalho docente, isto é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação  

paralela que se  dará  de  forma   permanente   e concomitante ao processo 

de ensino e aprendizagem. 
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Física 

Apresentação: 

 A Física é uma das ciências que investigam os fenômenos da natureza. 

Os pioneiros na tentativa de explicar esses fenômenos foram os grandes filóso-

fos gregos que viveram de 650 a 250 a.C. e que são identificados como os pri-

meiros “físicos”. 

 A partir dos estudos astronômicos realizados por Giordano Bruno, Copér-

nico, Tycho Brahe, Kepler e Galileu, que colocaram em xeque as ideias de Aris-

tóteles, a Física passou a desenvolver-se como uma ciência específica. E não 



 

 

mais deixou de evoluir, desde o modo de ser pensada como ciência até a forma 

de organização dos conhecimentos que vieram sendo acumulados ao longo do 

tempo. 

 A Física, por sistematizar propriedades gerais da matéria, assim como a 

Matemática, sua principal linguagem, fornece instrumental e linguagens que são 

incorporados pelas demais ciências. A cosmologia, no sentido amplo de visão de 

mundo, e inúmeras tecnologias contemporâneas associam-se diretamente ao co-

nhecimento físico. Desse modo, o aprendizado culturalmente significativo e con-

textualizado da Física transcende os domínios disciplinares. 

 Para fazer da Física uma ciência que permita ao estudante construir, ver-

dadeiramente, uma cultura científica, o que engloba a interpretação de fatos, fe-

nômenos e processos naturais, bem como possibilite ao educando situar e dimen-

sionar a interação do ser humano com a natureza, devemos explicitar o conheci-

mento físico como um processo histórico em permanente transformação e indis-

sociável das demais formas de expressão e de produção do homem. 

 O estudo da Física deve ter como objetivos ensejar a aquisição de conhe-

cimentos indispensáveis à compreensão de fenômenos naturais, facilitando a 

identificação de sua presença em muitas das atividades do cotidiano, tornando 

mais simples, lógica e agradável a descoberta e a incorporação de saberes cien-

tíficos e tecnológicos ao acervo de nossos alunos, o que trará como resultados 

uma efetiva melhoria de sua qualidade de vida. 

 A tradução desses objetivos em termos de competências é indispensável 

para a organização do ensino de Física no Ensino Médio, superando sua prática 

tradicional, que, frequentemente, recorre à apresentação de conceitos, leis e fór-

mulas, distanciados do mundo vivenciado pelos alunos e professores, valorizando 

a utilização de fórmulas em situações artificiais e exagerando na abstração, o que, 

na maioria das vezes, instaura um vazio de significado, ainda que muitos docen-

tes estejam sempre na busca de caminhos alternativos. 

 A apresentação formal do conhecimento em Física como um produto aca-

bado, que somente mentes privilegiadas como, por exemplo, as de Newton ou 

Einstein, seriam capazes de produzir, enfraquece o estímulo de procurar o novo, 

visto que, numa conclusão precipitada, os alunos acreditam que nada mais resta 

a conhecer, nem existem novos desafios ou problemas a resolver. Além disso, a 



 

 

disciplina mantém uma extensa lista de conteúdos, dificultando o estabelecimento 

de um caminho conjunto e construtivo. 

 Necessitamos, então, rediscutir a Física que devemos e necessitamos en-

sinar para melhorar a compreensão do mundo e a formação do aluno para o exer-

cício de sua cidadania. 

 Para tanto, não será suficiente elaborar novas listagens de conteúdos, mas 

sim conferir ao ensino da Física novo enfoque, mais objetivo, relacionado com o 

cotidiano, contextualizado e integrado à vida do estudante – uma nova Física cu-

jos significados e importância possam ser percebidos pelo estudante no momento 

em que se faz o aprendizado, e não projetá-los num futuro “provável”, impossível 

de precisar ou garantir. 

 Considerar a vivência dos alunos, valorizar os problemas e as indagações 

que movem sua curiosidade é, sem dúvida, um caminho que não pode ter mini-

mizada a sua relevância. 

 O saber, assim apropriado, caracteriza-se como de maior universalidade, 

funcionando como instrumento para outras e diferentes investigações e desco-

bertas. 

 Afinal, uma visão mais contemporânea da escola como o local onde se 

convive com o conhecimento e onde se aprende a aprender. Nesse aspecto, é 

fundamental o envolvimento de todos, alunos, pais, e, principalmente, os profes-

sores, para o sucesso na aplicação e no desenvolvimento do novo caminho que 

estamos nos propondo a trilhar. 

OBJETIVOS: 

A Física sendo uma ciência que tem por fim a compreensão dos fenômenos na-

turais e tecnológicos deve preconizar os seguintes objetivos: 

- Trabalhar a Física além da matemática aplicada, pois esta é uma linguagem e 

não um fim, construindo os conceitos físicos através da compreensão do uni-

verso, sua evolução, suas transformações e as interações que nele se apresen-

tam. 

- Partir do conhecimento prévio trazido pelos estudantes, como fruto de suas ex-

periências de vida em seu contexto social e que na escola, se fazem presentes 

no momento em que se inicia o processo. Enfatizando, particularmente, as con-

cepções alternativas apresentadas pelos estudantes com privação de liberdade, 



 

 

as quais acabam por influenciar a aprendizagem desses conceitos do ponto de 

vista científico. 

- Entender que o ensino de Física deve ser voltado para fenômenos naturais, 

enfatizando-os qualitativamente, porém, sem a perda da consciência teórica. 

- Fazer a ligação entre a teoria e a prática, através da experimentação, demons-

tração, observação, confronto, dúvida, interpretação e construção conceitual dos 

fenômenos físicos e ainda deve apresentar-se em forma culturalmente significa-

tiva e contextualizada procurando formar pessoas autônomas, para proporcionar 

uma melhor interação entre professor e alunos e, entre grupos, contribuindo para 

o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes, dentro de um contexto es-

pecial que é a escola dentro de regime prisional. 

- Repassar os conhecimentos historicamente acumulados de forma que privilegie 

a desenvolver um cidadão crítico, possibilitando a interdisciplinaridade e a visão 

não fragmentada da ciência, desde a abordagem de conteúdos específicos até 

suas implicações históricas. 

- Contribuir para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita aos 

alunos a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e di-

mensionando a interação do ser humano com a natureza, como parte da própria 

natureza em transformação. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

Movimento, Termodinâmica e Eletromagnetismo 

Conteúdos 

1ª série 

1) Grandezas Físicas: 

a) Unidades fundamentais do Sistema Internacional (SI). 

b) Notação Científica. 

2) Princípios da Conservação da Quantidade de Movimento: 

a) Colisões: 

- Velocidade. 

- Massa. 

b) Aceleração. 



 

 

c) Força. 

d) Impulso e Variação da Quantidade de Movimento. 

3) Leis de Newton: 

a) 1a e 3a Leis de Newton. 

b) Equilíbrio de Translação e Rotação. 

c) Máquinas Simples: 

- Movimento Uniforme (MU) – incluindo gráficos. 

- Movimento Circular Uniforme (MCU). 

d) 2a Lei de Newton: 

- Atrito. 

- Movimento Uniformemente Variado (MUV) – incluindo gráficos. 

- Movimentos Verticais. 

4) Princípios da Conservação da Energia: 

a) Conservação e Transformação da Energia Mecânica. 

b) Trabalho Mecânico. 

2ª série 

1) Hidrostática: 

a) Densidade e massa especifica. 

b) Pressão atmosférica. 

c) Pressão hidrostática. 

d) Teorema de Stevin. 

e) Teorema de Pascal. 

f) Teorema de Arquimedes. 

2) Termologia: 

a) Termometria. 

b) Dilatação térmica. 

c) Calorimetria. 

d) Estudo físico dos gases. 

e) Termodinâmica: 

i) 1a Lei. 

ii) 2a Lei. 

3) Ondulatória: 

a) Elementos e classificação das ondas. 



 

 

b) Acústica: 

i) Classificação do som. 

ii) Qualidades fisiológicas do som. 

iii) Reflexão do som. 

c) Conceitos qualitativos de: 

i) Refração. 

ii) Ressonância. 

iii) Interferência. 

iv) Difração. 

3ª série 

1) Eletricidade: 

a) Eletrostática. 

b) Eletrodinâmica. 

c) Magnetismo. 

2) Óptica Geométrica: 

a) Princípios. 

b) Reflexão da luz. 

c) Espelhos Planos e Esféricos. 

d) Refração e Dispersão da luz. 

e) Lentes Esféricas. 

f) O Olho Humano. 

3) Introdução à Física Moderna: 

a) Relatividade restrita: conceito; postulados de Einstein e aplicações. 

b) Efeito Fotoelétrico: conceitos e aplicações. 

c) Laser: conceitos de emissão e absorção espontânea e estimulada, e 

aplicações. 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de Física está fundamentada na LDB 9394/96 

e Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta escola, a avaliação tem 

como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto é, a recuperação 

de estudos/avaliação/recuperação   paralela que  se  dará  de  forma  permanente  

e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem.  

Comentado [3]: Descrever brevemente 
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Química 

Apresentação 

 

A Química, como ciência moderna, teve a sua origem no século XVIII, quando 

se verificou que as transformações químicas obedeciam a determinadas leis da 

natureza, todas achadas empiricamente e que foram então estudadas e organi-

zadas para a obtenção de conhecimentos novos. Tem sua origem no mundo má-

gico-vitalista da Idade Média, quando imperava o saber alquímico, que teve como 

base a herança de conhecimentos deixada pelos homens desde a aurora da vida. 

Hoje deve ser percebida como uma importante ferramenta de compreensão das 

transformações e de leitura do mundo científico moderno, visto que, sendo elo 

entre a Física e a Biologia, auxilia a compreensão de todas as atividades huma-

nas derivadas das Ciências Naturais aplicadas. 

O aluno deve ser levado a entender que o conhecimento é uma construção 

gradativa do Homem inserido na História com uma grande carga de afetividade e 

subjetividade e que esse conhecimento é construído a partir de “descoberta” e de 

interpretação de fatos. Sempre que possível, devemos apresentar aos alunos os 

conflitos que geraram uma dada teoria, e não apresentá-la já pronta e acabada 



 

 

como se ela tivesse sido descoberta por um cientista genial, bem distante da re-

alidade. 

