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“É fundamental diminuir a distância entre o que se 

diz e o que se faz, de tal forma que, num dado 

momento, a tua fala seja a tua prática. ” 

Paulo Freire  
 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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           A importância da Proposta Pedagógica está no fato de que ela passa a ser uma direção, um 

rumo para as ações da escola. É uma ação intencional construída coletivamente e com consequente 

compromisso coletivo. 

Buscamos por meio de mecanismos diretos e presenciais (reuniões, assembleias) ou não 

presenciais (questionários, pesquisas direcionadas as famílias, pais, etc.), a participação de toda a 

comunidade escolar para a construção da Proposta Pedagógica como instrumento de emancipação e 

organização do trabalho escolar. 

           Ao construirmos nossa Proposta Pedagógica levamos em conta a realidade que circunda a 

Escola e as famílias de nossos alunos, pois, certamente, a realidade social dos alunos afeta a sua vida 

escolar, e os dados levantados devem contribuir para orientar todo o organismo escolar para os fins 

de tratar tais indícios com a devida relevância, transformando-os em currículo, objeto de 

planejamento e potencial de aprendizagem. 

 A Proposta Pedagógica do Centro Educacional Myriam Ervilha surgiu por ocasião de uma 

reunião pedagógica para este fim, ou seja, surgiu da inquietude dos segmentos da escola em face da 

realidade que se fazia presente.  Com a elaboração da Proposta Pedagógica, buscou-se estruturar um 

documento no qual constasse explicitamente as ações ou diretrizes da Unidade de Ensino. Estiveram 

reunidos, na ocasião, os professores, alunos, servidores, juntamente com a Supervisão de Ensino, 

Orientação Educacional, Secretaria, Conselho Escolar e Direção para propor medidas, traduzir e 

ampliar as experiências realizadas. 

             Analisamos os últimos resultados de todos os anos de ensino, tanto em Língua Portuguesa 

quanto em Matemática, quer nas avaliações internas, quer nas provas externas, de modo a orientar 

nosso plano de ação visando a melhoria significativa nos resultados de aprendizagem e a busca pela 

excelência no ensino, não só nas citadas disciplinas, mas em todas elas. 

          Em acordo com todos os nossos encontros, discussões e pontos em comum, e ainda pensando 

na gama de formações acadêmicas, pessoais e sociais de cada membro que contribuiu para a 

construção de nosso projeto. Enquanto escola buscamos criar um clima escolar que priorize a efetiva 

aquisição de conhecimento, o cotidiano escolar na cidadania e em prol dela, além da alta expectativa 

na aprendizagem dos alunos, pois acreditamos que todos podem aprender e que todos somos iguais 

nas diferenças. 

 Nossa Proposta, como qualquer outra, não é tema acabado, tampouco assume forma definitiva, 

pois é de sua natureza intrínseca, não escapar à historicidade, à contingência de um mundo em 

constante transformação. A permanente revisão é parte integrante do processo, permitindo assim, a 
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inclusão de novas ideias e soluções, num dinamismo constante, para que a Instituição de Ensino atinja 

seus objetivos na construção do saber integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Nossa História 
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 Esta escola iniciou suas atividades no ano de 1962, em residência particular do Senhor 

Salomão Elias Abdon, proprietário de terras na comunidade, tendo como primeira responsável a 

professora Josefa Pascoal da Silva Jerônimo.  

 Atualmente a escola funciona em sede própria, numa área de 12057 m², produto da doação do 

terreno pela família de Salomão Elias Abdon, na área Setor Habitacional Água Quente, Recanto das 

Emas, na DF 280, km 02. 

 Conhecida, inicialmente, como Escola Rural da Samambaia, sua criação data de 14/11/1966 

a partir do Decreto n.º 481/66, do GDF, publicado no DODF, que incluiu a escola na rede oficial de 

ensino. 

 A Resolução n.º 95 de 21/10/1976, publicada no DODF n.º 30, de 11/02/1977, altera a 

denominação de Escola Rural da Samambaia para Escola Classe Samambaia, vinculada ao Complexo 

Escolar “A” de Taguatinga em 23/08/1977, através da Instrução nº 09 – Diretoria Executiva (DEx), 

publicada no DODF nº 169 de 02/09/1977. 

 Posteriormente a escola foi vinculada ao Complexo Escolar “C” de Taguatinga em 

22/03/1978, através da Instrução nº 03 – DEx, publicada no DODF nº 61 de 31/03/1978. 

 Finalmente a escola foi vinculada ao Complexo de Educação Rural (CREDER) em 

11/08/1978, através de Instrução nº 17 – DEx, publicada no DODF nº 172 de 08/09/1978, e devolvida 

a sua vinculação ao Complexo “A” de Taguatinga em 29/01/1980, através da Instrução nº 65 – DEx. 

 O reconhecimento da escola se deu em 07/07/1980, por meio da Portaria nº 17 – SEC, 

publicada no DODF nº 129 de 1/07/1980. 

 Por meio da Resolução nº 1360, de 28/02/1985, a Escola Classe Samambaia foi transformada 

em Centro de Ensino de 1º Grau 01 de Samambaia. Posteriormente, passou a denominar-se Centro 

de Ensino Fundamental 01 de Samambaia, vinculando-se a Gerência Regional de Ensino de 

Samambaia, pela Portaria 101 de 06/03/2002, quando, pela Portaria 180 publicada no DODF n.º 107 

de 06/06/2006, passou a ser denominada Centro de Ensino Fundamental Myriam Ervilha.  

 A Secretaria de Educação do DF, a partir da Portaria 72 de 10 de abril de 2013, finalmente 

vinculou o Centro de Ensino Fundamental Myriam Ervilha à Coordenação Regional de Ensino do 

Recanto das Emas. Na mesma portaria, transformou o Centro de Ensino Fundamental Myriam Ervilha 

em Centro Educacional Myriam Ervilha (CEd Myriam Ervilha). 

 Devido a sua localização inicial, a escola durante 47 anos foi caracterizada como de “zona 

rural”, e, devido ao parcelamento das propriedades rurais (chácaras e fazendas) circunvizinhas que 

deram origem a vários condomínios, passou a apresentar características típicas de escolas de 
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periferias de zona urbana. Dessa forma e por força de lei, em setembro de 2009, com o 

estabelecimento de um PDOT para a região hoje denominada de Água Quente, a escola oficialmente 

passa a condição de Escola de Zona Urbana. 

 Devido à proximidade (2 km) com a cidade de Santo Antônio do Descoberto – Goiás, e, 

especialmente pela pequena população rural, durante vários anos a principal clientela (maioria) era 

oriunda desta cidade do entorno do DF. Atualmente este não é mais o principal fator determinante da 

demanda de alunos, visto que de acordo com os registros da secretaria, pouco mais de 10% do total 

de alunos provém desta área, sendo a maior parte da população distribuída nos nove condomínios na 

região denominada Setor Habitacional Água Quente. Este setor é formado por intensa imigração, 

tanto da cidade vizinha, como de outras cidades satélites do Distrito Federal, o que impõe uma forte 

pressão sobre a escola, no sentido de absorver toda a demanda estudantil da região. 

 Parte da população desses condomínios é proveniente de Santo Antônio do Descoberto - GO, 

que procura a região do DF, por contar com uma melhor qualidade de ensino. Mesmo assim, a região 

ainda é extremamente dependente dos serviços oferecidos em Santo Antônio do Descoberto 

(comércio, bancos, atendimento médico), devido à grande distância das Regiões Administrativas mais 

próximas (Samambaia – 25 km e Recanto das Emas – 28 km). 

            Em 1992, devido à crescente demanda, a escola implantou o curso de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), chamado à época de Suplência ou curso Supletivo, elo pelo qual passaram milhares 

de adultos e jovens que puderam obter seus conhecimentos e certificados de conclusão, possibilitando 

assim novas oportunidades de emprego e continuidade em estudos superiores. Atualmente, no período 

Noturno, nossa escola atende 417 alunos, começando da primeira série do Ensino Fundamental inicial 

(Alfabetização), passando pelo Ensino Fundamental anos finais e concluindo no Ensino Médio.  

             Em virtude de não haver escolas com Ensino Médio na região, os alunos que completavam o 

Ensino Fundamental Anos Finais tinham que se deslocar para outras regiões administrativas a fim de 

continuar os seus estudos. Foi somente em 2002, sob a direção do professor Eduardo Albuquerque, 

que paulatinamente - havia somente turmas de primeiro ano em 2002 – foi implantado o Ensino 

Médio no até então denominado CEF Myriam Ervilha. No ano seguinte, de primeiros e segundos 

anos até que, finalmente, a escola começou a oferecer vagas para todas as séries do Nível Médio. 

Hodiernamente, a escola possui, no Ensino Regular, 6 turmas de primeiros anos, 6 turmas de segundos 

anos e 4 turmas de terceiros anos, todos matriculados no período Matutino. Isso sem contar com os 

já citados alunos do Ensino Médio do EJA, atendidos no Noturno. 



 
 

                                   
 

10 
Centro Educacional Myriam Ervilha 

Cond. Salomão Elias, AE- DF 280 Km. 02 / CEP: 72.669-425 – Setor Hab. Água Quente 
E-mail: cedme.creremas@gmail.com 

Recanto das Emas - DF 

             Com a inauguração da Escola Classe Vila Buritis em Água Quente (Residencial Buritis), 

foram remanejadas para esta, as turmas de Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º ao 5º ano), e, dessa 

forma este Centro Educacional passa a ser uma escola sequencial à Escola Classe, a partir do ano de 

2009, atendendo as seguintes modalidades de ensino: Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano), 

Ensino Médio (1º ao 3º ano) e Educação de Jovens e Adultos (1º ao 3º Segmento). 

 

     2.1 - Caracterização física da escola 

O Centro Educacional Myriam Ervilha, ao longo destes últimos 55 anos passou por várias 

transformações estruturais físicas, sendo este o maior problema atual. Conta com uma estrutura de 

alvenaria muito antiga, que, poucas vezes passou por reformas. A maioria das reformas na realidade, 

atendiam somente a ampliação do número de salas de aula, sem a preocupação de adequar a realidade 

esta ampliação.  

Durante os anos de 2013 a 2016 houve algumas reformas positivas. A segurança na escola 

melhorou após o término da obra do muro da escola. Os alagamentos por conta do grande volume de 

água que entravam por conta da chuva e do declive do terreno da escola diminuíram bastante. 

Em 2014, houve a adaptação de duas salas para criar a sala de recursos e sala do grêmio 

estudantil. Outras duas grandes obras foram a criação da Tenda Cultural Profª Dora e a Reforma do 

Auditório que foi intitulado Auditório Mestre Izu. Homenagens a professores que participaram da 

história da escola. 

Contudo, os desafios na fragilidade estrutural continuam. Destacam-se salas de aulas 

pequenas (máximo de 36 m²) com iluminação natural ruim e péssimo sistema de ventilação, com 

janelas e portas inadequadas a esta questão. As instalações elétricas já com sinais claros de 

deterioração, precisam constantemente de consertos, e, comprometem constantemente a segurança 

dos alunos e a qualidade dos materiais a elas conectados. 

De maneira geral todo o telhado encontra-se comprometido, necessitando urgentemente de 

uma reforma geral. Da mesma forma nota-se a deterioração do sistema hidráulico, muito antigo, sendo 

que especialmente na cozinha a existência ainda de tubulação metálica para água. 

A cozinha (cantina escolar) é um capítulo à parte, sendo totalmente inadequada e insuficiente 

para atender à necessidade diária da escola. Localiza-se ao lado dos banheiros, numa pequena área de 

pouco mais de 15m², para preparar mais de 1800 refeições diárias. 
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As dependências administrativas, também insuficientes, mostram uma realidade peculiar: não 

existe espaço destinado a depósitos ou almoxarifados, sendo estes improvisados ou adaptados de 

outras instalações. 

A área construída é dividida em 7 blocos, sendo destes, 1 bloco construído pela comunidade 

da região há mais 17 anos. Curiosamente este bloco apresenta 5 dependências, funcionando 

normalmente para o atendimento ao aluno. Somente após uma reunião do Conselho Escolar em 2014 

sobre as condições precárias desse local e a inativação do mesmo, que, em 2015 o Bloco “C”, passou 

por uma boa reforma, como a troca do telhado, nivelamento do piso e grades de proteção. Com a 

reforma, finalmente o referido bloco foi reconhecido como regular pela Secretaria de Educação do 

DF. 

Com a construção do muro, diminuímos os transtornos com alagamentos, mas a escola ainda 

sofre com a falta de saneamento básico da região (lixo e esgoto a céu aberto). Uma área cujo lençol 

freático é muito raso, extravasando as fossas das residências adjacentes, para as ruas. Este fator de 

risco, já preocupa, com uma possível contaminação subterrânea que pode a médio ou curto prazo, 

comprometer a qualidade da água da escola, proveniente de um poço na área. O terreno da escola 

apresenta declives entre os blocos, ligados por rampas e escadas, o que gera uma grande dificuldade 

de acessibilidade ao portador de deficiência física.  

No ano de 2018 foram instaladas 16 câmeras de segurança na escola o que proporcionou um 

aumento na sensação de segurança para toda a comunidade escolar. 

O quadro a seguir relaciona as dependências existentes de acordo com a sua origem e 

utilização, considerando toda a precariedade estrutural. 

Dependências Quant. Observações 

Salas de aula 22  

Sala de leitura 01  

SOE 01 Improvisada em outro ambiente. 

Sala recursos 01  

CIL 03  

Projeto: Voz, violão e percussão 01  

Almoxarifado 01 Com capacidade insuficiente.  