A elaboração de um projeto de ensino a partir de uma perspectiva histórico-

filosófica permite ao aluno, no final do processo, entender a Química como uma 

ciência, pois, mesmo sem conhecer todas as suas ferramentas, sabe dialogar 

com elas. O estudo da Química deve torná-lo apto a desenvolver uma visão do 

mundo atualizada, o que inclui uma compreensão mínima das técnicas e dos 

princípios científicos em que se baseia. 

Algumas inquietações do Homem do passado são também inquietações do 

Homem moderno: água, comida, meio ambiente. É possível compreender-se o 

mundo contemporâneo a partir de problemas passados e atuais (poluição, des-

matamento, buraco na camada de ozônio, agrotóxicos, transgênicos, medica-

mentos genéricos e outros), no entanto, não o compreenderemos em toda a sua 

complexidade se não entendermos suas origens e raízes. 

Hoje se privilegia uma abordagem técnica em Química, em detrimento de ou-

tra, que poderíamos denominar histórico-filosófica, realçando-se a aplicabilidade 

dos conteúdos sem entendimento de seus porquês, atribuindo à Química o papel 

da grande vilã deste fim de século. 

Para que os alunos possam compreender a Química como um processo his-

tórico e não apenas como um produto acabado (seus conceitos atuais), temos 

que mudar a visão conteudista, preocupada demasiadamente com a quantidade 

de programa a ser cumprida, e exageradamente “matematizada”, que impera no 

ensino da disciplina, sob o ponto de vista dos alunos. 

Cumpre notar o caráter dogmático com o qual a Química é apresentada, o que 

leva os alunos a aceitarem seus conceitos, mesmo sem questioná-los. Toda essa 

visão dogmática deve ser problematizada junto aos alunos, uma vez que é falsa 

e inibidora dos pensamentos críticos e científicos, cabendo aos professores des-

mitificar a visão do conhecimento como um fim em si mesmo. 

O Ensino Médio é a etapa final da educação básica, sendo um momento pri-

mordial da socialização e da formação da cidadania, numa sociedade dita técnico-

científica, onde o discurso científico tem mais valor que os outros, representando 

uma forma de poder.  



 

 

 Antes de pensarmos em como ensinar Química ou qual o melhor caminho 

para o aprendizado da disciplina, devemos nos perguntar por que ensinar Quí-

mica, tendo em vista a consciência de que o conhecimento químico isolado é 

necessário, mas não é suficiente para o entendimento do mundo físico e social. 

Queremos que nossos alunos tenham uma visão ampla da Química que está 

à volta deles, mas isso eles não veem e nem percebem; desejamos que eles 

compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo de forma 

abrangente e integrada, que possam desenvolver o sentido crítico e tomar deci-

sões autonomamente na condição de indivíduos e cidadãos. 

Não podemos nos esquecer de que uma das metas do Ensino Médio é promover 

a capacitação dos alunos para que estejam aptos a prosseguir seus estudos, além 

de prepará-los para a vida e para o mundo do trabalho.  

Considerando a Química como uma ciência de caráter experimental, sempre que 

possível, nos reportamos a aulas práticas. Sendo de todo impossível esse tipo de 

atividade, utilizamos, em um primeiro momento, a vivência dos alunos, os fatos 

do seu dia a dia, apresentando os conteúdos a partir de temas que permitam a 

contextualização e a interdisciplinaridade. 

 Quanto à avaliação, deseja o Departamento que ela seja tratada como uma 

estratégia de ensino e promoção de aprendizagem (avaliação formativa) e, como 

tal, deve ser contínua, equilibrando os aspectos qualitativos e quantitativos, e, a 

médio prazo, privilegiando os primeiros. Então, o aluno passa de objeto a sujeito 

do processo, que não deve ser apenas um procedimento aplicado aos alunos, 

mas um processo que conte com a participação discente,  deixando de ser uma 

mera cobrança do que foi ensinado para ensejar a apresentação de situações em 

que os alunos utilizem os conhecimentos, as habilidades e os valores desenvol-

vidos. Tendo caráter eminentemente formativo, a avaliação deve favorecer o pro-

gresso pessoal do aluno, tornando-o consciente de seu próprio caminho em rela-

ção ao conhecimento. 

 É importante que os alunos estejam conscientes dos critérios pelos quais 

estão sendo avaliados. O processo deve ser conduzido de modo que estimule a 

efetiva participação dos alunos, exercitando-lhes a responsabilidade social, le-

vando-os ao apreço pela cultura e à alegria pelo aprendizado. Dessa forma, a 



 

 

Escola cumprirá seu papel social: ser um dos maiores vetores de inovação cultu-

ral e de transformação da realidade social e tecnológica. 

OBJETIVOS: 

• Dar condições ao educando do Ensino Médio de formar conhecimen-

tos científicos a respeito dos conhecimentos químicos; 

• Desenvolver a compreensão de conceitos químicos e/ou percepção 

de sua relação com o cotidiano, propiciando aos educandos uma refle-

xão sobre a teoria e a prática; 

• Formar um aluno que se aproprie dos conhecimentos químicos e seja 

capaz de refletir criticamente sobre o período histórico atual; 

• Construir uma visão de mundo articulado e menos fragmentado, con-

tribuindo para que o indivíduo se sinta integrante passivo ou ativo em 

um universo em constante transformação. 

• Formar um aluno que se aproprie dos conhecimentos químicos e seja 

capaz de refletir criticamente sobre o meio em que está inserido. 

 

          Conteúdos 

1ª Série 

j) Estrutura da Matéria:  

a. O átomo/modelos atômicos. 

b. Estados físicos da matéria. 

c. Substâncias simples e compostas. 

d. Misturas homogêneas e heterogêneas (classificação e não-separa-

ção). 

e. Número atômico e número de massa. 

f. Elemento químico – isotopia, isotonia e isobaria. 

g. Íons – cátions e ânions. 

h. Números quânticos e distribuição eletrônica. 

k) Transformação da matéria: 

a. Fenômenos químicos e físicos. 

b. Mudanças de estado físico. 

l) Tabela Periódica: 

a. Famílias e períodos. 

b. Metais, ametais e semimetais. 

c. Eletronegatividade/densidade. 



 

 

d. Utilização da configuração eletrônica para localizar a família e o perí-

odo dos elementos representativos. 

m) Ligações químicas: 

a. Iônica, covalente normal e dativa, metálica. 

b. Características principais dos compostos iônicos e covalentes. 

n) Funções Inorgânicas: 

a. Ácidos. 

b. Bases. 

c. Sais. 

d. Óxidos. 

e. Reações de neutralização (total e parcial). 

o)  Cálculos estequiométricos (massa molecular, volume molar, número 

de Avogadro).  

2ª Série 

 Soluções: 

o Classificação das soluções. 

o Coeficiente de solubilidade. 

o Unidades de concentração (concentração comum, título, densidade e 

molaridade). 

o Diluição. 

 Termoquímica: 

o Primeiro princípio da termodinâmica. 

o Reações exotérmicas e endotérmicas. 

o Fatores que influenciam o ΔH. 

o Calores de reação. 

o Lei de Hess. 

o Interpretação gráfica. 

o Entalpia. 

 Cinética: 

o Conceitos gerais de cinética química em sistemas homogêneos. 

o Velocidade de reação. 

o Velocidade média. 

o Complexo ativado de uma reação. 



 

 

o Fatores que influenciam a velocidade das reações. 

 Equilíbrio químico: 

o Equilíbrio químico em sistemas homogêneos. 

o Deslocamento do equilíbrio. 

o Equilíbrio iônico. 

o Equilíbrio iônico da água pH e pOH. 

 Eletroquímica: 

o Potencial de um eletrodo. 

o Potencial padrão. 

o Potencial de redução. 

o Pilhas. 

o Eletrólise. 

3ª Série 

 Radioatividade.  

 Introdução à Química Orgânica.  

 Propriedades do carbono. 

 Cadeias carbônicas. 

 Regras de nomenclatura dos compostos orgânicos. 

 Funções: hidrocarbonetos e derivados halogenados, álcoois, éteres, 

fenóis, enóis, ácidos carboxílicos, ésteres, aldeídos, cetonas, aminas, 

amidas, nitrilas. 

 Propriedades dos compostos orgânicos. 

 Isomeria. 

 Reações orgânicas. 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de Química está fundamen-

tada na LDB 9394/96 e Deliberção 007/99 CEE, no PPP e no RE desta escola, 

a avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto 

é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela  que se dará de   

forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 

Comentado [4]: Descrever brevemente 
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BIOLOGIA 

Apresentação 

 

“É preciso não esquecer nunca o preceito básico de que somente 

numa sociedade verdadeiramente democrática será possível o 

florescimento de uma escola democrática e popular, que satisfaça 

a todas as legítimas aspirações do povo e de seus professores e 

educadores.” PASCHOAL LEME 

 

 Sempre disseram às escolas o que fazer e como fazer e aos professores 

de Biologia por que, para que e o quê ensinar na disciplina. Com a promulgação 

da Lei nº9394/96, a escola, juntamente com toda a equipe pedagógica, passou a 

ter autonomia para formular a proposta curricular, fundamentada no projeto da 

escola, sob as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em contextos 

significativos para o aluno. 

 Diante de questões como projeto genoma, alimentos transgênicos, impac-

tos ambientais e outras que exigem tomadas de decisões e implicam escolhas e 

intervenções, a Biologia tem importante função no Ensino Médio, instrumentali-

zando o aluno para este papel. A busca por explicações sobre a origem e classi-

ficação dos seres vivos e outros aspectos ligados ao estudo da vida já se desta-

cavam na antiga Grécia (Aristóteles), porém, dentre as chamadas Ciências da 

Natureza, a Biologia foi a última a se definir (apenas no século XIX, o termo foi 

introduzido por Lamarck, segundo Capra, 1996). 