Deposito de gêneros alimentícios. 03 Sendo 2 outros locais improvisados. 

Auditório 01 
Improvisado em outro ambiente que serve 

como sala de projeção e reuniões.  

Banheiros de aluno 04 2 masculinos e 2 femininos 

Sala de professores 01  

Sala de coordenação pedagógica 01  

Cozinha/cantina 01  

Comentado [U1]: Sugiro que se escreva algo relativo à 
instalação do Circuito de TV da escola. 
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Mecanografia 01 
Inexistente no planejamento estrutural original 

e improvisada em outro ambiente 

Secretaria 01  

Passivo Secretaria 01 Improvisado em outro ambiente 

Direção 01 
Inexistente no planejamento original e 

improvisada em outro ambiente 

Banheiro professores 02 1 masculino e 1 feminino  

Quadra poliesportiva 02 
1 improvisada, construída pela própria 

comunidade escolar e uma com cobertura.  

Dependências de Auxiliares 01 
Inexistente no planejamento estrutural original 

e improvisada em outro ambiente 

Sala informática 01 
Inexistente no planejamento estrutural original 

e improvisada em outro ambiente 

 

      2.2 - Composição da Equipe Gestora, Pedagógica e carreira assistência - Recursos 

Humanos. 

Equipe Gestora 

Cargo Diretor Vice-diretor Supervisor Chefe de secretaria 

Quantidade 01 01 

04 (2 administrativo, 1 

pedagógico diurno e 1 

pedagógico noturno) 

01 

 

Equipe de Coordenação 

Turno Diurno Noturno 

Quantidade 03 03  

 

Equipe de Auxiliares de Educação 

 Portaria Vigilância 
Conservação 

e Limpeza 

Serviços 

Gerais 

Copa e 

Cozinha 

Efetivos 04 05 00 04 01 

Terceirizados 02 00 15 00 05 

Readaptado  02 00 00 04 01 

Total 08 05 15 08 07 

 

Equipe docente 

Componente 

curricular 
Efetivo Temporário Readaptado Em função fora de sala de aula 

Arte 01 02 00 01(Projeto: voz, violão e percussão) 

Atend. Alu. Esp. 02 00 01 01 

Atividades 03 03 01  

Biologia 02 00 00  

Ciências N. 06 02 00  
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CIL 03 00 00 00 

Ed. Física 04 01 01 01 (apoio pedagógico) 

Filosofia 02 01 01 01 (apoio pedagógico) 

Física 01  02 01 01 (Coordenador) 

Geografia 04 01 00 01 (Coordenadora) 

Historia 05 01 00 01 (supervisor) e 01 (coordenador) 

LEM Espanhol 01 00 00 00 

LEM Inglês 03  01 00 00 

Matemática 09 02 00 01 (diretor)  

Português 06 04 01 01 (coordenadores) 

Projetos 00  00 00 00  

Química 01 02 00 01 (coordenador) 

Sociologia 02 01 00  

SOE 01 00 00 Na função de vice-diretora  

Total 55 22 04  

Observações: A escola necessita de 02 (dois) professores de informática e três orientadores 

educacionais.  

Equipe Gestora:   

A equipe da direção é composta pelo diretor, vice-diretora, chefe de secretaria e quatro 

supervisores, sendo dois do diurno e dois do noturno. São seis coordenadores, sendo três atuantes no 

diurno e três no noturno. Atualmente não temos orientador educacional, pois a orientadora está no 

cargo de vice-diretora. São 97 professores distribuídos nos três turnos, sendo 76 do quadro efetivo da 

secretaria de Educação e 21 contratos temporários. Temos 24 servidores da carreira assistência.  

 

Dentro dos resultados obtidos do IDEB a escola ficou acima da média projetada entre os anos 

de 2009 e 2013, porém a partir de 2015 a escola teve uma pequena retração nos resultados obtidos. 

Entretanto para os próximos anos a expectativa é de uma melhora nos índices, ressaltando a 

implementação dos ciclos e o desenvolvimento dos projetos que visam sempre o desenvolvimento 

dos estudantes. 

 

 

 

 

3- Diagnóstico da realidade Escolar 

 De acordo com informações coletadas na Secretaria, a escola atende no ano letivo de 2019, 

1783 alunos distribuídos em 56 turmas da seguinte maneira: 874 alunos de Ensino Fundamental, 526 

do Ensino Médio e 383 alunos matriculados na EJA (1º ao 3º Segmento). 

Comentado [U2]: É necessário que conste uma historicidade das 
avaliações em larga escala (IDEB, Censo Escolar, SIPAE), relatando os 
resultados ao longo dos anos. 
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 A maioria da comunidade está situada na faixa de pobreza, onde grande parte é beneficiária 

de programas sociais do Governo, além do Transporte Escolar Rural. 

 Os pais, em geral, de baixa escolaridade e qualificação profissional, são trabalhadores rurais, 

operários de construção civil e serviços gerais, ou profissionais liberais sem carteira assinada, e uma 

minoria de comerciantes e funcionários públicos municipais de Santo Antônio do Descoberto, ou 

funcionários públicos do DF. 

 As famílias, em grande parte, são numerosas (média de cinco pessoas por família). Suas 

moradias, na maioria, pequenas construções de alvenaria, em lotes individuais ou comunitários, 

localizados em assentamentos urbanos, sem estrutura básica de asfalto e rede de esgotos. 

 

MAPA DO SETOR HABITACIONAL ÁGUA QUENTE 

 

 
Fonte: http://www.unica-df.org.br/v3/pdf/anexo1/setorhabitacionalaguaquente.pdf (acesso em maio/2016). 

  

 

As tabelas a seguir mostram os dados coletados nas informações da secretaria referentes ao ano de 

2017 e 2018. 

 

DIURNO 

1º ano 

Aprovados 143 62,99% 

Reprovados 24 10,57% 

Movimentados 16 7,04% 

Abandono 11 4,84% 
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Aprovado em Dependência 33 14,53% 

Total 227 100% 

 

2º ano 

Aprovados 117 70,05% 

Reprovados 11 6,58% 

Movimentados 13 7,78% 

Abandono 10 5,98% 

Aprovado em Dependência 16 9,58% 

Total 167 100% 

 

3º ano 

Aprovados 133 91,72% 

Reprovados 4 2,75% 

Movimentados 3 2,06% 

Abandono 5 3,44% 

Total 145 100% 

 

6º ano 

Aprovados 209 93,72% 

Reprovados 0 0 

Movimentados 8 3,58 

Abandono  6 2,69 

Total  223 100% 

 

7º ano 

Aprovados 221 85,99% 

Reprovados 5 1,94% 

Movimentados 14 5,44% 
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Abandono  4 1,55% 

Aprovado em Dependência 13 5,05% 

Total  257 100% 

 

8º ano 

Aprovados 235 92,15% 

Reprovados 0 0 

Movimentados 14 5,49% 

Abandono  6 2,35% 

Total  255 100% 

 

9º ano 

Aprovados 200 89,28% 

Reprovados 9 4,01% 

Movimentados 9 4,01% 

Abandono  6 2,67% 

Total  224 100% 

 

COMPARATIVO 2016/2017/2018 - Geral 

 2016 2017 2018 

Aprovados  81,61% 82% 88,11% 

Reprovados  18,38% 18% 3,53% 

Abandono e Movimentados   8,34% 

 

 

COMPARATIVO 2016/2017/2018 – Fundamental II 

 2016 2017 2018 

Aprovados  83,64% 85% 91,55% 
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Reprovados  16,35% 15% 1,45% 

Abandono e Movimentados   7% 

 

COMPARATIVO 2016/2017/2018 – Médio 

 2016 2017 2018 

Aprovados  79,58% 85% 82% 

Reprovados  20,41% 15% 7,23% 

Abandono e Movimentados   10,77% 

 

NOTURNO 

1º SEGMENTO EJA 2º SEMESTRE/2016 

 MATRICULADOS APTOS NÃO APTOS ABANDONO 

1º ETAPA 06 01 03 02 

2º ETAPA 04 01 02 01 

3º ETAPA 07 03 02 02 

4º ETAPA 18 11 05 02 

TOTAL 44 14 14 16 

 

 

2º SEGMENTO EJA 2º SEMESTRE/2016 

 MATRICULADOS APTOS NÃO APTOS ABANDONO 

5º SÉRIE 20 08 05 07 

6º SÉRIE 36 08 16 12 

7º SÉRIE 50 21 10 19 

8º SÉRIE 52 16 12 24 

TOTAL 158 53 43 62 
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3º SEGMENTO EJA 2º SEMESTRE/2016 

 MATRICULADOS APTOS NÃO APTOS ABANDONO 

1º ANO 44 25 09 10 

2º ANO 49 34 07 08 

3º ANO 72 51 09 12 

TOTAL 165 110 25 30 

 

 

 

 

 

Resultados e projeções IDEB 
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Resultados obtidos 

2007  2009  2011  2013  2015  2017  

2.9 4.2 3.7 4.3 3.7 4.1 

 

Metas Projetadas 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

 3.0 3.3 3.7 4.1 4.3 4.6 4.9 

 

3- Função Social da Escola 

 

Esta Proposta Pedagógica baseia-se na observação de todos os envolvidos na comunidade 

escolar da necessidade de rever e melhorar a qualidade da educação básica proposta por esta 

Instituição Educacional. 

 Pretende a partir de suas ações, resgatar uma educação transformadora e criar um modelo de 

escola mais prazeroso e participativo a todos os envolvidos no processo educacional.  

 Para tanto, esta proposta deve ser flexível, levando-se em conta que a qualquer instante que 

se fizer necessário, ser discutida ou reavaliada num processo de reflexão que envolva todos os 

segmentos da comunidade escolar: Pais, Alunos, Professores, Servidores. 

            A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos 

(conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores) que, aliás, deve acontecer de maneira 

contextualizada, desenvolvendo nos discentes a capacidade de tornarem-se cidadãos conscientes e 

participativos na sociedade em que vivem.  

           Eis o grande desafio da escola, fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o aprendizado, 

onde a escola deixe de ser apenas um ponto de encontro e passe a ser, além disso, encontro com o 

saber com descobertas de forma prazerosa e funcional, conforme Libâneo (2005, p.117):  

          Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola 

promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas 

e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos.  

          A escola deve oferecer situações que favoreçam o aprendizado, onde haja sede em aprender e 

também razão, entendimento da importância desse aprendizado no futuro do aluno. Se ele 

compreender que, muito mais importante do que possuir bens materiais, é ter uma fonte de segurança 

que garanta seu espaço no mercado competitivo, ele buscará conhecer e aprender sempre mais. 
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4-Princípios norteadores 

           Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações de Educação 

Integral são: 

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito de 

integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um simples aumento 

da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, 

com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo 

deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos 

aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da 

Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto político pedagógico, repense a 

formação de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã. 

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito 

do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, 

culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como 

forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir 

uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os 

diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido 

dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses 

e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da educação pública 

foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). Na Educação Integral é 

necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes 

comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola 

como um pólo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos 
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diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 

resgatando tradições e culturas populares. 

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico 

laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar e pode ser 

realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias, 

estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos 

lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na 

corresponsabilização pelo processo educativo. 

Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do território 

em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria 

local com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos 

socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. 

O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela 

educação e pela formação do educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está 

sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. 

Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal pressupõe 

reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado o acesso ao conhecimento 

em todas suas formas de manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes 

da escola pública. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de despedida desse 

modelo com algumas resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, porém 

não mais convincentes e adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida 

melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais plural 

e onde finalmente o conhecimento volte a ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58).O 

projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural. 

5. Princípios Epistemológicos: 

 

                      A educação é um direito objetivo de cidadania, é fundamental compreender que as 

práticas pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, visam a construção do 

conhecimento social, histórico e cultural norteados na perspectiva de uma educação integrada, para a 

formação do cidadão pleno do contexto social dentro da realidade vigente.  
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                Para tal formação os princípios epistemológicos que norteiam a prática pedagógica da 

SEEDF, são   mais um instrumento de poder para a emancipação dos estudantes, através da 

integralização do conhecimento em uma visão única construída por cada um, com a sua 

individualidade, mas compartilhando diversas vivências.  

 

5.1-Princípio da unicidade entre teoria e prática: 

A construção de uma prática que promova estratégias de integração e reflexão crítica, exige 

uma postura de abertura para o diálogo, para a troca de reflexões, dentro desta prática pedagógica 

ativa a garantia da teoria-prática, deve ser um dos princípios que norteiam dialética pedagógica em 

sala.  

 “O  conhecimento é integrado, há uma visão articulada das 

disciplinas, dos saberes e das ciências; as metodologias são 

mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A 

avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório 

quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade 

e em permanente construção. Para garantir a unicidade da 

teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, 

devemos privilegiar estratégias de integração que promovam 

reflexão crítica, síntese, análise e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por 

incentivos constantes ao raciocínio, à problematização, ao 

questionamento, à dúvida.  (pag. 67, Currículo em 

Movimento).” 

O exercício de nossas práticas é   articular o desenvolvimento dos estudantes com os objetos 

de estudo contribuindo assim para a construção do conhecimento crítico.  

 

5.2- Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: 

A interdisciplinaridade e a contextualização são bases de suma de importância para a prática 

do currículo integrado. Santomé afirma que a interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo 

e uma filosofia de trabalho que entream em ação na hora de enfrentar os problemas que preocupam 

a sociedade. Tal prática de olhar o conhecimento pelo conhecimento pelo objeto de estudo, pela visão 

em sua completude pode ocorrer em duas dimensões: (intra) dentro do próprio componente curricular, 

quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações 

interpessoais, entre outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do 

componente curricular,(inter) entre os componentes curriculares: busca-se a integração existente 

entre os diferentes conhecimentos. 
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  Para que a prática interdisciplinar seja efetiva, é necessário que o espaço destinado a 

planejamento e formação (coordenações pedagógicas), sejam utilizados para o planejamento, 

discussão do currículo e organização do trabalho. O Centro de Ensino Myriam Ervilha prima pela 

construção de coordenações onde os docentes dialoguem sobre as articulações das áreas de 

conhecimento e resolução de questões tangentes a prática e a reflexão pedagógica.  

 

5.3- Princípio da flexibilização: 

Na perspectiva da construção de um conhecimento significativo e vivo para o estudante, a 

flexibilidade de conteúdo é viabilizada através da articulação dos projetos pedagógicos do CED 

Myriam Ervilha, dos saberes prévios dos estudantes, e da ressignificação dos conteúdos de acordo 

com o contexto social da comunidade escolar. Ao promover a articulação entre os conhecimentos 

científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão 

sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese 

qualitativamente superior (SAVIANI, 1994). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, 

saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e 

experiências construídas em espaços sociais diversos. ”( Pag. 70 Currículo em movimento). 

Este princípio nos garante certa flexibilidade para que possamos considerar nosso projeto 

político-pedagógico, observando a realidade da comunidade, possibilitando a construção de um 

conhecimento que significativo para os nossos estudantes. 

 

6- Objetivos 

       

6.1- Geral 

 Oferecer educação nos níveis fundamental e médio e em educação de jovens e adultos, com o 

máximo de qualidade construindo conhecimentos de forma democrática e participativa, visando o 

domínio de habilidades cognitivas, afetivas, valores e atitudes para a formação e sucesso do futuro 

cidadão ou do cidadão em formação, ou seja, propor de acordo com a Resolução 02 do CNE/ CEB, 

de janeiro de 2012 em seu artigo 5º, uma “ação educativa” constituída pela seleção de conhecimentos 

construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de 

conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e 

saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições 

cognitivas e socioafetivas. 

     6.2 – Específicos 
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  Levar o aluno a perceber-se integrante, dependente e agente transformador da sociedade, 

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

das relações sociais; 

 Estimular os professores na busca constante de uma excelência de atividades que seduzam os 

alunos da importância do conhecimento, tornando o processo de ensino mais prazeroso e eficiente; 

 Reestruturar o trabalho pedagógico, articulando as séries e disciplinas do currículo buscando 

interdisciplinaridade de forma que a aprendizagem ocorra de forma significativa e realista; 

 Contemplar um estudo da sua própria realidade para levantamento de necessidades específicas, 

que não se limitem, apenas aos aspectos físicos da Escola, mas as relações interpessoais e aos 

objetivos que pretende alcançar; 

 Questionar a realidade, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação na 

formulação de problemas e suas soluções; 

 Aperfeiçoar as coordenações pedagógicas através de desenvolvimento de projetos especiais que 

envolvam todos os níveis, integrando ensino fundamental, médio e EJA; 

 Programar práticas pedagógicas capazes de detectar e reduzir as dificuldades de aprendizagem de 

nossos alunos; 

 Estimular o hábito de leitura através da biblioteca/sala de leitura, e, em práticas pedagógicas 

diferenciadas; 

 Incentivar a produção escrita de diferentes gêneros textuais nas diferentes modalidades de ensino; 

 Identificar e estimular os talentos individuais; 

 Democratizar as relações e ações coletivas na escola, favorecendo o aperfeiçoamento das relações 

interpessoais e consequentemente o processo ensino-aprendizagem; 

 Democratizar as relações e ações coletivas, incentivando a participação de pais, alunos, 

comunidade escolar em geral, nas discussões e propostas pedagógicas e administrativas da escola. 

 Atualização com participação coletiva por meio de comissão para a atualização desta PP; 

 Colaboração e unificação de todos os setores da escola em busca de uma aprendizagem integral 

do educando; 

 Estabelecer clareza em questão hierárquica local e regional; 

 Acolhida aos professores e funcionários novos na instituição e em novas etapas do ano letivo; 

 Fortalecimento das equipes para um bom trabalho coletivo; 

 Repasse de informações de maneira física e digital quando possível para melhor divulgação; 
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 Melhor articulação entre secretaria e setor pedagógico; 

 Sempre que possível, divulgar a agenda da direção em local apropriado; 

 Decisões financeiras tomadas de forma democrática para um uso racional das verbas destinadas a 

esta unidade (PDE Escola, PDDE, PDAF); 

 Transparências nas contas e nas ações; 

 Uso de rádio comunicador para melhor articulação com a portaria, direção e coordenação; 

 Implantação ao circuito interno de TV – vigilância por câmeras, já existente, porém necessita de 

ampliação; 

 Cartão estudantil para identificação óptica ; 

 Maior inserção dos estudantes do ensino médio na educação de nível superior; 

 Estimular o retorno dos alunos já egresso da escola, para prestarem serviços à comunidade escolar, 

auxiliando assim no estudo e acompanhamento do desenvolvimento acadêmico dos alunos 

 Tabular juntamente com a secretaria os índices dos alunos aprovados em faculdades públicas e a 

 

7- Concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas 

      7.1 - Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: base teórico-metodológica 

       O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-

metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população 

do Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto 

social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes 

populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas 

com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez mais 

heterogêneo que adentra a escola pública do DF.  

       Para se garantir direitos educacionais, é necessário reconhecer as desigualdades relacionadas ao 

sistema público de ensino. A partir daí, priorizar a construção de um projeto educacional que 

contribua para a democratização dos saberes, garantindo a todos o direito à aprendizagem e à 

formação cidadã. A perspectiva é de retomada vigorosa da luta contra “[...] a seletividade, a 

discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. [...] garantir aos trabalhadores um 

ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais [...]” (SAVIANI, 2008, p. 25-

26).  

Com esse intuito, este Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos objetivos 

Comentado [U3]: Este objetivo já foi alcançado! Conforme 
elencado já existe, mas precisa de ampliação.  

Comentado [U4]: Inserir algum objetivo específico que seja 
mensurável ou que tenha condições de ser avaliado pela própria 
instituição de ensino ao final desta PP.  
OK ! índice inserido. 
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e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações 

para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso 

escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é necessário que a escola 

estabeleça fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, considerando 

a pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local. A busca é pela igualdade entre as 

pessoas, “[...] igualdade em termos reais e não apenas formais, [...], articulando-se com as forças 

emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da instauração de uma sociedade igualitária” 

(SAVIANI, 2008, p. 52). 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da 

história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção 

e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a 

natureza. Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 

em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada. Essa 

compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado por contradições e 

conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. Essa 

natureza contraditória da escola quanto a sua função de instruir e orientar moralmente a classe 

trabalhadora pode indicar a superação dessas contradições, à medida que a escola assume sua tarefa 

de garantir a aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em 

situações favoráveis à aquisição desses conteúdos, articuladas ao mundo do trabalho, provendo, 

assim, condições objetivas de emancipação humana. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a 

prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e 

se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e 

sentidos culturais. A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é transposto para 

o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática social como ponto de partida para a 

construção do conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação 

dialética de saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre 

todos eles. O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática social 

se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a escola 
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e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação 

e na colaboração dos atores. 

É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do 

desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social 

e da diversidade do estudante da rede pública do ensino do Distrito Federal são condições 

fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e 

formam-se no cotidiano da escola.  

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como 

fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não 

ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a 

interação e a resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”.  

A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, 

coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY,2001, p. 329).                  

Assim, aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser 

compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, 

com a linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os colocam 

como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como mediador do 

conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas 

para a formação de um sujeito histórico e social. 

Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e concomitantes: 

       a) Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que contribuam para a 

humanização dos indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o acidental, o principal e o secundário, 

o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003, p. 13); 

       b) organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa humanização, 

estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos.  

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável quando o 

projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as práticas e interesses 

sociais da comunidade. 
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A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de 

partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a 

ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece o 

questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro processo 

mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes 

possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003). 

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, instiga, 

questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao alcance dos objetivos 

de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio 

da aquisição, significação e recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente.  

A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os conteúdos numa 

experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização dos estudantes nas diferentes 

dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, possibilitará outra expressão da 

prática social (catarse e síntese). Tal processo de construção do conhecimento percorrerá caminhos 

que retornam de maneira dialética para a prática social (prática social final). 

Dessa forma, o que hoje consideramos “finalizado”, será amanhã início de um novo processo 

de aprendizagem. Isso porque professor e aluno “[...] modificaram-se intelectual e qualitativamente 

em relação a suas concepções sobre o conteúdo que reconstruíram, passando de um estágio menor de 

compreensão científica a uma fase de maior clareza e compreensão dessa mesma concepção dentro 

da totalidade”(GASPARIN, 2012, p. 140).  

Professor e estudantes passam, então, a ter novos posicionamentos em relação à prática social 

do conteúdo que foi adquirido, mesmo que a compreensão do conteúdo ainda não se tenha 

concretizado como prática, porque esta requer aplicação em situações reais (Idem). 

Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social deve ser desenvolvida para 

além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, mas também por relações interpessoais e 

vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. As experiências e as aprendizagens vinculadas ao 

campo das emoções e da afetividade superam dualismos e crescem em meio às contradições.  

Assim, a organização do trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo deve 

possibilitar o uso da razão e emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas 

as experiências pedagógicas. 

O delineamento dos processos intencionais de comunicação e produção dos conhecimentos é 

acrescido da compreensão das diversas relações que se estabelecem com e na escola, não se excluindo 
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nenhum daqueles que interagem dentro ou com essa instituição: pais, mães, profissionais da 

educação, estudantes e membros da comunidade escolar como um todo. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reconhece que a educação 

é determinada pela sociedade, mas essa determinação é relativa; a educação pode interferir na mesma, 

contribuindo para sua transformação.  

Sendo assim, a concretização deste Currículo, como elemento estruturante das relações sociais 

que ocorrem na escola, se dará articulada ao projeto político-pedagógico de cada escola, instrumento 

que define caminhos na busca pela qualidade social da educação pública do DF. Qualidade 

referenciada nos sujeitos sociais que “[...] concebe a escola como centro privilegiado de apropriação 

do patrimônio cultural historicamente acumulado pela humanidade, espaço de irradiação e de difusão 

de cultura” (ARAÚJO, 2012, p. 233).  

Nessa perspectiva, o Currículo é compreendido como “[...] construção, [...] campo de embates 

e de disputas por modos de vida, tipo de homem e de sociedade que se deseja construir” (idem). E a 

escola espaço de produção de culturas e não de reprodução de informações, teorias, regras ou 

competências alinhadas à lógica mercadológica. 

Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as demandas das classes 

populares, mesmo com a democratização do acesso da maioria da população ao ensino fundamental. 

O indicador dessa incompletude da escola se revela por meio da não garantia das aprendizagens para 

todos de maneira igualitária. 

A SEEDF assume seu papel político-pedagógico como todo ato educacional em si o revela, 

apresentando este Currículo com uma concepção de educação como direito e não como privilégio, 

articulando as dimensões humanas com as práticas curriculares em direção a uma escola republicana, 

justa, democrática e fraterna. Para isso, privilegia eixos que não devem ser trabalhados de forma 

fragmentada e descontextualizada, mas transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas. 

 

8- Organização do Trabalho Pedagógico 

 

Pensar em uma nova concepção crítica e pós-crítica para uma nova prática docente integrada 

a um mundo de diversidade tecnológica e conhecimento intenso e em constante transformação e 

evolução é primordial para um bom trabalho pedagógico e para refletir o que deve ser o papel social 

da escola atual. 

Primeiro devemos pensar na escola como um bem da coletividade que impõe o seu 

pensamento à aqueles que formam a sociedade, interferindo diretamente nesta. 
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Em segundo lugar devemos refletir o papel de responsabilidade do educador, posto que seja o 

responsável pela relação que o ato pedagógico se impõe, e deve ter a visão clara da consciência de 

consciência dos objetivos a que se quer atingir no processo ensino aprendizagem. 

Terceiro, é o trabalho direto, específico e único de cada educador junto ao seu aluno que 

garante a autonomia da escola. Sendo assim, os educadores têm sim uma escolha dentro da função 

social da escola já predeterminada pelo contexto curricular que deve ser atualizado, flexível e 

persuasivo.  

O CEd Myriam Ervilha se organiza na modalidade semestralidade no turno matutino e ciclos 

nos turnos matutino e vespertino e na modalidade EJA semestral clássico para o noturno. 

 Uniforme: Só é permitida a entrada dos estudantes no CEd Myriam Ervilha com o uniforme 

escolar. Os uniformes descaracterizados, (rasgos, pichações e outros) serão considerados 

incoerentes com o ambiente escolar, bem como o uso de bermudas e shorts acima do joelho. 

 Carteirinha: Além do uniforme, os estudantes precisam portar a carteirinha escolar, por meio 

da qual é liberada a entrada e a saída na escola. Esse mecanismo auxilia a organização do fluxo 

de pessoas que entram na escola, proporcionando, também, a segurança dos estudantes no 

ambiente escolar.  