 Hoje, a Biologia se destaca como uma das ciências mais discutidas em 

função de todas as inúmeras questões éticas envolvidas com o seu objeto de 

estudo – a vida – e levantadas pelas possibilidades de manipulação surgidas a 

partir da evolução do conhecimento científico. O aprendizado da Biologia deve 

permitir a compreensão da natureza viva e dos limites dos diferentes sistemas. A 

ciência não tem respostas definitivas para tudo. Considera-se uma de suas ca-

racterísticas a possibilidade de ser questionada e de se transformar. 

 O aluno deve compreender que há uma ampla rede de relações entre a 

produção científica e o contexto social, econômico e político, e que o sucesso ou 

o fracasso das diferentes teorias científicas associam-se ao momento histórico 



 

 

em que são elaboradas. A Biologia, bem como as demais ciências, possui um 

código próprio, regido por uma lógica interna, com uma metodologia específica 

que resulta da elaboração de teorias explicativas. Atualmente, as grandes teorias 

que regem a Biologia dizem respeito à constituição celular, à evolução dos seres 

vivos, à manipulação genética. Apropriar-se desses códigos, dos conceitos e mé-

todos relacionados à Biologia, compreender a relação entre ciência, tecnologia e 

sociedade são formas de ampliar nos alunos suas possibilidades de compreensão 

e participação efetiva nesse mundo. 

 O ensino da Biologia deve voltar-se para a formação de um ser humano 

crítico e autocrítico, com múltiplas habilidades, solidário, criativo, capaz de absor-

ver as vertiginosas transformações de seu cotidiano e a elas adaptar-se, além de 

possibilitar-lhe condições de aprender a aprender. 

 Para concretização das competências e habilidades que se pretende obje-

tivar, ao longo do Ensino Médio, a área deve envolver, de forma combinada, o 

desenvolvimento de conhecimentos práticos e contextualizados, que respondam 

às necessidades da vida contemporânea.  

 A tendência atual, em todos os níveis de ensino é analisar a realidade seg-

mentada, sem desenvolver a compreensão dos múltiplos conhecimentos que se 

interpenetram e que conformam determinados fenômenos. Para esta visão seg-

mentada, contribui o enfoque disciplinar, que será superada pela perspectiva in-

terdisciplinar e pela contextualização dos conhecimentos.  

 A disciplina de Biologia tem como objetivo principal desvendar a vida no 

planeta Terra, como ela começou, como ela se modificou durante a evolução his-

tórica e aonde vamos chegar. 

 Durante milhares de anos, o homem tem buscado estas respostas, e ainda 

não chegamos à elas, na sua totalidade. Na antiguidade, pensadores e estudio-

sos, através de suas interpretações filosóficas já começaram a questionar-se so-

bre a VIDA. 

 Sabe-se que as considerações sobre a VIDA, como um todo, sempre esti-

veram subordinadas aos momentos históricos pelos quais a humanidade tem pas-

sado. 



 

 

 A Biologia atual deve absorver as práticas biológicas vivenciadas no pas-

sado, que desencadearam ações positivas e aprender com seus erros a modificar 

o presente e preparar o futuro. 

 O educando deve construir seus conhecimentos biológicos partindo das 

vivências ao conhecimento científico de forma crítica, reflexiva, deve sempre pro-

curar e buscar o equilíbrio de sua formação. 

 A Biologia tem como objetivo levar o aluno a se preocupar com o entendi-

mento dos fenômenos naturais e a explicação racional da natureza, contribuindo 

para a formação de sujeitos críticos, reflexivos e atuantes, por meio de conteúdos, 

desde que ao mesmo tempo proporcionem o entendimento do objeto de estudo, 

em toda sua complexidade de relações, ou seja, na organização dos seres vivos; 

no funcionamento dos mecanismos biológicos; do estudo da biodiversidade no 

âmbito dos processos biológicos de variabilidade genética, hereditariedade, rela-

ções ecológicas; e das implicações dos avanços biológicos no fenômeno VIDA. 

 

OBJETIVOS: 

 - Compreender e relacionar a vida e seus fenômenos influenciado por um 

pensamento historicamente construído, correspondente à concepção de ciência 

de cada época  e à maneira de conhecer a natureza e relacioná-la com seu coti-

diano no sentido de melhoria de qualidade de vida além de propiciar um aprendi-

zado útil à vida e ao trabalho, no qual as informações e os conhecimentos obtidos 

se transformem em instrumentos de compreensão, interpretação das mudanças 

e previsão da realidade. 

 - Estabelecer estreita relação entre o estudo do conteúdo com as ações 

práticas que envolvem o homem, a vida, o planeta, o sistema. 

- Compreender o quanto o estudo pode oferecer subsídios para o interaciona-

mento do homem com as questões sociais, tais como: igualdade, eco educação, 

inclusão, não-discriminação. 

Conteúdos: 

 Em concordância com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do En-

sino de Biologia, a abordagem dos conteúdos ocorrerá integrando os quatros con-

teúdos estruturantes de modo que, ao introduzir a classificação dos seres vivos, 

por exemplo, como tentativa de conhecer e compreender a diversidade biológica, 



 

 

agrupando-os e categorizando-os, será, também, discutido o mecanismo de fun-

cionamento, o processo evolutivo, a extinção das espécies e o surgimento natural 

e induzido de novos seres vivos (PARANÁ, 2008, p.74) 

 

1ª série 

 Histórico da Biologia: 

o Histórico dos estudos da célula e do DNA. 

 Citologia: 

o Diversidade e organização das células. 

o Tamanho e forma celular. 

o Células procariotas e eucariotas. 

o Composição química. 

o Compostos inorgânicos e orgânicos. 

o Estrutura celular básica. 

- Membrana plasmática: composição, especializações e transportes 

através da membrana. 

- Citoplasma e suas organelas. 

- Núcleo. 

o Célula e manutenção da vida. 

- Troca de material com o meio. 

- Autotrofia e heterotrofia. 

- Síntese de proteínas. 

o Divisão celular. 

- Mitose. 

- Meiose. 

o A natureza química e a expressão do gene. 

- DNA estrutura de duplicação. 

- DNA cromossomos e informação genética. 

 Embriologia. 

 Histologia animal: 

o Tecido epitelial. 

o Tecido conjuntivo. 

o Tecido muscular. 



 

 

o Tecido nervoso. 

2ª série 

 Noções de taxonomia: 

o Nomenclatura zoológica. 

 Vírus: 

o Características gerais. 

o Viroses. 

 Monera: 

o Características gerais. 

o Representantes. 

o Importância. 

 Protista: 

o Protozoa: 

o Características gerais. 

o Representantes. 

o Classificação. 

 Fungi: 

o Características Gerais. 

o Representante. 

o Importância. 

o Liquens. 

 Zoologia – características gerais de: 

o Poríferos. 

o Cnidários. 

o Platelmintos. 

o Aschelmintos. 

o Anelídeos. 

o Moluscos. 

o Artrópodes. 

o Equinodermos. 

o Peixes. 

o Anfíbios. 

o Repteis. 



 

 

o Aves. 

o Mamíferos. 

 Botânica – morfologia e reprodução de: 

o Briófitas. 

o Pteridófitos. 

o Gimnospermas. 

o Angiospermas. 

3ª série 

 Origem da vida: 

o Abiogênese. 

o Biogênese. 

 Evolução: 

o Lamarckismo. 

o Darwinismo. 

o Neodarwinismo. 

o Especiação. 

 Genética: 

o Material genético: DNA – RNA, formação de cromossomos. 

o 1ª lei de Mendel. 

o 2ª lei de Mendel. 

o Codominância. 

o Herança de cromossomos sexuais. 

o Grupos sanguíneos. 

o Interação gênica – pleiotropia e epistasia. 

o Alterações cromossômicas numéricas. 

 Noções de anatomia e fisiologia humana: 

o Sistemas: digestório, respiratório, circulatório, excretor, nervoso, re-

produtor e endócrino. 

 Ecologia: 

o Conceitos básicos. 

o Interações ecológicas. 

 

 



 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

A Proposta Pedagógica Curricular de Biologia está fundamentada na LDB 

9394/96 e Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta Instituição de ensino, 

a avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto 

é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela que  se dará de 

forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 
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HISTÓRIA 

Apresentação 

 Ao refletirmos sobre o quê e como ensinar em História no ensino médio, 

algumas concepções devem ser evidenciadas no tocante à própria disciplina, à 

disciplina na Área de Ciências Humanas e à metodologia que se pretende imple-

mentar. 

 Apontamos o abandono de uma história que privilegiava a ordenação dos 

acontecimentos numa linha cronológica do tempo. O tempo cronológico "possibi-

lita referenciar o lugar dos momentos históricos em seu processo de sucessão e 

em sua simultaneidade"3. Mas é o tempo histórico, o tempo humano, "entendido 

como objeto da cultura, como criação de povos em diversos momentos e espa-

ços,"4 como conjunto de vivências humanas, que estaremos percorrendo. Procu-

raremos estabelecer relações entre "presente – passado – presente", através da 

análise das mudanças e permanências, da sincronia e diacronia, da sucessão e 

simultaneidade existentes no processo histórico, para a compreensão das proble-

máticas atuais. 

 As temporalidades humanas são carregadas de diversidade, relatividade e 

mudança, que se expressam em registros e criações textuais e culturais carrega-

dos de subjetividade e linguagem. Caberá à história levar o aluno a analisar os 

documentos, não como algo que se esgota em si próprios, mas a recompor as 

redes que os permeiam, os contextos específicos, adquirindo o passado vida e 

sentido novos e diferentes. Dessa maneira, a história não mais age pela legitima-

ção, mas vai rumo à construção de sentidos. O presente não é "orientado" pelo 

tempo passado: ao contrário, dele só é possível falar com base na provisoriedade 

e indeterminação, que remete à recusa da causalidade. 

 Ao propormos uma história que "faça sentido" para o aluno, falamos da 

articulação entre a história social, cultural, econômica e política, da articulação 

entre a micro e a macro história – numa tentativa de minimizar a fragmentação do 

conhecimento histórico – e do estímulo a novos olhares sobre as experiências 

 

3  Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. – Brasília: MEC, 1999, p. 303 
4  Op. cit., p. 302 



 

 

sociais de segmentos sociais de mulheres, negros, índios, homossexuais, crian-

ças e outros que, até então, eram excluídos. 

 Acreditamos ser, através do reconhecimento do outro em si mesmo e de si 

próprio no outro, que se aceita o diferente, que se estimula a solidariedade e se 

constroem identidades sociais. 

 Com isso, a história estará contribuindo para a compreensão das dimen-

sões da cidadania e, essencialmente, para a valorização da importância do sujeito 

na vida social. Ao situarmos o aluno como agente histórico, que respeita as dife-

renças, estaremos estimulando a não reprodução de indivíduos que convivem 

passivamente com a exclusão e a "legitimação de privilégios". 

 Enfatizamos a não reprodução de uma história redentora e eurocêntrica, 

que esconde um etnocentrismo justificador de toda a conquista e de toda a sub-

missão da diferença. Procuraremos trabalhar com relações e perceber por meio 

de que procedimentos simbólicos, jogos de significação, cruzamentos de concei-

tos e relações de poder nossas referências culturais são produzidas. E nosso 

olhar estará atento ao "homem brasileiro latino-americano". 

 Nesse sentido, destacamos o compromisso da História com a Memória, 

que compromete a constituição de identidades individuais e coletivas, estimu-

lando o senso de preservação da memória social e nacional. 

 Com essas concepções, pretendemos desenvolver nossa proposta curri-

cular de maneira a promover a autonomia intelectual do aluno, para que ele saiba 

fazer escolhas e se torne sujeito capaz de propor e conduzir-se por normas su-

geridas ou aceitas livremente por ele próprio. Que ele possa melhor compreender 

o mundo, criticá-lo e ter consciência de formas diversificadas de atuação que po-

dem ser implementadas para a consecução de suas escolhas e da mudança so-

cial. 

 Para isso, propomos que o conhecimento histórico seja desenvolvido atra-

vés da construção/mobilização de competências, que permitem ao aluno estabe-

lecer relações entre o saber já acumulado e os novos conhecimentos, rearticu-

lando e ampliando o "repertório" anteriormente existente. Assim, o aluno estará 

construindo sua autonomia e se desenvolvendo enquanto pessoa, adquirindo 

competências para intervir de forma solidária na sociedade. 



 

 

 Para articular os novos conhecimentos com os que já possuía, é necessá-

rio que o "novo" tenha significado para o aluno. Procuraremos, portanto, contex-

tualizar o "novo" na realidade do aluno, na disciplina e em quaisquer outros co-

nhecimentos: no espaço, no tempo e no próprio universo do conhecimento, enfim. 

 Soma-se a esse inesgotável campo, os desafios educacionais contempo-

râneos inerentes à disciplina. 

 Os chamados “Desafios Educacionais Contemporâneos” devem passar 

pelo currículo como condições de compreensão do conteúdo nesta totalidade, fa-

zendo parte da intencionalidade do recorte do conhecimento na disciplina, isto 

significa compreendê-los como parte da realidade concreta e explicitá-la nas múl-

tiplas determinações que produzem e explicam os fatos sociais, tais como: Cida-

dania e Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação Fiscal, Enfrentamento 

à Violência e Prevenção ao uso Indevido de Drogas. 

 Estas demandas possuem historicidade, em sua grande maioria fruto das 

contradições da sociedade capitalista, outras vezes oriundas dos anseios dos mo-

vimentos sociais e por isto, prementes na sociedade contemporânea. São aspec-

tos considerados de grande relevância para comunidade escolar, pois estão pre-

sentes nas experiências, práticas, representações e identidades dos educandos 

e educadores. 

 Os Desafios Contemporâneos Educacionais correspondem a questões im-

portantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana, um conjunto 

articulado e aberto a novos temas, buscando um trabalho didático que compre-

ende sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância das 

áreas convencionais, é necessário que a escola trate de questões que interferem 

na vida dos educandos e com os quais se veem confrontados no seu dia a dia. 

 

HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA (Lei n.º 11.645/2008) 

Vivemos um momento ímpar e histórico na educação, passando pela democrati-

zação dos saberes, ou ainda melhor dizendo, buscando o fortalecimento e a apro-

ximação dos educandos, no sentido de pertencimento e de participação em ações 

visando o enriquecimento de valores e de qualidade nas relações humanas. 

Com esse propósito, respeitamos a Diversidade existente dentro de nosso ambi-

ente escolar, assegurando o direito à igualdade com equidade de oportunidades, 



 

 

mas isto não significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de res-

peito as diferenças individuais, priorizando em nossas ações a participação e à 

aprendizagem de todos, independentemente de quaisquer que sejam suas singu-

laridades. 

Para isso, nossa escola tem buscado respaldo, orientações, e em especial atitu-

des coletivas, as quais devem ser constantes, pois é de grande significado para 

todos os profissionais da educação, o reconhecimento dos diferentes sujeitos 

(educandos e educadores) e os condicionantes sociais que determinam o su-

cesso ou o fracasso escolar, de forma que possamos criar mecanismos para o 

enfrentamento dos diversos preconceitos existentes e garantir o direito ao acesso 

e a permanência com qualidade no processo educacional. 

Ressaltamos também, nossas atividades relacionadas à Educação das Relações 

Etnicorraciais, e ao ensino da temática da História da Cultura Afro-Brasileira, Afri-

cana e Indígena, essas ações são resultantes que nós educadores desta institui-

ção de ensino assumimos na perspectiva de uma escola plural, necessária para 

o desenvolvimento de uma sociedade democrática, pluriétnica e multicultural. 

 

OBJETIVOS: 

. Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de história co-

letivas. 

. Aprender procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, apren-

dendo a observar e colher informações de diferentes paisagens e registros escri-

tos, iconográficos, sonoros e outros materiais. 

. Valorizar o Patrimônio Sociocultural e respeitar a diversidade social. 

. Estabelecer relações entre a História do presente e acontecimento e/ou pro-

cesso histórico do passado. 

. Identificar diferentes temporalidades no presente. 

. Reconhecer fatos Históricos relevantes, organizar essas informações, compre-

ender e utilizar conceitos   históricos. 

. Identificar a diversidade nas experiências humanas. 

. Averiguar os movimentos sociais no Brasil e os conflitos existentes. 

. Analisar a conjuntura mundial e seus impactos na realidade brasileira. 



 

 

. Extrair informações e analisar criticamente objetos, textos música e imagens etc. 

. Obter e relacionar ideias e informações  em escrever texto. . Opinar sobre 

o tema em estudo. 

. Valorizar a convivência com as diferentes etnias e culturas. 

. Propiciar aos alunos o uso de diferentes linguagens como meio para expressar 

e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das  produções da cultura. 

. Utilizar a língua portuguesa para compreender e produzir textos orais e escritos. 

. Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e povos, como con-

dição para fortalecer a democracia, respeitando-se as diferenças e lutando contra 

as desigualdades. 

Conteúdos: 

1ª série 

 Historiografia: 

o Conceituação. 

o Objetivo. 

o Fontes / Divisão. 

 Tempo Histórico (temporalidade): 

a. Tempo Sagrado. 

b. Tempo Profano. 

c. Tempo Astronômico. 

 Pré-história: 

o A evolução cultural do homem. 

o Origem. 

o Processo de hominização - técnica e arte. 

o Revolução agrícola. 

o Pré-história brasileira. 

 As sociedades agrárias - cultura e técnica: 

o Mesopotâmia. 

o Egito. 

o Hebreus. 

o Palestina. 

 As sociedades escravistas: 

a. Grécia: 



 

 

 - Cultura, Filosofia, Arte, Ciências, Religião, Democracia. 

b) Roma: 

 - Cultura, Filosofia, Arte, Ciências, Religião, Democracia, Direito. 

 - A República Romana. 

 - A revolução da plebe. 

 - A reforma Graco. 

 - O Império Romano. 

2ª série 

1. Idade Média ocidental: 

o Feudalismo. 

o Cultura Medieval. 

o Crise do Feudalismo. 

c) A expansão marítima europeia. 

d) Conquista e colonização da América e Brasil: 

o Brasil Colonial. 

o América Espanhola. 

o Influencias da cultura africana no Brasil. 

e) Renascimento cultural e cientifico: 

a. Reforma religiosa. 

f) Iluminismo. 

g) Revolução Francesa. 

h) Crise do Sistema Colonial: 

a. Rebeliões coloniais. 

b. Conjuração Mineira. 

c. Conjuração Baiana. 

i) Fim do sistema colonial no Brasil: 

a. Família Real no Brasil. 

b. Processo de Independência do Brasil. 

c. Primeiro Reinado. 

j) Formação do território e da sociedade paranaense: 

k) Revolução Industrial: 

a. Urbanização e industrialização. 

3ª série 



 

 

 O Segundo Império e as transformações socioeconômicas. 

 Imperialismo: 

o Ideais para o século XX. 

 República velha: 

o Política café-com-leite. 

o Economia cafeeira – convênio de Taubaté. 

o Questões sociais, políticas e culturais na República Velha. 

 A Primeira Guerra Mundial. 

 Crise de 1929 e a influência no Brasil. 

 Regimes totalitários: 

o Nazismo. 

o Fascismo. 

 Era Vargas. 

 A Segunda Guerra Mundial. 

 O mundo pós-guerra: 

o  A guerra-fria. 

o  O Brasil de 1945 a 1964. 

o  O Período militar no Brasil, de 1964 a 1985. 

  O Brasil, o Paraná e o mundo contemporâneo: atualidades. 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de História está fundamentada na LDB 

9394/96 e Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta escola, a avaliação 

tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto é, a recupe-

ração de estudos/avaliação/recuperação paralela que se dará de forma   per-

manente   e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 
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GEOGRAFIA 

 

APRESENTAÇÃO: 

Vivemos mais um momento de transição na educação brasileira, quando somos 

submetidos, novamente, a uma reforma no ensino, com consequências naturais 

na abordagem das diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar do En-

sino Básico, do qual a Geografia é parte integrante. Nesse ambiente é que se 

coloca a definição mais ampla do papel da Geografia enquanto disciplina escolar 

e sua função na formação do Ensino Básico. 