 Horário de aulas/ intervalos: No Diurno foi priorizada a organização das aulas com horários 

duplos, proporcionando ao professor e ao estudante um melhor momento para desenvolvimento 

das atividades. Temos dois intervalos por turno, com duração de 15 minutos, sendo realizados 

após a segunda e a quarta aula. O turno matutino funciona de 7h30 ás 12h30, atendendo quatro 

turmas de 9º anos do Ensino Fundamental, oito turmas de 1º anos, cinco turmas de 2º anos e 

cinco turmas de 3º anos do Ensino Médio. O turno vespertino funciona de 13h15 ás 18h15, 

atendendo seis turmas de 6º anos, sete turmas de 7º anos, sete turmas de 8º anos e duas turmas 

de 9º anos do Ensino Fundamental. O noturno funciona de 19h às 23h, com um intervalo entre 

a 2ª e a 3ª aula de 10 minutos para o lanche. Atendemos no primeiro semestre: quatro turmas do 

I Segmento, sendo uma turma de cada série (1ª, 2ª, 3ª e 4ª série); quatro turmas do II Segmento, 

sendo uma turma de cada série (5ª, 6ª, 7ª e 8ª série); e quatro turmas do III Segmento, sendo uma 

turma de 1º ano, duas turmas de 2º ano e uma turma de 3º ano de Ensino médio.  

 Conselho de Classe Participativo: A concepção de avaliação formativa, adotada pela Secretaria 

de Educação do Distrito Federal, pressupõe o diálogo entre os sujeitos envolvidos na ação 

educativa, na perspectiva da gestão democrática. Nesse sentido, incluir as famílias no processo 

avaliativo amplia as possibilidades de compreensão dos percursos vivenciados pelos estudantes. 
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O CEd Myriam Ervilha utiliza da modalidade de Conselho de Classe Participativo, respaldada 

nas leis 9.394/96 e lei 4.751/2012, Lei da Gestão Democrática, que reserva ao Conselho de Classe 

o status de colegiado, este destina a acompanhar e avaliar o processo de educação e ensino 

aprendizagem. Devendo ser composto por todos que estão envolvidos no processo de educação: 

alunos, pais, professores, direção, orientação, supervisão, coordenação, professor da sala de 

recursos. O conselho de classe é um dos principais elementos de construção do fazer pedagógico 

da escola, por meio dele temos a oportunidade de avaliar questões comportamentais, pedagógicas 

e administrativas. Quem será avaliado? Todos serão avaliados: o aluno, o professor, os demais 

seguimentos da escola, a família por meio de sua participação. Esse é o real exercício da 

democracia, um caminho que precisamos trilhar juntos de mãos dadas, tendo a construção de 

uma educação de qualidade como compromisso de todos.  

O Conselho de Classe Participativo é realizado no turno contrário, sem que haja interrupção do 

dia letivo. Os pais e alunos recebem o cronograma com datas e horários dos conselhos de cada 

turma.  

 Sala de Leitura: Oportuniza o desenvolvimento do interesse do estudante pela leitura, 

fomentando um pensamento crítico e a reflexão acerca do mundo em que vive, facilitando sua 

compreensão textual e expressão escrita e oral.   

 Laboratório de Informática: Aproxima o aluno das novas tecnologias que influenciam cada 

vez mais o cotidiano, seja para entretenimento seja para capacitação profissional.  

 Sala de Recursos/ SOE: Trabalham em parceria para informar, orientar alunos, professores e 

comunidade escolar, além do atendimento individual aos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem ou problemas que podem intervir no desenvolvimento da aprendizagem.  

 

    8.1- Coordenação Pedagógica: 

  A coordenação pedagógica é um espaço de reflexão e discussão, onde construímos 

ferramentas que possibilitem melhorar o trabalho pedagógico. Elas acontecem, no diurno da seguinte 

forma: As segundas-feiras estão destinadas a discussões, aprimoramento teórico e formação 

continuada.com toda a equipe docente; As Coordenações Pedagógicas Individuais  (CPI)  os  

professores  de  cada disciplina coordenam suas atividades individuais fora do ambiente escolar; A 

Coordenação Coletiva  é um espaço destinado para discussões sobre os projetos desenvolvidos na 

escola e aprimoramento  de  ideias  e  reflexões  acerca  do  cotidiano  escolar; As Coordenações  
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por Área do Conhecimento  são destinado  ao planejamento de atividades concernentes à prática 

pedagógica de cada componente curricular. Conforme quadro abaixo:  

Matutino: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Bloco 1 Coordenação  
Coordenação 

por área 

Coordenação 

coletiva 
CPI CPI 

Bloco 2 Coordenação  CPI 
Coordenação 

coletiva 

Coordenação 

por área 
CPI 

 

Vespertino : 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Códigos e 

Linguagens 
Coordenação  CPI 

Coordenação 

coletiva 

Coordenação 

por área - 

Códigos 

CPI 

Ciências 

Humanas 
Coordenação  CPI 

Coordenação 

coletiva 
CPI 

Coordenação 

por área – 

Humanas. 

Ciências 

Exatas 
Coordenação  

Coordenação 

por área – 

Exatas. 

Coordenação 

coletiva 
CPI CPI 

 

9- Concepções, práticas e estratégias de avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem.  

“Pensar a avaliação leva-nos necessariamente a pensar na escola, nos professores e na equipe 

gestora. Envolve também a percepção dos estudantes e de seus responsáveis. ” Tem-se discutido o 

modelo de avaliação que temos hoje, de natureza classificatória e excludente, que vem funcionando 

como mecanismo que aciona o fracasso escolar, especialmente aos estudantes de classe popular. Para 

enfrentar essa prática, novas proposições têm sido feitas no sentido de reverter esse quadro.  

A avaliação, cada vez mais se torna alvo de reflexões, críticas e experimentação. E surge, 

então, o desejo de transformar esse processo em algo que possa promover, no cotidiano da sala de 

aula, a aprendizagem do estudante, partindo da concepção de que “avaliar é o ato de diagnosticar uma 

experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é 

classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva” (LUCKESI, 2005, p. 35). Uma 

vez aliada do professor, a avaliação dará a ele a oportunidade de conhecer o que o estudante aprendeu 

e o que ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios e as estratégias para que ele aprenda.  

Inúmeras vezes, no espaço da sala de aula, percebe-se que avaliar é uma tarefa solitária, que 

fortalece apenas a identidade da professora ou do professor, orientando sua prática pedagógica. Essa 

Comentado [U5]: De acordo com a OP da PP, documento que 
regulamenta a elaboração da Proposta Pedagógica, mudar de 
“Avaliação” para  

Comentado [ts6R5]: Não entendido a alteração, solicitada ! 
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avaliação não é um processo coletivo que proporciona espaços para um diálogo com os sujeitos 

envolvidos nessa prática, por isso não se refere à aprendizagem e ao ensino como processos 

interativos e intersubjetivos, mas sim ao rendimento como resultado verificável (BARRIGA, 1982), 

que pode ser medido, nomeado, classificado e hierarquizado.  

É preciso um olhar mais reflexivo para construir coletivamente uma cultura avaliativa, 

ponderando a atuação de professores e demais profissionais da educação que trabalham na escola. 

Todos devem ser avaliados e todos devem avaliar. É ter como foco não apenas o estudante, mas 

também o professor e a escola, integrando a avaliação da aprendizagem à avaliação da instituição 

educacional como um todo, possibilitando um momento de conhecimento e compreensão dos fatores 

associados ao êxito ou fracasso dos programas, projetos, planos, currículos (BELLONI; 

MAGALHÃES; SOUZA, 2003).” (PPP Carlos Mota, p. 120, 121) 

 

 

      9.1 - Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem é realizada com base nas Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF, e no Regimento Escolar da SEEDF, levando em conta a especificidade de cada 

componente curricular em ações individuais ou coletivas, e conforme as disposições gerais e 

transitórias do Regimento Escolar das Escolas da Rede Pública do Distrito Federal.  

Na concepção da avaliação devem ser adotados especialmente os seguintes critérios: 

 Demonstração de aproveitamento satisfatório: não apenas mero registro, mas demonstrar 

capacidade de análise e interpretação dos fatos (ou demonstrar que as atividades realizadas 

acrescentaram algo ao processo de formação do estudante no seu desenvolvimento do cognitivo 

pela razão e emoção). 

 Coerência de ideias e sequência lógica na disposição das mesmas ao responder uma questão ou 

redigir um texto. 

 Originalidade e autenticidade (tentar/buscar elaborar os textos ou respostas com as próprias 

palavras e ser o próprio estudante o autor da atividade) 

 Participação das atividades propostas com iniciativa, dedicação, responsabilidade e criatividade.  

 Valorização de cada atividade (pontuação) que será atribuído ao longo do período, de acordo 

com a evolução do processo, com o grau de dificuldade/complexidade ou necessidade de 

dedicação exigida por cada atividade. 
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Na operacionalização da avaliação, são adotadas estratégias individuais ou coletivas de acordo 

com a autonomia de cada professor ou componente curricular, e, evidentemente, prevalecendo sempre 

os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, sendo utilizadas várias estratégias ou instrumentos, ao 

longo do processo de estudo e aprendizagem.  

Como parte do processo de rendimento e avaliação educacional, e, amparado pelo Regimento 

Escolar, se prevê a partir da Lei 2686 (19/01/2001), o regime de dependência, que prevê dentre outras 

estratégias, especialmente aulas e estudos orientados e compromissos de estudo.  

  

10- Organização Curricular 

A organização curricular no Centro Educacional Myriam Ervilha leva em consideração as 

peculiaridades inerentes ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (Resolução CEB nº 2 de 30/01/2012), 

Art. 7º: “A organização curricular do Ensino Médio tem uma base nacional comum e uma parte 

diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a garantir 

tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que 

considere a diversidade e as características locais e especificidades regionais. 

Organiza-se nesse contexto, uma proposta curricular a partir dos seguintes eixos: Diversidade, 

Cidadania, Sustentabilidade e Aprendizagens, Eixos transversais, sendo elementos integradores a 

Ciência, a Tecnologia, a Cultura e o Mundo do Trabalho.  

 

10.1 Eixos Transversais 

Historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das crianças, dos negros, das 

mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre outras, reforçando a hegemonia de 

determinados conhecimentos sobre outros construídos pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de 

trabalho e vida.  

A SEEDF compreende que Educação tem a ver com questões mais amplas e que a escola é o 

lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e 

oportunidades de criação de identidades. Por serem questões contemporâneas, fundamentais para a 

consolidação da democracia, do Estado de Direito e da preservação do ambiente em que as pessoas 

vivem; essas temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente vivenciados pela sociedade 

brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo específico, assim como pelas comunidades, 

pelas famílias, pelos (as) estudantes e educadores (as) em seu cotidiano. 

Comentado [U7]: Os Eixos Transversais estão corretos, porém 
fora de lugar. Este tópico deve constar da Organização Curricular 
(item que está incompleto a partir da página 34 desta PP, mas 
deveria vir após as “Concepções, práticas e estratégias de avaliação 
do Processo de Ensino e Aprendizagem” 

Comentado [ts8R7]: Ok, alteração feita ! 
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É necessário contemplar as narrativas historicamente negligenciadas, ao eleger como eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

Educação para a Sustentabilidade. 

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas 

ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do 

processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade desses temas 

torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica 

que a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores 

individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam na escola. 

Os eixos transversais possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes referenciais de 

leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos de 

cada ciclo/etapa/modalidade da educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno 

de uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores (as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas na e pela escola ou por meio dela e 

que formam o indivíduo, organizam seus conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na 

constituição do seu ser como pessoa. É tudo o que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas a 

forma como aprende, como é avaliado, como é tratado.  

Assim, todos os temas tradicionalmente escolares e os temas da vida atual são importantes e 

compõem o currículo escolar, sem hierarquia entre eles. Os temas assumidos no Currículo em 

movimento como eixos interagem entre si e demandam a criação de estratégias pedagógicas para 

abordá-las da maneira mais integradora possível, mais imbricada, capaz de fazer com que os(as) 

estudantes percebam as múltiplas relações que todos os fenômenos acomodam e exercem entre si. 

 

Segue em tabela a grade curricular das disciplinas ministradas no diurno e suas cargas horárias anuais: 

ENSINO FUNDAMENTAL 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

ARTE 80 

CIÊNCIAS N. 160 

ED. FÍSICA 120 

GEOGRAFIA 120 

HISTÓRIA 120 

INGLÊS 80 

PORTUGUÊS 200 

MATEMÁTICA 200 

PI (Redação) * 40 

PII 40 
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PIII 40 

 

 

 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

ARTE 160 

BIOLOGIA 160 

ED. FÍSICA 80 

FILOSOFIA 160 

FÍSICA 160 

GEOGRAFIA 160 

HISTÓRIA 160 

INGLÊS 160 

ESPANHOL 80 

PORTUGUÊS 160 

MATEMÁTICA 120 

QUÍMICA 160 

SOCIOLOGIA 160 

PD1 (bloco1 e 2) 40 

PD2 (bloco 2) 80 

Conteúdos Ensino Fundamental II 

6º Ano 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco - Matemática 

6º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Compreender a evolução histórica dos 

sistemas de numeração. 

Reconhecer as principais características do 

sistema de numeração decimal: contagem, 

base e valor posicional, utilizando 

composição e decomposição de números 

naturais racionais em sua representação 

decimal. 

• Definir a representação de conjuntos e 

símbolos matemáticos para 

relacionar elementos e conjuntos. 

• Ler, escrever e ordenar números naturais 

com a utilização da reta 

numérica. 

• Resolver expressão numérica e situação-

problema que envolvam as 

operações de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e  

radiciação. 