A produção acadêmica da Geografia passou por diferentes paradigmas, produ-

zindo em cada momento histórico, distintas reflexões acerca do seu objetivo de 

estudo, dos métodos e da prática de ensino da ciência geográfica. Na atualidade, 

assiste-se ao avanço do capitalismo monopolista especulativo com a acentuada 

urbanização e o crescente papel político e econômico das grandes metrópoles. 

Com o advento da revolução técnico científica, novas formas de apropriação dos 

bens da natureza e da produção em grande escala, com as modificações estru-

turais no espaço agrário, com graves problemas ambientais que ameaçam a to-

dos indistintamente, com as contradições na distribuição social da riqueza e das 

profundas diferenças entre os países pobres e ricos, faz-se necessário que o en-

sino da disciplina possa dar conta da complexidade dessa nova realidade. 



 

 

A Geografia, como disciplina, é um valioso instrumento de “leitura” da situação 

econômico-social, a fim de que possa permitir aos alunos uma intervenção crítica 

na sociedade e o exercício mais pleno de seu papel enquanto cidadãos consci-

entes do mundo em que estão inseridos. 

Dentro desse quadro, a Geografia, com base no largo espectro de seu enfoque, 

face aos ditames da LDB, passa a ocupar um lugar privilegiado no currículo es-

colar, tendo sempre como premissa básica a permanente apreensão do processo 

de construção do espaço na sua dimensão concreta – a partir da produção eco-

nômica e da apropriação da natureza – e na dimensão simbólica – a partir dos 

interesses e necessidades subjetivas. Os conceitos devem ser construídos tendo 

sempre como referência as categorias de análise da ciência, como relações soci-

ais de produção, formação social, lugar, território, paisagem, natureza, de modo 

a permitir aos alunos as condições concretas e simbólicas do seu espaço social 

organizado, onde o conteúdo se transforme ao mesmo tempo em fonte de novos 

conhecimentos e instrumento de reflexão crítica sobre o apreendido. 

A Geografia no Ensino Médio: 

É uma preocupação constante de todos os documentos legais e representa ponto 

essencial da reforma do Ensino Médio a construção de um ensino que seja simul-

taneamente interdisciplinar, que contemple a transversalidade dos eixos e temas 

da disciplina na respectiva área além da necessidade de contextualização. Nes-

sas questões, a Geografia se sente numa posição bastante confortável, na me-

dida em que já é essa a linha-mestra de trabalho que adotamos na prática de 

ensino da disciplina, além do fato de que sua própria natureza conceitual, filosó-

fica e metodológica contempla em essência essa concepção. Na “leitura” do es-

paço e da sociedade organizada econômica e socialmente, é fundamental que a 

Geografia tenha uma prática de diálogo permanente com as disciplinas da área e 

que lhe são suporte indispensável. 

Outra questão que também se constitui em desafio para a montagem da reformu-

lação do ensino são os resultados pretendidos, fundamentados na necessidade 

de desenvolver competências e com o objetivo de que o aluno entenda a socie-

dade em que vive como uma construção humana, que se reconstrói constante-

mente durante gerações, num processo contínuo e dotado de historicidade. 



 

 

O objetivo de ensino deve ser entendido não como um conjunto de conhecimen-

tos acumulados pelo aluno ao longo da sua passagem pela escola, mas como um 

processo de desenvolvimento da capacidade de aprender, que o leve ao aprimo-

ramento como pessoa humana, ética, que desenvolva a autonomia intelectual e 

o pensamento crítico. No Ensino Médio, a Geografia instrumentaliza o aluno para 

formular conceitos, para argumentar suas próprias ideias e contra argumentar as 

ideias de outro, desenvolvendo sua autonomia intelectual e consciência crítica. 

Por fim, a Geografia se propõe a compreender a realidade social para permitir 

uma reflexão a respeito de quem é o sujeito agente da transformação da realidade 

social. Muito mais do que uma ciência que somente se propõe a pensar o espaço, 

ela tem reunido instrumentos de análise e de prática social que colocam, no de-

bate do exercício da cidadania, as várias questões sociais, políticas e econômicas 

da sociedade brasileira contemporânea. Ela constrói a identidade enquanto ser 

social, sujeito de sua própria história. 

 

OBJETIVOS: 

 

Reconhecer os fenômenos espaciais a 

partir da seleção, comparação e inter-

pretação, identificando as singularida-

des ou generalidades de cada lugar, 

paisagem ou território.  

o Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a 

observação dos processos de formação e transformação dos territó-

rios tendo em vista as relações de trabalho, a incorporação de técni-

cas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais. 

o Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preser-

vação e degradação da vida no planeta, tendo em vista o conheci-

mento de sua dinâmica e a mundialização dos fenômenos culturais, 

econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, 

nas diferentes escalas – local, regional, nacional e global. 



 

 

o Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da geografia (ma-

pas, gráficos e tabelas), considerando-os como elementos de repre-

sentação de fatos e fenômenos espaciais e/ou espacializados. 

o Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, 

como formas de organizar e reconhecer a localização, distribuição e 

frequência dos fenômenos naturais e humanos. 

o Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço 

geográfico atual a sua essência, ou seja, os processos históricos, 

construídos em diferentes tempos e os processos contemporâneos, 

conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam em profun-

das mudanças na organização e no conteúdo do espaço  

o Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geogra-

fia. 

o Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, 

sociais, econômicas, culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, com-

parando, analisando e sintetizando a densidade das relações e trans-

formações que tornam concretas e vividas a realidade. 

Conteúdos 

1ª série 

1) Espaço e representação: 

a. Conceitos básicos da geografia. 

b. Histórico da representação do espaço. 

c. Orientação. 

d. Cartografia. 

e. Astronomia. 

2) Dinâmica do espaço natural: 

a. Clima. 

b. Vegetação. 

c. Estrutura Geológica. 

d. Relevo. 

e. Hidrografia. 

3) Espaço e Dinâmica Populacional: 

a. Teorias demográficas. 



 

 

b. Distribuição da população mundial. 

c. Migrações. 

4) Questões ambientais: 

a. Lixo. 

b. Chuva ácida. 

c. Ilhas de calor. 

d. Camada de ozônio. 

e. Inversão térmica. 

f. Poluição das águas. 

g. Desertificação. 

2ª série 

1) O posicionamento geográfico brasileiro. 

2) Fusos horários brasileiros. 

3) Climas do Brasil: 

a. Classificação de Strahler. 

b. Classificação de Lysia Bernardes. 

c. Classificação de Koppen. 

4) Bacias hidrográficas brasileiras. 

5) Ecossistemas brasileiros. 

6) Domínios morfoclimáticos. 

7) Divisão regional do Brasil e questões ambientais: 

a. As cinco macrorregiões do IBGE. 

b. Complexos regionais. 

c. O Sudeste: problemas ambientais. 

d. A questão do Pantanal. 

e. A degradação do Litoral. 

f. Desertificação (Caatinga e Pampa). 

g. Processo de Ocupação da Amazônia. 

8) Geografia da população brasileira (movimentos verticais e horizontais). 

9) Industria, transporte e telecomunicações no Brasil. 

10) Urbanização brasileira. 

11) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

12) A questão agrária brasileira: 



 

 

a. Problemas fundiários. 

b. Reforma agrária. 

c. Agropecuária. 

d. Extrativismo. 

13) Recursos energéticos brasileiros. 

14) Geografia do Paraná: 

a. Posição. 

b. Pontos extremos. 

c. Aspectos físicos (relevo, clima, vegetação e hidrografia). 

d. Ocupação. 

e. Migrações. 

f. Aspectos econômicos (extrativismo, agricultura, pecuária, indústria e 

transporte). 

3ª série 

1) Geografia dos continentes: aspectos físicos, humanos e econômicos: 

a. Europa. 

b. Ásia. 

c. África. 

d. América. 

e. Oceania. 

f. Antártida. 

2) Geopolítica: 

a. Imperialismo (mundo monopolar). 

b. Mundo Bipolar (Doutrina Truman, Plano Marshall, Guerra Fria). 

c. OTAN, Pacto de Varsóvia, crise do socialismo. 

d. Criação da CEI. 

e. Criação da ONU. 

f. Crise do petróleo. 

g. Queda do muro de Berlim. 

h. Mundo Multipolar. 

i. Blocos Econômicos. 

j. Globalização. 

3) Revolução Tecnológica: 



 

 

a. Meios de transporte. 

b. Meios de comunicação. 

c. Tecnopolos. 

4) Conflitos mundiais: 

a. Oriente Médio (Caxemira – Índia). 

b. Palestina. 

c. Israel. 

d. Afeganistão. 

e. China. 

f. África: Ruanda, Angola, África do Sul e Serra Leoa. 

g. Europa (questão basca, Irlanda, Iugoslávia.) 

h. América (Revolução Cubana, Nicarágua, Panamá, El Salvador, 

FARCs). 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de Geografia está fundamentada na LDB 

9394/96, Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta Instituição de ensino. 

A avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto 

é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela que se dará de 

forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 
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Comentado [7]: Mencionar brevemente conforme a legislação vi-
gente. 
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______________. Geografia física: ciências humanas? São Paulo: Con-

texto, 1989. 

MORAES, Antonio Carlos R. de. A gênese da geografia moderna. São 

Paulo: HUCITEC, 1989 

________________& COSTA, Wanderley Messias da. A valorização do 
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TEC, 1988. 

________________ (org) Conhecimento educacional e formação do pro-

fessor: Campinas: Papirus, 1994. 
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PARADIDÁTICOS: 

ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular. 

CORREIA, Roberto Lobato. O espaço urbano. São Paulo, Ática (Série 

Princípios), 1978. 

LAGO, Antonio & Pádua, J. Augusto. O que é ecologia. 

LUTZENBERGER, José. Gaia – O planeta vivo (por um caminho suave). 

Editora L&PM. 

MENDONÇA, Francisco. Geografia física: ciência humana? 

MINC, Carlos. Como fazer movimento ecológico e defender a natureza e 

as liberdades. 

OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. A geografia das lutas no campo. 

ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. 

SANTOS, Joel Rufino dos. O que é racismo. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

APRESENTAÇÃO: 

De acordo com a Lei nº 9394/96, o Ensino Médio passa a fazer parte integrante 

da Educação Básica. Orienta-se o novo Ensino Médio para compor a formação 

de todo cidadão brasileiro, no sentido de possibilitar o enfrentamento crítico dos 

desafios oriundos do contexto atual, marcado por mudanças profundas. Assim, o 

currículo do Ensino Médio deve ser pensado dentro de uma perspectiva em que 

o estudo das ciências e das humanidades seja complementar. 

Atualmente, a preparação para a vida em sociedade requer o domínio das ciên-

cias e a utilização de diferentes tecnologias para permitir que o aluno continue 

sempre aprendendo. 



 

 

Através do domínio de competências básicas, o educando deve apropriar-se das 

informações e ser capaz de reproduzi-las e reconstruí-las, tendo como objetivo 

transpor conhecimentos para outros contextos, com o intuito de conseguir lidar 

com situações novas. 

Como a LDB ressalta, o educando deve dominar conhecimentos de Sociologia, 

necessários ao exercício da cidadania. Os docentes com formação em Ciências 

Sociais têm o respaldo conceitual e metodológico para tratar também de conhe-

cimentos de Antropologia e Política e, em algumas circunstâncias, de Economia, 

Direito, Psicologia e Ética. 

Uma breve passagem pelas competências da Área de Ciências Humanas e Filo-

sofia demonstra que, sem os conhecimentos de Sociologia (e de Antropologia e 

Política), seria impossível ao aluno operacionalizar, concretamente, certos con-

ceitos e categorias de entendimento da realidade social. Em síntese, dentro da 

Área, temos de permitir que o aluno possa: 

a) “Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múl-

tiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana; a si 

mesmo como agente social; e os processos sociais como orientadores 

da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos (...) os elementos cog-

nitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a identidade própria 

e a dos outros. 

b) Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de 

ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a pai-

sagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e 

humanos; (...) a produção e o papel histórico das instituições sociais, 

políticas e econômicas, associando  às práticas dos diferentes grupos 

e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em socie-

dade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e distribuição dos 

benefícios econômicos. 

c) Entender os princípios das tecnologias associados ao conhecimento 

do indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planeja-

mento, organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-los aos pro-

blemas que se propõem resolver; (...) a importância das tecnologias 

contemporâneas de comunicação e informação para o planejamento, 



 

 

gestão, organização e fortalecimento do trabalho de equipe; (...) o im-

pacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua vida 

pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conheci-

mento e a vida social. 

d) Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, 

no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida (...e...) tra-

duzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as 

práticas sociais e culturais em condutas de indagação, análise, proble-

matização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou 

questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural.”5 

Tendo como referência as competências de Área citadas para examinar os con-

ceitos e as categorias da Sociologia, Antropologia e Política mencionados tam-

bém pelos PCN, temos subsídios para evidenciar a importância de as escolas 

incorporem tais conhecimentos a seus currículos. Sem o aporte teórico-metodo-

lógico da Sociologia, a tarefa de mobilizar as competências de Área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias apresenta limitações, principalmente sob o ponto 

de vista conceitual e do contexto sociocultural, onde se desenrolam as relações 

entre os homens. 

Cabe ressaltar que não se trata de recompor as disciplinas acadêmicas do Ensino 

Superior no Ensino Médio. Cumpre-nos, de fato, realizar uma reapropriação de 

conhecimentos que permita ao jovem estar preparado para enfrentar os desafios 

do mundo do trabalho e exercer plenamente a sua cidadania. Recomenda-se tam-

bém que os procedimentos metodológicos nunca estejam desvinculados dos 

conteúdos conceituais. Acreditamos que o aluno precisa aprender, na prática, a 

fazer pesquisa: coletando, selecionando, sistematizando e analisando dados e 

informações. 

Um outro aspecto, também de fundamental importância, é o fato de o professor 

realizar tal reapropriação de conhecimentos, considerando o universo de valores 

de seus alunos, ou seja, priorizando a realidade local no processo de seleção e 

organização dos conteúdos. 

 

5  PCNEM – Competências da Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 



 

 

O espaço da sala de aula apareceria como locus de problematização da reali-

dade, a partir de um olhar capaz de incorporar outras formas de explicação para 

além do senso comum. Assim, os alunos precisam ter acesso a instrumentos teó-

ricos e metodológicos, permitindo-lhes compreender a realidade de um ponto de 

vista crítico e em toda sua complexidade. Dessa forma, os PCNEM servem como 

referência básica, mas não exclusiva, na tarefa de orientação didática e metodo-

lógica. Até mesmo porque, ao elegermos o princípio da interdisciplinaridade, todo 

esse processo precisa ser discutido não apenas entre os componentes do Depar-

tamento Pedagógico de Sociologia. Na verdade, requer uma reflexão mais apro-

fundada por parte das equipes docentes de cada Unidade Escolar. 

Entendemos que, somente adotando essa postura, seria possível, de forma con-

textualizada, selecionar conteúdos, competências e habilidades que fossem sig-

nificativos de acordo com a realidade local. Ao mesmo tempo, acreditamos que 

as equipes docentes devem realizar um esforço para que, no processo de cons-

trução de conhecimento, o entendimento do mais “próximo e particular” seja um 

caminho para a compreensão do mais “distante e geral”. 

Retomando a leitura dos PCNEM, podemos visualizar, especificamente, os prin-

cípios mais gerais que apontam para a importância dos conhecimentos de Soci-

ologia, Antropologia e Política na mobilização das competências básicas do En-

sino Médio. 

Refletindo sobre a clássica questão que envolve a relação entre indivíduo e soci-

edade, temos a oportunidade de recuperar, ao mesmo tempo, os processos que 

envolvem tanto a manutenção da ordem como as mudanças sociais. E talvez o 

mais importante seja discutir com os alunos em que medida todos esses proces-

sos sociais interferem em suas vidas pessoais e profissionais (considerando os 

vários grupos sociais com os quais mantêm contato). 

Uma outra reflexão, de primordial importância, centra-se na compreensão do pro-

cesso de socialização e das instituições sociais, seja na internalização das nor-

mas e regras, seja na formalização de papéis sociais. Sempre recuperando a 

“história de vida” dos próprios alunos. 

A sociedade atual submerge cada vez mais nos efeitos da ideologia do individu-

alismo extremado. Isso é paradoxal, já que não se pode dissociar, no interior da 



 

 

experiência social concreta, o binômio sociedade-indivíduo. Nesse cenário, a so-

ciologia e as ciências sociais têm um papel fundamental. 

Servem para restabelecer as pontes entre o ser humano e seu estar-no-mundo 

social, necessariamente existentes, no entanto, encobertas por uma socialização 

individualizada a, o que é, por definição, contraditório e leva à confusão entre uma 

individualidade exaltada e perdida (enquanto autoconsciência) e à massificação, 

característica da sociedade de consumo, instigada pela mídia. 

Seguindo a linha de raciocínio anteriormente apresentada, precisamos de parâ-

metros para que os alunos consigam compreender, de forma crítica, as mudanças 

sociais, econômicas, políticas e culturais geradas pelo processo de mundialização 

do capital, que atualiza relações de produção e de trabalho, bem como o perfil da 

qualificação profissional. 

Para ampliar a perspectiva de análise, cabe também atualizar o conceito de 

classe social, permitindo um entendimento mais aprofundado dos mecanismos de 

exclusão socioeconômica e de concentração de poder e renda, bem como, os 

aspectos que concedem significado aos sistemas de status e prestígio dentro da 

sociedade brasileira atual. 

Temos subsídios, então, para discutir de que modo todo esse processo de cons-

trução de sistemas simbólicos (de linguagem, tecnologia, normas, crenças e va-

lores) envolve a interação social e a formação de redes de relações sociais; enfim, 

de que forma a interação entre os agentes sociais, com seus projetos individuais 

e coletivos, viabiliza construções simbólicas, dotadas de significado, em uma de-

terminada sociedade, bem como permite a construção da identidade social e cul-

tural. 

Ao pensar a cultura a partir de uma perspectiva antropológica estaríamos prepa-

rados para conviver plenamente com a diversidade, respeitando o espaço do ou-

tro. Em termos de atitudes, seria uma tentativa de substituir posturas e ações 

etnocêntricas por práticas que apontem para o “relativizar”. Consideramos que tal 

perspectiva é essencial para converter o discurso democrático em prática demo-

crática, consolidando a cidadania plena. 

E, para que o exercício da cidadania seja pleno, temos que possibilitar uma me-

lhor compreensão do Estado Democrático de Direito, discutindo o seu papel como 

instituição social, em suas dimensões política, jurídica e ideológica. 



 

 

Por outro lado, as formas de participação popular e o papel dos movimentos so-

ciais devem ser ressaltados no estabelecimento de práticas mais democráticas. 

Em linhas gerais, essas seriam algumas formas de abordagem que denotam a 

importância dos conhecimentos de Sociologia, Antropologia e Política na mobili-

zação de competências do Ensino Médio. Considerando as orientações teóricas 

e metodológicas descritas anteriormente, acreditamos estar, de algum modo, con-

tribuindo significativamente para a formação ética, a autonomia intelectual e o 

pensamento crítico dos alunos, vistos como produtores de conhecimento e como 

agentes capazes de continuar, sempre, aprendendo. 