Fazer estimativas de quantidades e aproximar 

números para múltiplos da potência de 10 

mais próxima. 

 Os números:  

 A necessidade dos números; 

 Para que servem os números? 

 Sistema de numeração romano; 

 Sistema de numeração decimal; 

 Números decimal. 

 Números naturais 

 Operações com números naturais: 

 Adição; 

 Subtração; 

 Multiplicação; 

 Divisão; 

 Resolução de problemas.  

 Potência e raízes: 

 Potenciação ; 

 Potências de base 10; 

 Radiciação; 

 Expressões numéricas; 

 Resolução das provas da OBMEP. 

 

Comentado [er10R9]:  
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Determinar um elemento desconhecido em 

uma igualdade matemática envolvendo 

representação simbólica. 

• Reconhecer que a relação de igualdade 

matemática não se altera 

ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir 

os dois membros da igualdade por um mesmo 

número. 

• Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a partilha de uma certa 

quantidade em duas partes desiguais por meio 

de operações de adição e de multiplicação, 

bem como a razão entre essas partes e entre 

uma delas e o todo. 

6º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Reconhecer as grandezas: comprimento, 

massa, capacidade, tempo, temperatura, área e 

volume, e selecionar o tipo apropriado de 

unidade de medida para medir cada uma 

delas. 

• Identificar o instrumento adequado para 

medir uma grandeza 

(comprimento, massa, temperatura, tempo). 

• Resolver e elaborar situações problema que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, 

capacidade, tempo, temperatura, área 

(triângulos e retângulos) e volume (sólidos 

formados por blocos retangulares), sem uso 

de fórmulas,  

Fazer estimativas de quantidades e aproximar 

números para múltiplos da potência de 10 

mais próxima. 

• Compreender as características de um 

número (par, ímpar, primo, 

composto, múltiplos e divisores) e suas 

relações. 

• Reconhecer e usar os critérios de 

divisibilidade por 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 100 e 

1000. 

• Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as ideias de múltiplo e 

divisor. 

• Construir algoritmo em linguagem natural e 

representá-lo por 

fluxograma que indique a resolução de um 

problema. 

 Medidas de comprimento, massa e tempo: 

 Medidas de comprimento; 

 Medidas de massa; 

 Medidas de tempo; 

 Conversão das medidas de comprimento, 

massa e tempo. 

 Múltiplos e divisores: 

 Múltiplos de um número natural; 

 Divisores  de um número natural; 

 Números primos e números compostos. 

 Resolução das provas da OBMEP. 

 Fração: 

 Ideias de fração; 

 Leitura de frações; 

 Frações próprias e impróprias; 

 Números na forma mista; 

 Frações equivalentes; 
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• Associar a representação simbólica de uma 

fração às ideias de parte de um todo, de 

divisão e compreender a ideia de razão. 

• Compreender, comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de 

partes de inteiros e resultado de divisão, 

identificando frações 

equivalentes. 

• Comparar e ordenar números racionais 

positivos representados nas 

formas fracionária e decimal e representá-los 

na reta numérica. 

• Transformar frações em números decimais e 

vice-versa. 

6º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Resolver e elaborar situações-problema que 

envolvam o cálculo da 

adição e da subtração de frações. 

• Compreender o uso da notação decimal para 

representar quantidades não inteiras, bem 

como a ideia de valor posicional. 

• Resolver situações-problema envolvendo o 

Sistema Monetário 

Brasileiro. 

• Resolver situações-problema que envolvem 

o cálculo de adição, 

subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação de números decimais. 

• Utilizar o conceito de fração para o cálculo 

de porcentagem simples, em situações-

problema de forma contextualizada, sem fazer 

uso de 

“regra de três”. 

• Reconhecer que a porcentagem pode ser 

representada por uma 

fração com denominador 100 (ou outros) ou 

em forma de número 

decimal. 

Compreender a ideia intuitiva de ponto, reta e 

ponto. 

• Associar pares ordenados de números a 

pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, 

em situações como a localização dos vértices 

de um polígono. 

• Reproduzir retas paralelas e retas 

perpendiculares usando instrumentos de 

desenho ou aplicativos matemáticos. 

 Simplificação de frações; 

 Comparação de frações; 

 Adição e subtração de frações; 

 Multiplicação de frações. 

 Números decimais: 

 Décimo; 

 Centésimo; 

 Milésimo; 

 Comparação de números decimais; 

 Adição e subtração; 

 Multiplicação de um  número decimal por 10, 

100 e 1000; 

 Divisão de um  número decimal por 10, 100 e 

1000; 

 Multiplicação de um  número decimal por um 

natural; 

 Divisão de um  número decimal por um 

natural; 

 Números decimais e porcentagem. 

 Ângulos  e retas: 

 As ideias  de ângulos: 

 Medindo ângulos; 

 Retas e segmentos de retas; 
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6º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Diferenciar polígonos de não polígonos. 

• Classificar polígonos como regulares e não 

regulares. 

• Reconhecer e nomear polígonos 

considerando o número de lados. 

• Construir figuras planas semelhantes em 

situações de ampliação e de 

redução, com o uso de malhas quadriculadas, 

plano cartesiano ou 

tecnologias digitais. 

• Classificar triângulos quanto às medidas dos 

lados e dos ângulos. 

• Conhecer as propriedades dos quadriláteros 

e utilizá-las para classificá-los. 

Analisar e descrever mudanças que ocorrem 

no perímetro e na área de 

um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 

igualmente, as medidas 

de seus lados, compreendendo que o 

perímetro é proporcional à medida do lado, o 

que não ocorre com a área. 

• Identificar e quantificar elementos de 

prismas e pirâmides (vértices, 

arestas e faces) fomentando a percepção 

espacial. 

• Reconhecer polígonos e seus elementos 

como parte de figuras 

espaciais conhecidas como primas e 

pirâmides para resolução de 

problemas e desenvolvimento da percepção 

espacial. 

• Reconhecer e elaborar planificação de 

prismas e pirâmides regulares. 

Calcular a probabilidade de um evento 

aleatório, expressando-a por 

número racional (forma fracionária, decimal e 

percentual), e comparar 

esse número com a probabilidade obtida por 

meio de experimentos 

sucessivos. 

• Ler e interpretar tabelas e gráficos com 

diferentes formas de 

representação. 

• Compreender e resolver situações-problema 

do cotidiano que envolvam dados de 

pesquisas. 

 Polígonos, formas circulares e simetria: 

 Polígonos; 

 Triângulos; 

 Quadriláteros; 

 Formas circulares; 

 Figuras simétricas. 

 Formas geométricas  espaciais: 

 As formas geométricas espaciais; 

 Poliedros e não poliedros; 

 Paralelepípedo e cubo; 

 Prima e pirâmide; 

 Cone, cilindro e esfera. 

 

 

 Medidas de superfície: 

 Conceito de área; 

 Unidades padronizadas de medidas de 

superfícies; 

  Área do quadrado e área do retângulo. 

 

 

 Tratamento da informação: 

 Gráficos e tabelas; 

 Coleta e organização de dados; 

 Resolução e situações problemas. 
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• Coletar, organizar, analisar e comparar 

dados em tabelas e diferentes tipos de 

gráficos, utilizando planilhas eletrônicas para 

registro. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – Língua Portuguesa 

6º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  Conteúdos  

Compreender e interpretar testos orais e 

escritos em diferentes situações de participação 

social. 

Variação linguística. 

Reconhecer as principais diferenças tipológicas 

e de gêneros textuais. 

 

 

Tipos de gêneros textuais( narração, descrição, 

história em quadrinhos, poesia e fábulas 

africanas). 

Estratégias e procedimento de leitura, 

planejamento e produção em textos 

reivindicatórios propositivos. 

Leitura de interpretação  

Substantivo 

Ortografia ( G, J, S, SS ) 

Linguagem verbal e não verbal 

Uso do dicionário 

6º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  Conteúdos  

Analisar, considerando o gênero textual e a 

intenção comunicativa, a função e as flexões de 

substantivos e adjetivos. 

 

Apreciação e réplica de textos de diferentes 

tipos e gêneros. 

Leitura e interpretação 

Adjetivo 

Artigo 

Ortografia ( S, Z, X, CH ) 

Uso do dicionário 

 

6º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  Conteúdos  

Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais. 

Valer-se da linguagem em relações pessoais, 

sendo capaz de expressar sentimentos, 

experiências, ideias e opiniões. 

 

Contexto de produção, circulação e recepção de 

textos e práticas relacionas à defesa de direitos 

e á participação social. 

Leitura e interpretação. 

Contos populares e mitos Africanos e 

Indígenas. 

Pronomes 

Ortografia (S, Ç, SS, R, RR ) 

 

6º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  Conteúdos  

Identificar sintagmas nominais e verbais na 

oração. 

Reconhecer no texto, os verbos. 

Estratégia de escrita: textualização, revisão 

edição. 

Diálogo, relato pessoal. 

Verbos 
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Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão 

referencial ( nome e pronomes ). 

Identificar sintagmas nominais e verbais na 

oração. 

 

 

 

Uso do dicionário. 

Coesão 

Morfossintaxe 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

EDUCAÇÃO FÍSICA  3º Ciclo – 1º Bloco 

6º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Jogos e seus conceitos básicos, dando 

inicialização às regras básicas e suas 

estratégias. 

Aplicar no cotidiano regras e aceitação da não 

rivalidade através dos mesmos. 

6º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Conhecimento sobre conquistas individuais de 

forma autônoma e discricionária, através de 

alimentação saudável. 

Informar de forma contundente e ampla os 

benefícios ou não de ingestão de alimentos para 

o bom desenvolvimento nutricional  do corpo  

6º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Conhecimento sobre o desenvolvimento e 

manutenção das suas capacidades físicas 

(resistência muscular, aeróbica, força, 

velocidade e flexibilidade. 

Fazer  das aprendizagens, o conhecimento de 

sua potencialidade e o limite corpóreo no 

desenvolvimento de suas práticas. 

6º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Valorização das expressões corporais através 

de danças populares, com cooperação e 

trabalho em equipe. 

Através da expressão corporal desenvolver 

atitudes de liderança, ensinamentos e funções 

atribuídas para atingir um resultado coletivo. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: Práticas: de análise, de escrita, de escuta, de leitura e de oralidade da 

língua estrangeira moderna 

Língua Inglesa 

6º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: Relacionar aspectos da língua 

estrangeira com a língua materna; e construir 

coletivamente sentidos e significados de textos 

diversos, de forma, a desenvolver o espírito 

colaborativo no processo de aprendizagem de 

um novo idioma e de percepção de diferentes 

visões de mundo. 

Conteúdos: Saudações, cumprimentos, 

informar e citar as localidades para os ouvintes, 

soletrar palavras, escrever mensagem; 

Prática do alfabeto, verbo TO BE e suas 

contrações, adjetivos gentílicos; 

Escolha de música no decorrer do bimestre. 

  

6º Ano – 2º Bimestre 
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Objetivos: Relacionar aspectos da língua 

estrangeira com a língua materna; e construir 

coletivamente sentidos e significados de textos 

diversos, de forma, a desenvolver o espírito 

colaborativo no processo de aprendizagem de 

um novo idioma e de percepção de diferentes 

visões de mundo. 

Conteúdos: Introdução da árvore familiar, 

descrever as variações familiares, anotar 

assuntos, glossário de itens escolares e criar 

animação; 

Estudos: dos pronomes, caso genitivo, artigos 

definidos e indefinidos, números de 0 a 20; 

Escolha de música no decorrer do bimestre. 

  

6º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Relacionar aspectos da língua 

estrangeira com a língua materna; e construir 

coletivamente sentidos e significados de textos 

diversos, de forma, a desenvolver o espírito 

colaborativo no processo de aprendizagem de 

um novo idioma e de percepção de diferentes 

visões de mundo. 

Conteúdos: Descrição de lugares, nomes de 

animais silvestres e de estimação, criar um 

panfleto, escrever texto informativo; 

Estudos: preposições, números de 21 a 100, 

plural dos substantivos; 

Idem. 

  

6º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos: Relacionar aspectos da língua 

estrangeira com a língua materna; e construir 

coletivamente sentidos e significados de textos 

diversos, de forma, a desenvolver o espírito 

colaborativo no processo de aprendizagem de 

um novo idioma e de percepção de diferentes 

visões de mundo. 

Conteúdos: Identificar cores, nomes de 

verduras e frutas, dar e seguir instruções, 

nomes dos esportes, escrever receita e 

manchetes de notícias; 

Imperativo, cores, verbos: preferir, gostar, 

admirar e poder;  

Idem. 

  

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco – Geografia 

6 º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos conteúdos 

Compreender a expressão da ciência  

geográfica nas leituras do mundo e  

na observação e explicação de fatos,  

fenômenos e processos naturais e  

sociais, interpretando a relação com  

seu lugar de vivência. 

Utilizar a cartografia identificando  

suas técnicas de representação,  

localização e de orientação. 

Geografia como Ciência: conceitos,  

categorias, classificação e finalidades 

• Relação Ser Humano/ Natureza/  

Sociedade 

• O trabalho e a transformação do  

espaço geográfico 

6º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos conteúdos 

Conhecer e caracterizar os  

movimentos do planeta Terra e sua  

estrutura. 

Movimentos da Terra e efeitos : fuso  

horário, zonas térmicas, estações do  

ano, solstícios e equinócios) 
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6º Ano  3º Bimestre 

Objetivos conteúdos 

Examinar as dinâmicas do relevo, solo, clima, 

vegetação e hidrografia. 

Atmosfera, Litosfera, Hidrosfera,  

Biosfera do planeta. Biomas e  

Biodiversidade 

6º  – 4º Bimestre 

Objetivos conteúdos 

Problematizar alterações nas dinâmicas naturais 

produzidas pelas sociedades com fins 

econômicos,  

sociais e culturais e seus impactos ambientais e 

a transformação das paisagens. 

• Analisar as interações das sociedades com a 

natureza a partir do trabalho, dos processos de  

produção, da industrialização e do surgimento 

das cidades. 

Impactos ambientais decorrentes da 

agropecuária e industrialização;  

recursos naturais no Brasil e no mundo e 

dinâmica climática; desafios do 

desenvolvimento e da preservação ambiental 

• Urbanização e setores da economia; problemas 

urbanos; direito à cidade: moradia, mobilidade e 

emprego, uso e ocupação do solo urbano 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco - História 

6º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos : Trabalho do historiador e a origem 

da humanidade 

conteúdos - Introdução aos estudos históricos; 

- A História e o tempo (calendários, divisões do 

tempo); 

- A História e o Homem; 

- Os nossos antepassados, hominização e a 

ocupação do espaço geográfico; 

- Pré-História (Paleolítico, neolítico, mesolítico 

e idade dos metais); 

- Pré-história brasileira; 

- O processo de formação dos primeiros 

aglomerados humanos e o surgimento das 

cidades. 

6º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos : A origem da humanidade  e as 

primeiras civilizações 

conteúdos -Civilizações Orientais: Mesopotâmia 

 - Egito Antigo 

Reino de Kush, África, Fenícia, Palestina, 

Pérsia, China,  Abordagens: localização e 

características geográficas. Organização 

política, cultural, social e econômica. 

6º Ano – 3º Bimestre  

Objetivos : A origem da humanidade  e a 

antiguidade oriental 

conteúdos - , Pérsia 

- China 

- Mundo Grego 

- Cultura grega 

6º Ano – 4º Bimestre 
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Objetivos : : A origem da humanidade  e a 

antiguidade ocidental 

conteúdos -Roma Antiga 

-O império 

-A crise romana e o Império Bizantino 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Artes 

6º Ano – 1º Bimestre 

       Objetivos: Desenvolver no aluno 

conhecimento estético e competência artística nas 

diversas linguagens da área de Artes para 

produzir trabalhos pessoais ou grupais para que 

possa, progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da história e na 

contemporaneidade. 

Conteúdos: Conceito de Artes 

Linguagens artísticas 

Conceito de jogo teatral e dramático 

Jogos de integração e dramáticos 

Dicionário teatral 

6º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver no aluno conhecimento 

estético e competência artística nas diversas 

linguagens da área de Artes para produzir 

trabalhos pessoais ou grupais para que possa, 

progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da 

história e na contemporaneidade. 

Conteúdos: Conteúdos: A arte e o corpo 

Gêneros teatrais 

Arte e tecnologia - vídeo (curta) 

Jogos teatrais 

Improvisação 

Músicas da atualidade 

6º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver no aluno conhecimento 

estético e competência artística nas diversas 

linguagens da área de Artes para produzir 

trabalhos pessoais ou grupais para que possa, 

progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da 

história e na contemporaneidade 

Conteúdos: Teatro jesuítico 

Teatro do oprimido 

Projeto de montagem teatral 

Leitura dramática – escolha da dramaturgia 

Elementos da linguagem teatral 

Ensaios 

6º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver no aluno conhecimento 

estético e competência artística nas diversas 

linguagens da área de Artes para produzir 

trabalhos pessoais ou grupais para que possa, 

progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da 

história e na contemporaneidade 

Conteúdos: Montagem teatral 

Formação dos grupos e leituras encenadas 

Construção das personagens 

Desenho e confecção de figurinos, cenários, 

objetos de cenas, trilha sonora e iluminação. 

A função do público: formação de plateia 

Apresentação da peça e considerações  finais 



 
 

                                   
 

45 
Centro Educacional Myriam Ervilha 

Cond. Salomão Elias, AE- DF 280 Km. 02 / CEP: 72.669-425 – Setor Hab. Água Quente 
E-mail: cedme.creremas@gmail.com 

Recanto das Emas - DF 

 

 

 

7º Ano 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco – Língua portuguesa 

7º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  

Identificar , nos textos lidos ou de produção 

própria, adjetivos e pronomes que ampliem ao 

sentido do substantivo. 

Revisão de gênero, número e grau dos 

substantivos e adjetivos. 

Gênero e número dos pronomes. 

Paródia 

Gêneros narrativos (contos africanos e paródia) 

Ortografia: G ou J?  

7º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  

Ter o gosto pela leitura, para adquirir mais 

conhecimentos, valendo-se dessa linguagem 

para melhorar a qualidade de suas relações 

pessoais. 

Comparar notícias e reportagens sobre um 

mesmo fato divulgadas em diferentes mídias. 

Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais: modos e tempos 

verbais. 

Livro literário: Felicidade Não Tem Cor.(Júlio 

Emílio Braz) 

Gêneros textuais: reportagens e notícias. 

Poema. 

Artigo: gênero e número 

Preposição. 

Verbo: regulares e auxiliares nos tempos e 

modos. 

Ortografia: onde / aonde. 

  

7º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos 

Identificar, em textos lidos ou de produção 

própria, advérbios e locuções adverbiais que 

ampliem o sentido do verbo, núcleo da oração. 

Distinguir os diferentes artigos jornalísticos: 

classificados, noticias etc. 

 

 Criação de artigos jornalísticos (anúncios e 

classificados) 

Advérbio. 

Pontuação. 

Frase, oração e período. 

Poema. 

Acentuação 

Ortografia: Há / Á 

  

7º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  

]Reconhecer, em textos, o verbo como  o núcleo 

das  orações. 

Identificar, em orações de textos lidos, a 

estrutura básica da oração: sujeito e predicado; 

verbos de predicação completa e incompleta: 

transitividade e intransitividade,  

 

 

Elaboração de reportagens e entrevistas 

(notícia)           

Morfossintaxe . 

Os tipos de sujeito. 

Os tipos de predicado. 

Adjunto adnominal e adjunto adverbial. 

Ortografia: mal / mau ; mas / mais 
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EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco – História 

7º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: Mediterrâneo medieval e a  

construção da idade moderna 

Conteúdos :Alta Idade Média (Formação dos 

Reinos Bárbaros e Islamismo).  

Baixa Idade Média (A Sociedade Feudal, 

Expansão Feudal e As Cruzadas).  

EIXOS TRANSVERSAIS: Práticas: de análise, de escrita, de escuta, de leitura e de oralidade da 

língua estrangeira moderna 

Língua Inglesa 

7º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: Fazer associações entre título e 

texto, ilustrações e outros elementos textuais 

para ampliar a compreensão global de um 

texto e compreender vocabulário e expressões 

frequentes em interações orais e do dia a dia. 

Conteúdos: Partes do corpo humano, criar um 

catálogo, descrever aparências de pessoas e 

criar propaganda sobre a utilização e bom uso 

da água; 

Imperativo, plural regular e irregular dos 

substantivos, tempo do presente contínuo, 

adjetivos; 

Escolha de música no decorrer do bimestre. 

7º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos: Fazer associações entre título e 

texto, ilustrações e outros elementos textuais 

para ampliar a compreensão global de um 

texto e compreender vocabulário e expressões 

frequentes em interações orais e do dia a dia. 

Conteúdos: Descrever o ambiente do lar, 

escrever um aluguel de bens, descrever feriados 

e fins de semana; 

Estudos: pronomes demonstrativos, preposições 

de tempo, tempo do presente simples; 

Escolha de música no decorrer do bimestre. 

7º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Fazer associações entre título e 

texto, ilustrações e outros elementos textuais 

para ampliar a compreensão global de um 

texto e compreender vocabulário e expressões 

frequentes em interações orais e do dia a dia. 

Conteúdos: Identificar gêneros de filme, horário 

de atividade, escrever sinopse e resumo, criar 

um panfleto; 

Estudos: pronomes interrogativos, advérbios, 

números ordinais e tempo do presente simples e 

do presente contínuo; 

Idem. 

7º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos: Fazer associações entre título e 

texto, ilustrações e outros elementos textuais 

para ampliar a compreensão global de um 

texto e compreender vocabulário e expressões 

frequentes em interações orais e do dia a dia. 

Conteúdos: Expressar assuntos do passado, 

escrever uma página virtual, criar uma 

propaganda sobre a importância do povo 

africano na colonização do continente 

americano; 

Tempo do passado simples do verbo TO BE e 

dos verbos regulares; 

Idem. 
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7º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos : A  construção da idade moderna Conteúdos Transição para a Idade Moderna 

(Feudalismo & Capitalismo) 

Povos e Culturas africanas                                  

Renascimento. 

Expansão Marítima 

Disputa Marítima e Colonização                     

7º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos : Conquista europeia do mundo Conteúdos: Reforma e Contrarreforma                           

Sociedade do Antigo Regime 

América: astecas, maias, incas e tupis 

O Brasil antes da colonização 

 

7º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos : Exploração do Novo Mundo Conteúdos: O Brasil antes da colonização 

Colonização Portuguesa da América (Séc XV- 

XVII) 

(Política, Economia e Sociedade) 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências da Natureza  3º Ciclo – 1º Bloco – Ciências Naturais 

7º Ano – 1º Bimestre 

Objetivo 

Reconhecer a importância da água como recurso 

hídrico responsável pela manutenção da vida de 

todos os seres vivos do mundo, sua composição, 

propriedades, ciclo hidrológico e seu uso 

consciente. 

Aplicar os conhecimentos sobre higiene 

ambiental, corporal e bucal para o auto cuidado 

com o próprio corpo e com o ambiente em que 

está inserido. 

Conteúdos 

Água; 

Hábitos de higiene. 

7º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos 

Compreender sobre o funcionamento de 

diferentes tipos de drogas lícitas e ilícitas sobre o 

sistema nervoso, dependência química e 

consequências do uso de drogas. 

Compreender as bases de sustentação da 

violência contra a mulher. 

Refletir sobre as diferentes manifestações de 

violência, contra a mulher, em suas vidas 

pessoais e comunidades. 

Encorajar a mulher a reconhecer seu potencial de 

proteger a si mesma e buscar seus direitos. 

Conteúdos 

Drogas na adolescência; 

Violência contra a mulher e feminicídio. 

 

7º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos Conteúdos 
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Reconhecer como ocorre os ciclos da natureza, 

sociedade e meio ambiente, bem como o  manejo 

e conservação ambiental.  

Conhecer e utilizar formas de intervenção sobre 

os fatores desfavoráveis à saúde presentes na 

realidade em que vive, 

agindo com responsabilidade em relação à sua 

saúde e à saúde 

coletiva. 

Meio ambiente; 

Saúde. 

 

7º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  

Compreender no cotidiano a relevância do 

respeito mútuo, do diálogo, da solidariedade, 

respeito aos direitos humanos, repúdio as 

discriminações e respeito nas relações 

interpessoais. 

Valorizar as diversas culturas presentes na 

constituição do Brasil como nação, 

reconhecendo sua contribuição no processo de 

constituição da identidade brasileira. 

 

Conteúdos 

Ética e cidadania; 

Pluralidade cultural. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Matemática 

7º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Interagir com seus pares de forma cooperativa, 

trabalhando coletivamente na busca de soluções 

para problemas propostos. 

Números inteiros, matemática financeira, 

ângulos e posição relativa entre duas retas. 

7º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Estabelecer relações entre temas matemáticos 

com diferentes campos e conhecimentos de 

outras áreas curriculares. 

Potenciação e radiciação de números inteiros, 

números racionais, matemática financeira e 

estatística. 

7º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Raciocinar, expressar-se matematicamente e 

aplicar métodos matemáticos no que se refere a 

operações com números inteiros, números 

racionais, equações e sistema de equações com 

representação no plano cartesiano e 

proporcionalidade 

Equações e sistema de equações, aritmética 

aplicada e matemática financeira. 

7º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Obter conhecimentos geométricos e aritméticos, 

noções de estatística e matemática financeira, 

bem como suas aplicações na prática. 

Geometria plana, figuras espaciais, matemática 

financeira e estatística. 
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EIXOS TRANSVERSAIS 

Artes 

7º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver no aluno conhecimento 

estético e competência artística nas diversas 

linguagens da área de Artes para produzir 

trabalhos pessoais ou grupais para que possa, 

progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da história e na 

contemporaneidade. 

Conteúdos: Conceito de Artes 

Linguagens  artísticas 

Conceito de jogo teatral e dramático 

Jogos de integração e dramáticos 

Dicionário teatral 

7º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver no aluno conhecimento 

estético e competência artística nas diversas 

linguagens da área de Artes para produzir 

trabalhos pessoais ou grupais para que possa, 

progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da história e na 

contemporaneidade. 

Conteúdos: Cultura hip-hop 

Gêneros teatrais 

Arte e tecnologia - vídeo (curta) 

Jogos teatrais 

Improvisação 

Músicas da atualidade 

7º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver no aluno conhecimento 

estético e competência artística nas diversas 

linguagens da área de Artes para produzir 

trabalhos pessoais ou grupais para que possa, 

progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da história e na 

contemporaneidade. 