OBJETIVOS: 

VI. Compreender que a sociedade existe, nos pressiona e é passível de 

reflexão, crítica e estudo científico. (CONTEXTUALIZAÇÃO – COM-

PREENSÃO) 

VII. Compreender a necessidade de pesquisar os fatos sociais, superando 

estereótipos e preconceitos, e incentivando o respeito às diferenças 

entre grupos e entre agentes sociais. (CONTEXTUALIZAÇÃO – COM-

PREENSÃO) 

VIII. Desenvolver as habilidades necessárias para observar e pesquisar o 

ambiente social. (INVESTIGAÇÃO) 

IX. Desenvolver a percepção, a interpretação e a crítica da ideologia em 

cada expressão do social. (CONTEXTUALIZAÇÃO – COMPREEN-

SÃO) 

X. Incentivar e desenvolver a disposição e a competência para tomar po-

sições e buscar soluções face aos problemas sociais. (CONTEXTUA-

LIZAÇÃO) 

XI. Desenvolver as habilidades necessárias para ler e representar os fatos 

sociais em textos escritos, gráficos, tabelas, mapas, comunicações, ex-

pressões artísticas e artefatos. (REPRESENTAÇÃO) 

XII. Comunicar-se com seus colegas, com o professor e todo o contexto 

escolar, de modo a aprimorar suas formas de convívio e participação 

na construção do saber, da cultura e dos processos decisórios. (CO-

MUNICAÇÃO) 



 

 

Conteúdos 

1ª série 

INDIVÍDUO, AMBIENTE E SOCIEDADE 

5.1.1.1.1. Indivíduo e sociedade 

5.1.1.1.2. Ação e interação social 

5.1.1.1.3. Grupos sociais 

5.1.1.1.4. Corpo e sociedade 

5.1.1.1.5. Ecossistema e sociedade 

2ª série 

ESTRUTURA E MUDANÇA SOCIAL E CULTURAL 

2. Controle social e justiça social. 

3. Instituições sociais 

4. Diferenciação e desigualdade social 

5. Cultura e ideologia 

6. Mudança social 

3ª série 

ESTRUTURA E MUDANÇA SOCIAL E CULTURAL 

6 Sistemas sócio-econômicos 

7 A questão do desenvolvimento 

8 Instituições políticas 

9 Sistemas políticos 

10 Dinâmica política 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de So c io l o g ia  está fundamentada na LDB 

9394/96, Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta Instituição de ensino. 

A avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto 

é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela que se dará de 

forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 
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FILOSOFIA 

 Apresentação 

Há mais de 2600 anos a história da Filosofia se fez como pensamento trazendo 

consigo o problema do seu ensino. Assunto esse que já se encontrava presente 

no embate entre o pensamento de Platão e as teses dos sofistas. 

Naquela época tratava-se de compreender a relação entre o conhecimento e o 

papel da retórica no ensino. Platão entendia que sem uma noção básica das téc-

nicas de persuasão, a prática do ensino da Filosofia teria efeito nulo sobre os 

jovens. Como também pensava que se o ensino de filosofia se limitasse à trans-

missão de técnicas de persuasão ao ouvinte por meio de discursos, o perigo seria 



 

 

outro: a Filosofia favoreceria posturas polêmicas, como o relativismo moral ou o 

uso pernicioso do conhecimento. 

Dos assuntos debatidos na história da disciplina, deu-se atenção ao item delimi-

tação de metodologias, com o cuidado para que tais métodos não deturpassem o 

seu conteúdo. A ideia de que em moral e política não existem verdades absolutas 

é tese defendida por filósofos. Observou-se ainda que: a falta de conclusões de-

finitivas no tratamento desse caso, ao ser levado para o ensino poderia provocar 

estranheza entre os estudantes. 

Essa é uma característica da Filosofia que deve ser muito bem compreendida. 

Ainda que tratando do mesmo problema, a Filosofia não é um conhecimento de 

respostas eficazes em pesquisas encontradas pela Ciência. 

Com isso toma-se como exemplo os assuntos polêmicos tais como: estrutura do 

universo, a origem das noções de bem e mal que são temas discutidos pela Filo-

sofia, por que são desafiantes e carentes de respostas. 

Diante disso são muitas as possibilidades para a construção de um programa de 

ensino de Filosofia entre os quais a divisão cronológica linear: Filosofia antiga, 

Filosofia medieval, Filosofia renascentista, Filosofia moderna e Filosofia contem-

porânea. 

A divisão Geográfica – Filosofia Ocidental. Filosofia Africana, Filosofia Oriental, 

Filosofia Latino-americana, entre outras; a divisão por conteúdos: Teoria do co-

nhecimento, Ética (ou Filosofia da moral), Filosofia política, Estética (ou Filosofia 

da arte), Filosofia da ciência (ou Epistemologia), Ontologia (ou Metafísica), lógica, 

Filosofia da linguagem, Filosofia da história etc. 

No aspecto geográfico quando se tratar de abordagens relativas à Filosofia orien-

tal e africana, deverá ser tomado o cuidado com esclarecimentos preliminares 

para se evitar dificuldades de natureza diversa sobretudo no Ensino Médio. 

O termo “Filosofia Oriental” é tomado, muitas vezes com excesso de forma ampla, 

portanto não se deve dar tratamento tão genérico visto que essa Filosofia se es-

tende da antiguidade à contemporaneidade e compreende o pensamento elabo-

rado numa vasta zona geográfica que abrange: Síria, Fenícia, Índia, China Japão 

e outros, isso sem considerar o pensamento Árabe e Judaico. 

A diretriz de Filosofia faz a opção pelo trabalho com conteúdos estruturantes to-

mados como conhecimento basilares que se constituem ao longo da história da 



 

 

Filosofia e de sue ensino, sem épocas, contextos e sociedades diferentes, e que, 

tendo em vista o estudante do ensino médio, ganham especial sentido e signifi-

cado político, social e cultural. 

Dada a amplitude da Filosofia com seus conteúdos sua história seus filósofos e 

a, ainda limitada, oferta de aulas na matriz curricular, fazem-se necessárias re-

cortes, conteúdos estruturantes, sem que, entretanto se cogite esgotar seus con-

teúdos. 

Os conteúdos estruturantes desta diretriz – Mito e Filosofia, Teoria do Conheci-

mento, Ética, Filosofia Política, Estética e Filosofia da Ciência estão presentes em 

todos os períodos da história da Filosofia – No antigo, no Medieval no Moderno e 

no Contemporâneo. Cabe apenas lembrar que em cada um desses grandes pe-

ríodos os conteúdos estruturantes recebem tratamentos diferenciados. 

OBJETIVOS: 

 Tematizar e analisar, de modo rigoroso, os elementos conceituais que 

articulam a compreensão precisa de textos especificamente filosóficos; 

 Reconstruir a “ordem formal” dos textos e avaliar sua coerência interna; 

• Problematizar e exercer a crítica de conceitos, proposições e argu-

mentos, valores e normas, expressões subjetivas e estruturas formais, 

explícitas ou não, nos textos filosóficos. 

 Aplicar as competências de leitura e análise filosófica a configurações 

discursivas próprias das diferentes esferas culturais: jornais, obras de 

arte, vídeos, textos didáticos, científicos, literários, filmes, peças tea-

trais, manifestações sociais, eventos, leis, códigos etc. 

 Interpretar os conhecimentos filosóficos na visão dos autores e nos 

contextos de origem; 

 Relacionar conhecimentos filosóficos com demandas problemáticas 

pessoais; 

 Contextualizar os saberes filosóficos com referência à sua inserção só-

cio histórico cultural: classe, grupo social, tempo histórico, lugar geo-

político e cultural, sexo, idade, valores dominantes etc.; 

 Tematizar, analisar e problematizar estruturas discursivas, sistemas de 

representação e ideologias que forjam a modernidade social e a con-

temporaneidade em seu modo tecnológico de reprodução. 



 

 

 Produzir resumos, fichamentos, paráfrases, argumentações, análises 

críticas e dissertações a partir de livro texto, edições didáticas, pes-

quisa bibliográfica, rede mundial e também outros registros textuais 

como filmes, exposições, obras de arte etc.; 

 Desenvolver, na medida do possível, um estilo próprio de apresentar 

seus pontos de vista, de modo a denotar uma apropriação pessoal do 

material pesquisado, uma capacidade “autoral”. 

 Apresentar, individualmente, o resultado de pesquisas realizadas; 

 Expor ideias em debates e seminários conduzidos sistematicamente, 

defendendo-as mediante argumentos; 

 Reorientar sua posição mediante o reconhecimento de argumentos 

melhores do que os seus; 

 Partilhar informações: sinal concreto da disposição e do interesse no 

debate como meio privilegiado tanto da autoconstrução quanto da 

construção coletiva; 

 Participar, ativa e cooperativamente, de trabalhos em equipe, como ín-

dice da capacidade de construção coletiva da cidadania; 

 Respeitar e fazer respeitar as regras do debate, de modo a consolidar 

a prática da convivência solidária, fraterna, pacífica e democrática. 

 Conteúdos 

CONCEITOS DA DISCIPLINA A SEREM TRABALHADOS: (MAPA 

MÍNIMO) 

 Mito, Senso Comum, Ciência, Filosofia; 

 Significado, Lógica, Linguagem, Pensamento, Verdade, Crença; 

 Razão, Conhecimento, Saber, Teoria, Modelo, Estrutura; 

 Método, Experiência, Formalização; 

 Análise, Retórica, Hermenêutica, Dialética, Fenomenologia, Teoria Crí-

tica; 

 Ação, Comunicação, Homem, Natureza, Cultura, Sociedade; 

 Ética, Política, Estética; 

 Liberdade, Poder, Ideologia, Trabalho, Alienação; 

 Cidadania, Subjetividade, Identidade, Igualdade, Diversidade, Autono-

mia. 



 

 

PERIODIZAÇÃO (CICLOS DE TRABALHO/SÉRIES): 

Ao longo dos três períodos anuais propostos para a efetivação do 

Ensino Médio, desejamos auxiliar a construção das competências pre-

vistas para a disciplina trabalhando todas elas, na medida do possível, 

em cada ano, o que, evidentemente, dependerá sempre do estado de 

desenvolvimento das competências a serem construídas inicialmente. 

Neste sentido, cabe ao professor identificar as necessidades mais ime-

diatas da turma e promover a seleção de atividades dedicadas à for-

mação dessas competências iniciais requeridas. A sequência de tra-

balho deve observar sempre, portanto, a dinâmica das aprendizagens 

já realizadas. 

É possível, assim, montar o currículo da disciplina de modo bastante 

flexível, a partir dos “blocos de armar”, buscando desenvolver as ativi-

dades que sejam mais adaptadas para o momento pedagógico que 

estiver acontecendo, o que inclui, por exemplo, a abertura para fatos, 

eventos ou estimuladores especiais que, eventualmente, imponham 

outra direção ao trabalho já planejado. Nesse sentido, deixar li’vre a 

composição dos “blocos de armar” ao longo das três séries facilita, 

também, a articulação da disciplina com as outras disciplinas da área 

e das outras áreas. 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de Filosofia está fundamentada na LDB 

9394/96, Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta Instituição de ensino. 

A avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho docente, isto 

é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela que se dará de 

forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendizagem. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Apresentação 

“a Educação Física deve ser entendida em seu caráter mais am-

plo, como resultado de um conjunto de práticas corporais que o 

ser humano construiu ao longo da história. É portanto, a Educa-

ção Física a disciplina curricular que tem como objeto de estudo 

a cultura corporal do movimento, resultado de conhecimentos so-

cialmente produzidos e historicamente acumulados pela humani-

dade, que necessitam ser retraçados e transmitidos para os alu-

nos nas escolas.” (COLETIVO DE AUTORES, 1993). 

 

Nesse sentido, a Educação Física tem como objetivo geral desenvolver uma re-

flexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que a 

humanidade tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão 

corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, con-

torcionismo, mímica e toda forma de representação de realidades de movimentos 

simbólicos vividas pelo ser humano, historicamente criadas e culturalmente de-

senvolvidas. Nesta proposta, respeita-se o aluno como um ser integral, trazendo 

consigo uma bagagem cultural cognitivo/corporal. 

Dessa forma, tal reflexão envolve um conjunto de análises de vários campos do 

conhecimento (biológicos, antropológicos, históricos, físicos, sociológicos, etc. ) 

sobre esses conteúdos construídos ao longo do tempo. 



 

 

Nossas considerações estão de acordo com as orientações que compõem os 

PCNs, já que, considerando a Educação Física, não podemos restringir “o con-

ceito de corpo e movimento aos seus aspectos fisiológicos, deixando de conside-

rar toda a complexidade que deriva da produção da cultura corporal brasileira (...) 

Trata-se então de (...) evoluir de uma Cultura do Físico para uma Cultura Corpo-

ral” (p.5). 

Como ainda considera o documento, no conjunto de práticas corporais historica-

mente construídas pela humanidade (jogos, ginásticas, esportes, danças e lutas), 

trata-se de:  

“localizar, em cada uma dessas práticas, os seus benefícios fisi-

ológicos e suas possibilidades de utilização como instrumentos 

de comunicação, expressão, lazer e cultura. A partir disso, a Edu-

cação Física Escolar pode sistematizar procedimentos de ensino 

e aprendizagem que garantam aos alunos o acesso prático e con-

ceitual desses conhecimentos e a primeira providência necessá-

ria para que isso ocorra é mudar a ênfase na aptidão física, no 

rendimento e no simples ‘fazer por fazer’, que caracterizava a 

Educação Física Tradicional, para uma ênfase mais abrangente, 

que contemple todas as dimensões envolvidas em cada prática 

corporal.” (ibid, p. 5-6.) 

 

Diante desses conceitos e das demandas colocadas pela nova LDB, cujo ensino 

deve estar voltado para a prática social e para o desenvolvimento pleno da cida-

dania, faz-se necessário reformular nosso Plano Geral de Ensino da Educação 

Física com vistas ao atendimento da necessidade de transformação da socie-

dade. 

A disciplina Educação Física no Ensino Básico (Fundamental e Médio) terá o pa-

radigma da cultura corporal como seu norte. Para que possamos atender esse 

novo conceito, pautaremos o nosso trabalho de modo a favorecer a formação do 

cidadão, a utilização prática e consciente do desempenho motor e aspectos téc-

nicos cognitivos assimilados. 

O trabalho gradativo dessas linhas conceituais acima citadas nos levará a um 

educando com possibilidades para um posicionamento crítico frente a realidade 

e aos valores éticos e morais universalmente aceitos. 

Os objetivos a serem alcançados são: 

1. Participar de atividades corporais, consciente da influência de sua ati-

tude no meio em que está inserido. 



 

 

2. Conscientizar-se das possibilidades e dos limites do próprio corpo de 

forma a poder controlar algumas de suas atividades corporais com au-

tonomia e a valorizá-las como recursos para manutenção de sua pró-

pria saúde. 

3. Reconhecer os benefícios que a prática de atividades físicas traz para 

a vida social. 

4. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem 

como reivindicar locais adequados para promover atividades de natu-

reza corporal, respeitando as regras básicas de convívio social, valori-

zando essas atividades como recursos para organizar o tempo livre de 

forma prazerosa. 

A operacionalização desta diretriz levará o aluno a desempenhar na 

sociedade o que se pode entender como cidadania plena. A execução 

dessas ações, tratadas daqui por diante como habilidades, requer do 

estudante uma série de conhecimentos fundamentais.  

Esses conhecimentos proporcionarão ao aluno a base necessária à coerência de 

suas ações, permitindo-lhe estar seguro na construção de seus atos. A mobiliza-

ção destes conhecimentos será tratada daqui por diante como competência. 

“ ... a faculdade de mobilizar o conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc...). Para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações”. PERRENOUD 

“ O referencial de competências deve ser instrumento permanente 

de trabalho da escola e do professor, sendo entendido como lin-

guagem comum e central do processo educativo e não como uma 

lista abstrata que precisa estar presente no ”plano de curso” e no 

“plano de aula”, mas não no cotidiano escolar. Ele deve ser o ro-

teiro permanente para se definir os problemas que serão propos-

tos aos alunos e o parâmetro para a avaliação do processo peda-

gógico, pelo desempenho do aluno e pela análise do trabalho”. 

BERGER 

Parece claro que os objetivos gerais da educação física não mais ficarão restritos 

ao movimento, sendo, porém, alcançados através do movimento. Isso permitirá 

ao aluno compreender como o corpo “trabalha” para sua execução, possibilitando 

ao aluno entender sua construção, dentro de determinado contexto sócio-econô-

mico-cultural. 

É evidente que esta mudança, para não ser pretensiosa e chamar de evolução, 

requer que educadores modifiquem primeiro conceitualmente, suas práxis. 



 

 

A prática pedagógica elaborada, construída e solidificada sob um outro para-

digma, necessita ser profundamente reformulada. 

É preciso antes de mais nada que haja a vontade, vontade de mudar-se no inte-

rior, para, em seguida, mudar o exterior. Desta maneira, possibilitaremos aos alu-

nos uma verdadeira oportunidade de intervir na construção de uma sociedade 

mais coletiva, menos egoísta, onde o respeito permeie todas as relações. Acredi-

tamos que a retomada destes valores seja a chance que temos de recompor 

nossa sociedade. 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades 

corporais, assim como capacidade para discutir e modificar regras, reu-

nindo elementos de várias manifestações de movimento e estabele-

cendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a 

cultura corporal. 

 Assumir uma postura ativa, na prática das atividades 

físicas, e consciente da importância delas na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos gru-

pos, compreendendo as diferenças individuais e procurando colaborar 

para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs. 

 Reconhecer, na convivência e nas práticas pacíficas, 

maneiras eficazes de crescimento coletivo, dialogando, refletindo e 

adotando uma postura democrática sobre os diferentes pontos de vista 

postos em debate. 

 Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações 

da atividade física, enquanto objeto de pesquisa e área de interesse 

social e de mercado de trabalho promissor. 

 Compreender o funcionamento do organismo humano 

de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-

as como melhoria de suas aptidões físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, in-

tensidade e frequência, aplicando-as em suas práticas. 



 

 

 Refletir sobre as informações específicas da cultura 

corporal, sendo capaz de discerni-las e reinterpretá-las em bases cien-

tíficas, adotando uma postura autônoma, na seleção de atividades e 

procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde. 

 Compreender as diferentes manifestações da cultura 

corporal, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, 

linguagem e expressão. 

Conteúdos 

1ª série 

1) Noções sobre as diferentes manifestações da cultura 

corporal: esportes, jogos, lutas e ginástica; atividades rítmicas e ex-

pressivas; conhecimentos sobre o corpo. 

2) Análise crítica da abordagem e influência da mídia em 

relação à corpolatria, conceitos, sentido, significado e valores. 

3) Alimentação: 

a. Possíveis medidas preventivas relacionadas à alimen-

tação. 

b. Classificação dos alimentos. 

c. Necessidades qualitativas e quantitativas. 

d. Hábitos e consequências. 

4) Stress: conceitos e as possíveis causas e consequên-

cias. 

5) Postura corporal: hábitos, causas e consequências. 

6) Frequência cardíaca. 

2ª série 

1) Conhecimento sobre as diferentes manifestações da 

cultura corporal: esportes, jogos, lutas, ginastica, atividades rítmicas e 

expressivas, conhecimento sobre o corpo. 

2) Análise crítica da abordagem e influência da mídia em 

relação a corpolatria, causas e consequências, utilização do esporte 

espetáculo: aspectos positivos e negativos. 

3) Aspectos nutricionais e os gastos energéticos; obesi-

dade e suas relações. 



 

 

4) Stress: conceitos e as possíveis causas e consequên-

cias, praticas corporais na prevenção do stress. 

5) Lesões relacionadas à atividade física: entorse, luxa-

ção, fratura. 

3ª série 

1) Conhecimento sobre as diferentes manifestações da 

cultura corporal: esporte, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e 

expressivas, conhecimentos do corpo. 

2) Avaliação: testes antropométricos; testes cardiorrespi-

ratórios e neuromusculares; verificação postural (desvios, origens, cur-

vaturas fisiológicas). 

3) Sistemas metabólicos e energéticos: sistema aeróbico, 

anaeróbico, láctico/alático. 

4) Aptidão Física: conceitos, componentes básicos e as 

possíveis causas e consequências. 

5) Sedentarismo e consequências; redução dos riscos de 

doenças crônico-degenerativas: osteoporose, LER, DORT e medidas 

preventivas. 

 

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica Curricular de Ed u c aç ã o  F ís i c a  está fundamentada 

na LDB 9394/96, Deliberação 007/99 CEE, no PPP e no RE desta Instituição 

de ensino. A avaliação tem como objetivo de avaliar/reavaliar e nosso trabalho 

docente, isto é, a recuperação de estudos/avaliação/recuperação paralela que 

se dará de forma permanente e concomitante ao processo de ensino e aprendi-

zagem. 
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