Conteúdos: História do Teatro no Brasil 

Projeto de montagem teatral 

Leitura dramática – escolha da dramaturgia 

Elementos da linguagem teatral 

Ensaios 

7º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver no aluno conhecimento 

estético e competência artística nas diversas 

linguagens da área de Artes para produzir 

trabalhos pessoais ou grupais para que possa, 

progressivamente, 

apreciar, desfrutar, valorizar e emitir juízo sobre 

os bens artísticos de distintos povos e culturas 

produzidos ao longo da 

história e na contemporaneidade  

Conteúdos: Montagem teatral 

Formação dos grupos e leituras encenadas 

Construção das  personagens 

Desenho e confecção de figurinos, cenários, 

objetos de cenas, trilha sonora e iluminação. 

Ensaio geral 

A função do público: formação de plateia 

Apresentação da peça e considerações  finais 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco – Geografia 

7º Ano – 1º Bimestre 
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Objetivos conteúdos 

Localizar e identificar o Brasil no mundo, 

interpretando as dinâmicas 

espaciais da sociedade, da natureza e suas 

relações. 

Analisar a organização do espaço brasileiro, 

fatores que influenciam, 

aspectos econômicos, políticos, sociais, 

culturais e ambientais, enfatizando diferenças 

regionais. 

O espaço geográfico 

Brasil: formação territorial sócio-histórico-

cultural 

Regionalização e divisões regionais. 

7º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos conteúdos 

Analisar a organização do espaço brasileiro, 

fatores que influenciam, 

aspectos econômicos, políticos, sociais, 

culturais e ambientais, 

enfatizando diferenças regionais. 

Divisão regional: IBGE e geoeconômica 

 

7º Ano  3º Bimestre 

Objetivos conteúdos 

Pesquisar aspectos de renda, idade, gênero, raça, 

etnicidade, quantitativo e a distribuição da 

população brasileira comparando com outros 

países. 

População brasileira: características gerais e 

regionais 

Crescimento e distribuição da população 

brasileira 

Migração da população 

Processo de urbanização e industrialização 

7º  – 4º Bimestre 

Objetivos conteúdos 

Investigar ações e práticas ecológicas de 

conservação e preservação do patrimônio 

ambiental, conhecendo Unidades de 

Conservação no DF e comparando-as com as 

Unidades de Conservação em outras Regiões do 

Brasil. 

Discutir a incorporação do processo de 

industrialização na agricultura brasileira e suas 

consequências sociais e ambientais. 

Compreender os conceitos de território e 

territorialidade a partir da análise da formação 

territorial do Brasil e das lutas por direitos 

sociais. 

Brasil agrário 

Consequências da modernização 

Concentração de terras 

Expansão da fronteira agrícola 

Agricultura familiar e reforma agrária 

Unidades de conservação 

 

8º Ano 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências da natureza e matemática  3º Ciclo – 1º Bloco – Matemática  

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  
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Solucionar cálculos com potências de 

expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento 

na representação de números em notação 

científica. 

• Resolver e elaborar problemas usando a 

relação entre potenciação e radiciação, para 

representar uma raiz como potência de 

expoente  

fracionário. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos para a 

obtenção de uma fração geratriz para uma 

dízima periódica. 

• Elaborar e resolver situações-problema, 

envolvendo cálculo de porcentagens 

relacionados a  

situações reais de consumo, utilizando inclusive 

recursos tecnológicos e visando um consumo 

consciente. 

Números 

Potenciação e radiciação 

• Definição e identificação 

• Propriedades 

• Notação científica 

• Raízes exatas e aproximadas 

Números racionais 

• Dízimas periódicas e fração geratriz 

Razão e Proporção 

• Porcentagem 

6º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Sistema de equações polinomiais de 1º grau: 

métodos de resolução de  

situações-problema e representação geométrica 

Equações de 2º grau 

• Equação polinomial de 2º grau do  

tipo ax2 = b 

Razão e proporção 

• Grandezas diretamente e  

inversamente proporcionais ou não 

proporcionais 

Sequências recursivas e não recursivas 

• Sequências recursivas e não recursivas 

Expressões algébricas 

• Definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica 

• Valor numérico  

• Operações 

• Simplificação 

Equações de 1º grau 

• Associação de uma equação linear de 1º grau a 

uma reta no plano cartesiano 

Sistema de equações polinomiais de 1º grau: 

métodos de resolução de  

situações-problema e representação geométrica 

Equações de 2º grau 

• Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b 

Razão e proporção 

• Grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais ou não proporcionais 

Sequências recursivas e não recursivas 

• Sequências recursivas e não recursivas 

6º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Construir ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°, 

mediatriz, bissetriz e polígonos  

regulares, utilizando instrumentos de desenho 

ou softwares de geometria  

dinâmica. 

Ângulos 

• Classificação e construção 

• Ângulos opostos pelo vértice, ângulos 

adjacentes, ângulos consecutivos 

• Ângulos complementares e suplementares. 

Figuras planas 

• Composição e decomposição 
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• Identificar situações e objetos do mundo real 

que envolvam ângulos, lugares geométricos e 

polígonos e utilizar definições, classificações e  

propriedades desses objetos para resolver 

situações-problema por meio  

de representações algébricas e gráficas, fazendo 

uso de ferramentas  

tecnológicas. 

• Reconhecer, visualizar e aplicar as 

transformações de translação,  

reflexão e rotação em figuras planas e espaciais 

utilizando régua e  

compasso e/ou aplicativos matemáticos. 

• Demonstrar propriedades de quadriláteros por 

meio da identificação da congruência de 

triângulos. 

• Áreas de figuras planas 

• Área do círculo e comprimento de sua 

circunferência 

Figuras espaciais  

• Volume de cilindro reto 

6º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Probabilidade e estatística 

• Elaborar e resolver situações-problema de 

contagem cuja solução envolva a aplicação do 

princípio multiplicativo. 

• Calcular a probabilidade de eventos, com base 

na construção do espaço amostral, utilizando o 

princípio multiplicativo, e reconhecer que a 

soma das probabilidades de todos os elementos 

do espaço amostral é igual a 1. 

• Utilizar conhecimentos sobre estatística para 

coletar, analisar e representar dados de uma 

amostra como forma de subsídios para tomada 

de decisão e elaboração de conjecturas acerca 

de situações cotidianas. 

• Avaliar a adequação de diferentes tipos de 

gráficos para representar um conjunto de dados 

de uma pesquisa. 

• Reconhecer os valores de medidas de 

tendência central de uma pesquisa estatística 

(média, moda e mediana) com a compreensão 

de seus significados e relacioná-los com a 

dispersão de dados, indicada pela amplitude. 

• Classificar as frequências de uma variável 

contínua de uma pesquisa em classes, de modo 

que resumam os dados de maneira adequada 

para a tomada de decisões. 

obabilidade e estatística 

Noções de contagem e probabilidade 

• Princípio multiplicativo 

• Soma das probabilidades de todos os elementos 

de um espaço amostral 

Noções de Estatística 

• Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e 

seus elementos  

constitutivos e adequação para determinado 

conjunto de dados 

• Organização dos dados de uma variável 

contínua em classes 

• Medidas de tendência central e de dispersão 

• Pesquisas censitária e amostral 

• Planejamento e execução de pesquisa amostral 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 
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Linguagens 3º Ciclo – 2º Bloco – Língua Portuguesa 

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: Formar alunos capazes de usar 

adequadamente a língua 

materna, em suas modalidades escrita e oral, e 

refletir criticamente sobre o que leem e 

escrevem.  

Conteúdos: As classes gramaticais;  

Frase, oração e período; 

Coerência e coesão; 

Verbos impessoais; 

Emprego da letra S;  

Texto teatral; 

Elementos da narrativa - gênero: conto; 

Elementos da comunicação; 

Ponto de vista do narrador. 

8º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos: Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, agrupamento de orações em 

períodos, diferenciando coordenação de 

subordinação.  

Conteúdos: Termos essenciais da oração; 

Tipos de sujeito; 

Tipos de predicado; 

Classificação dos verbos (Predicação) 

Ortoépia e prosódia; 

Carta pessoal;  

Crônica; 

Semântica e discurso. 

8º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Utilizar, ao produzir texto, recursos 

de coesão sequencial (Articuladores) e 

referencial (Léxica e Pronominal), construções 

passivas e impessoais, discurso direto e indireto 

e outros recursos expressivos adequados ao 

gênero textual.  

Conteúdos: Verbos irregulares; 

Acentuação gráfica;  

Uso dos porquês;  

Conotação e denotação;  

Colocação pronominal; 

Transitividade verbal;  

Poesia; 

Anúncio publicitário;  

A carta do leitor; 

Semântica e discurso. 

8º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos: Identificar, em textos lidos, orações 

subordinadas com conjunções e uso frequente, 

incorporando-as às suas próprias produções.   

Conteúdos: Aposto e vocativo; 

O texto de divulgação científica; 

Período simples, oração absoluta;  

Conjunções coordenativas; 

Período composto, oração principal;  

Orações coordenadas; 

O seminário; 

Avaliação apreciativa/recursos gráficos; 

Semântica e discurso. 
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EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco - Arte 

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Compreender a arte como fato histórico 

contextualizado em diversas culturas, 

conhecendo, respeitando e observando sua 

constante mudança. • Desenvolver a capacidade 

• Ambiente cultural artístico do século XVIII e 

XIX no Brasil • Surgimento da fotografia e o 

seu impacto na arte • Impressionismo: início 

das grandes tendências de arte no século XX • 

EIXOS TRANSVERSAIS: Práticas: de análise, de escrita, de escuta, de leitura e de oralidade da 

língua estrangeira moderna 

Língua Inglesa 

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver a reflexão crítica acerca 

de variados gêneros textuais por meio de leitura 

e análise sistematizadas de textos; e ampliar, de 

forma progressiva, o campo de conhecimento 

lexical da língua estudada. 

Conteúdos:  Biografias, descrição de dias 

marcantes, estrangeirismos; 

Verbos de ação, estações do ano, animais e 

transporte 

Tempo do passado simples e contínuo; 

Autobiografia, relato de um dia marcante; 

Entrevista biográfica, descrição de ações 

ocorridas; 

Escolha de música no decorrer do bimestre. 

8º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos:  Desenvolver a reflexão crítica acerca 

de variados gêneros textuais por meio de leitura 

e análise sistematizadas de textos; e ampliar, de 

forma progressiva, o campo de conhecimento 

lexical da língua estudada. 

Conteúdos:  Quiz, panfletos e mapas de viagem; 

Lugares da cidade, questões ambientais, 

profissões; 

Futuro com will e com going to; 

Planos pessoais para o futuro, o mundo em 2099; 

Planejamento de uma viagem hipotética, planos; 

Escolha de música no decorrer do bimestre. 

8º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Desenvolver a reflexão crítica acerca 

de variados gêneros textuais por meio de leitura 

e análise sistematizadas de textos; e ampliar, de 

forma progressiva, o campo de conhecimento 

lexical da língua estudada.  

Conteúdos:  Descrições de obras de arte e contos 

de fadas; 

Adjetivos, gêneros literários; 

Formas comparativa e superlativa de adjetivos; 

Conto de fadas moderno; 

Expressão de opiniões através de comparações; 

 Idem. 

8º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos:  Desenvolver a reflexão crítica acerca 

de variados gêneros textuais por meio de leitura 

e análise sistematizadas de textos; e ampliar, de 

forma progressiva, o campo de conhecimento 

lexical da língua estudada. 

Conteúdos:  Atletas paraolímpicos e consciência 

negra; 

Esportes, família; 

Pronomes relativos e presente perfeito; 

Redação sobre a família; 

Apresentação sobre atletas e ativistas; 

Idem. 
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de leitura e análise dos elementos das artes 

visuais contextualizando-os nos movimentos 

artísticos. • Compreender a influência de 

estilos/movimentos ocidentais do século XX 

sobre produções visuais brasileiras. • Entender a 

produção visual como produto cultural sujeito à 

análise e ao entendimento. • Reconhecer a 

importância do diálogo entre as diversas áreas do 

conhecimento, reforçando a importância da Arte 

na formação da sociedade por meio de 

estilos/movimentos artísticos e culturais, bem 

como identificá-los dentro do contexto histórico 

vigente.  

Realismo: arquitetura civil urbana; arquitetura 

e “pintura social” • Movimento das Artes e 

Ofícios e o Art Nouveau • Arte na América 

Latina em obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, 

José Clemente Orozco e outros  

8º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Analisar e experimentar diferentes 

representações artísticas, como linguagem 

estética e comunicacional. • Identificar, conhecer 

e utilizar os elementos da linguagem visual, a 

história da arte e os formadores da cultura 

brasileira, bem como reconhecer-se como sujeito 

de mudança de sua formação cultural. • 

Compreender e reconhecer diferentes 

modalidades da linguagem visual como forma de 

comunicação humana. • Reconhecer e utilizar 

procedimentos artísticos para análise, 

entendimento e fruição da produção visual. • 

Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de 

expressões artísticas responsáveis pela formação 

da arte brasileira, além de identificar diversos 

artistas e suas características. 

 

• Artistas precursores do Modernismo 

Brasileiro • Semana de Arte Moderna e busca 

de uma identidade cultural nacional. Artistas, 

intelectuais e literatos que participaram da 

Semana de 1922.• Modernismo Brasileiro após 

a Semana da Arte Moderna • Expressionismo, 

Cubismo e Surrealismo no Brasil. Principais 

inovações na arte brasileira e influência 

europeia - teoria antropofágica, simplificação 

da forma • Elementos da linguagem visual 

relacionando-os à história da arte e às imagens 

cotidianas • Diferentes formas de expressão 

artística e a integração entre elas 

8º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Conhecer o teatro da Idade Moderna: 

Renascimento, Barroco, Neoclassicismo e 

Romantismo. • Conhecer e valorizar: Teatro 

Renascentista Inglês, Comédia Dell’Art, Teatro 

Romântico, Realista e Naturalista. • Pesquisar as 

principais manifestações culturais afrobrasileiras 

e indígenas na cultura brasileira. • Produzir 

gêneros dramáticos em coletivo. • Identificar e 

conhecer elementos de linguagem teatral. • 

Utilizar as técnicas de expressão corporal e 

expressividade vocal. • Conhecer e utilizar 

técnicas de expressão corporal e expressividade 

vocal. • Interpretar elementos cênicos de 

produções culturais. 

• Teatro Renascentista Inglês - Teatro 

Elisabetano: William Shakespeare • Comedia 

Dell’Art: Goldoni e Molière • Teatro 

Romântico, Realista e Naturalista • Estudo de 

manifestações e elementos culturais afro-

brasileiros e indígenas na cultura brasileira • 

Leitura dramática e análise de textos teatrais • 

Elementos teatrais presentes em obras de 

dramaturgos brasileiros representantes das 

correntes artísticas: Romantismo, Realismo, 

Naturalismo, entre outras • Elementos da 

linguagem teatral: figurino, iluminação, 

sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços • 

Montagem Teatral • Elementos formais da 
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dança • Formação de plateia • Consciência 

corporal e expressividade vocal • Movimento 

Expressivo • Jogos dramáticos e teatrais como 

elementos de ação cênica. • Elementos da 

cultura afro-brasileira e indígena na 

dramaturgia brasileira • Elementos de 

linguagem teatral: figurino, iluminação, 

sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços • 

Montagem teatral • Formação de plateia • 

Elementos básicos e consciência corporal: 

Expressividade vocal; Movimento expressivo • 

Noções de corporeidade baseadas em culturas 

afro-brasileiras e indígenas • Jogos dramáticos 

e teatrais como elementos de ação cênica • 

Construção e interpretação de personagens em 

diversos espaços e contextos 

8º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Explorar elementos constitutivos da música, 

fontes e materiais sonoros para práticas diversas 

de composição/ criação, execução e apreciação. 

• Expressar- se musicalmente por meio vocal ou 

instrumental participando de festivais, 

executando obra musical existente ou autoral. • 

Identificar e explorar diferentes formas de 

registro musical, bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual. • 

Explorar diferentes formas de composição com o 

intuito de vivenciar e experenciar o fazer musical 

individual e coletivamente. • Analisar 

criticamente, por meio da apreciação musical, 

usos e funções da música nas diferentes 

dimensões da vida artística. • Construir objetos 

sonoros alternativos para a descoberta de novas 

possibilidades do fazer musical. • Apreciar e 

reconhecer o papel de músicos e grupos de 

música brasileiros e estrangeiros que 

contribuíram para o desenvolvimento de 

gêneros/estilos musicais. 

Objetos sonoros cotidianos • Instrumentos 

musicais (convencionais ou alternativos) • 

Melodia, harmonia, ritmo, altura e intensidade 

• Composição, improvisação, arranjo, 

experimentação sonora • Orquestração, banda, 

coral, conjuntos e grupos musicais. • 

Interpretação e expressividade musical • 

Partitura alternativa • Notação musical 

tradicional (partitura e cifras) • Gravadores • 

Aplicativos musicais (Garage Band, Piano 

Tiles, entre outros, gravador digital de voz) • 

Jogos de composição (mudar o estilo musical, 

ritmos, letras, entre outros elementos) • 

Aspectos da indústria musical em relação ao 

mercado fonográfico (CD, DVD, shows, 

eventos culturais, estúdios, festivais) • Análise 

do contexto social da música: o influências da 

composição /compositor. o recepção dos 

músicos pelo mercado de trabalho. o a música 

como profissão em diferentes contextos 

históricos. • Investigação, experenciação, 

manipulação e combinação de materiais 

variados (vidro, papel, plástico, metal, 

borracha, entre outros) • Períodos da Música 

Popular Brasileira (MPB) • Tendências 

estéticas de movimentos de manifestos 

artísticos brasileiros (Bossa Nova, tropicalismo, 

canção de protesto, jovem guarda, Manguebeat, 

entre outros) 
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EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco – Geografia 

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Localizar e identificar as características das 

paisagens a partir dos aspectos físicos, 

populacionais e socioculturais que compõem os 

continentes americano e africano. 

Conceituar Estado, Nação, Território, Governo 

e País para compreensão da geopolítica dos 

continentes americano e africano.  

Analisar a relação histórica de dependência na 

formação, social, econômica, política e cultural 

da América e da África na construção do  

mundo globalizado.  

Formação do espaço mundial 

Revolução técnico científica  

Globalização 

A regionalização do espaço mundial 

Colonização da América e África;  

Análise de sistemas político- econômicos do 

mundo: Guerra Fria,  

países capitalistas e socialistas; países 

desenvolvidos, emergentes;  

do norte e do sul. 

Blocos econômicos da América. Relações de 

mercados mundiais e circulação de mercadorias: 

globalização da economia e potencial produtivo 

dos países - BRICS e América  

 

8º Ano- 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Pesquisar sujeitos históricos da cultura 

americana e africana.  

Identificar e compreender aspectos físicos, 

ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente americano.  

Compreender os diferentes tipos de fluxos 

migratórios na América, suas causas e 

consequências.  

Regionalização da América (América  

Anglo saxônica e América Latina) ;  

Regionalização do continente  

africano (divisão política e étnica)  

 

Etnia e demografia na América 

 

Aspectos naturais na América 

 

8º  – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Pesquisar e coletar informações de fontes 

variadas, organizá-las, analisá-las e apresentá-

las por meio de múltiplas linguagens para 

estudo da América e da África. 

 

 

 

Características do espaço natural.  

Dependência política e cultural.  

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos, hegemonia dos EUA e Canadá.  

Diversidades e contrastes. 

 Urbanização, desenvolvimento técnico e 

científico e impactos no trabalho e na economia 

dos espaços urbanos.  

Formação socioespacial e cultural. 

Segregação racial- Apartheid 

8º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Analisar a formação territorial da América 

Latina.  

Diferentes processos de ocupação no continente 

americano 

Diversidade étnica e social da América Latina 



 
 

                                   
 

58 
Centro Educacional Myriam Ervilha 

Cond. Salomão Elias, AE- DF 280 Km. 02 / CEP: 72.669-425 – Setor Hab. Água Quente 
E-mail: cedme.creremas@gmail.com 

Recanto das Emas - DF 

Pesquisar e coletar informações de fontes 

variadas, organizá-las, analisá-las e apresentá-

las por meio de múltiplas linguagens para 

estudo da América e da África  

Formação socioespacial e cultural na América 

Latina 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para a diversidade/Cidadania e educação em e para os 

direitos humanos/Educação para a sustentabilidade 

Educação Física 

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos:  

- Participar de práticas corporais adaptando suas 

capacidades às características das atividades 

ministradas e que possibilitem a combinação de 

habilidades através de jogos e atividades 

recreativas; 

- Vivenciar e valorizar a consciência corporal, 

permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações; 

- Criar e recriar jogos cooperativos e pré-

desportivos, vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 

- Perceber nas capacidades físicas humanas 

aspectos relacionados com a prática de atividades 

físicas que proporcionem benefícios à saúde; 

- Desenvolver habilidades motoras básicas e 

específicas utilizadas em diversas modalidades 

esportivas; 

- Conhecer as regras dos esportes coletivos e 

individuais, relacionando-as com normas de 

convívio social; 

- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

- Conhecer e vivenciar técnicas e ou táticas 

relativas a jogos, lutas, e esportes, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas; 

Conteúdos: 

- O esporte em diferentes grupos socioculturais 

e sociedades; 

- Futebol (parte teórica): história, regras e 

fundamentos;  

- Futebol (parte prática): exercícios educativos, 

brincadeiras e jogos adaptados; 

- Prática de jogos e atividades recreativas; 

- Vitória, derrota, superação, aceitação, 

respeito, compreensão e ética nas aulas de 

Educação Física; 

- Higiene e saúde. 

8º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos:   

- Vivenciar e valorizar a consciência corporal, 

permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações; 

- Perceber nas capacidades físicas humanas 

aspectos relacionados com a prática de atividades 

físicas que proporcionem benefícios à saúde; 

- Desenvolver habilidades motoras básicas e 

específicas utilizadas em diversas modalidades 

esportivas; 

Conteúdos:  

- Diferenças conceituais entre jogo e esporte; 

- Voleibol (parte teórica): história, regras e 

fundamentos; 

 - Voleibol (parte prática): exercícios 

educativos, brincadeiras e jogos adaptados; 

  

- Posturas estáticas e dinâmicas: praticar a 

autocorreção postural ao caminhar, sentar, 

carregar, equilibrar; 
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- Conhecer as regras dos esportes coletivos e 

individuais, relacionando-as com normas de 

convívio social; 

- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

- Conhecer e vivenciar técnicas e ou táticas 

relativas a jogos, lutas, e esportes, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas; 

- Jogos pré-desportivos, cooperativos e 

atividades recreativas; 

- Relação da Educação Física com o meio 

ambiente. 

8º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos:  

- Participar de práticas corporais adaptando suas 

capacidades às características das atividades 

ministradas e que possibilitem a combinação de 

habilidades através de jogos e atividades 

recreativas; 

- Vivenciar e valorizar a consciência corporal, 

permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações; 

- Criar e recriar jogos cooperativos e pré-

desportivos, vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 

- Perceber nas capacidades físicas humanas 

aspectos relacionados com a prática de atividades 

físicas que proporcionem benefícios à saúde; 

- Desenvolver habilidades motoras básicas e 

específicas utilizadas em diversas modalidades 

esportivas; 

- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

Conteúdos:  

- Handebol (parte teórica): história, regras e 

fundamentos; 

 - Handebol (parte prática): exercícios 

educativos, brincadeiras e jogos adaptados;  

- Regras de inclusão e participação nas 

atividades e regras de inibição à violência; 

- Funções de aparelhos e sistemas orgânicos do 

corpo humano; 

- Noções básicas de nutrição, alimentação 

saudável; 

- Lutas: aspectos históricos e socioculturais. 

8º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos:  

- Vivenciar e valorizar a consciência corporal, 

permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações; 

- Criar e recriar jogos cooperativos e pré-

desportivos, vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 

- Perceber nas capacidades físicas humanas 

aspectos relacionados com a prática de atividades 

físicas que proporcionem benefícios à saúde; 

- Desenvolver habilidades motoras básicas e 

específicas utilizadas em diversas modalidades 

esportivas; 

- Conhecer as regras dos esportes coletivos e 

individuais, relacionando-as com normas de 

convívio social; 

Conteúdos:  

- Basquete (parte teórica): história, regras e 

fundamentos; 

 - Basquete (parte prática): exercícios 

educativos, brincadeiras e jogos adaptados; 

- Noções sobre as capacidades físicas de força, 

velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, 

flexibilidade, lateralidade, percepção espaço-

temporal e percepção viso motora; 
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- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para diversidade/cidadania e educação em e para os direitos 

humanos/educação para a sustentabilidade. 

Ciências da Natureza 

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: O ponto central da unidade temática 

Matéria e Energia é desenvolver a capacidade de 

entender a natureza da matéria e os diferentes 

usos da energia. Isso envolve compreender a 

origem, a utilização e o processamento de 

recursos naturais e energéticos. 

Conteúdos: Fontes e tipos de energia; Energia 

renovável e não renovável; Componentes do 

circuito elétrico; Tipos de circuitos elétricos; 

Transformações da energia elétrica em outros 

tipos de energia; Consumo de energia elétrica; 

Eficiência energética de aparelhos; Consumo 

responsável da energia elétrica; Usinas de 

geração de energia elétrica; Impactos 

socioambientais da produção de energia elétrica; 

Transmissão e uso responsável da energia 

elétrica. 

8º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos: Estudo dos seres vivos: 

características e necessidades, interação entre os 

seres vivos, reprodução e preservação das 

espécies. Também inclui o aprendizado sobre 

períodos e estratégias de reprodução. 

Conteúdos: • Estruturas reprodutivas das 

plantas; Polinizadores; Estratégias de 

reprodução das plantas; Reprodução das plantas 

e seleção natural; Estratégias de reprodução dos 

animais; Comportamento sexual dos animais; 

Períodos reprodutivos dos animais; Competição 

intra-espécie e reprodução; Seleção natural e 

reprodução dos animais. 

8º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Estudo do que se relaciona com o 

sistema reprodutor dos seres humanos, 

puberdade e transformações físicas psíquicas e 

promovidas pelos hormônios sexuais. Também 

inclui o aprendizado sobre infecções 

sexualmente transmissíveis. 

Conteúdos: Sistema reprodutor masculino, 

feminino; Puberdade; Hormônios do sistema 

reprodutor; Maturação do sistema reprodutor e 

puberdade; Transformações físicas e psíquicas 

promovidas pelos hormônios sexuais; Métodos 

contraceptivos; Cuidados com o corpo: relações 

sexuais; Gravidez na adolescência; Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez; 

Estatuto da criança e do adolescente: Artigos 3º, 

4º, 8º, 13, 15, 16, 17 e 18; Combate e prevenção 

de infecções sexualmente transmissíveis. 

8º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos: Nesta unidade temática –Terra e 

Universo - é possível compreender as 

características (dimensões, composição, 

localizações, movimentos e forças que atuam 

entre eles) da Terra, do Sol, da Lua e de outros 

Conteúdos: Fases da Lua e eclipses; 

Características do movimento de rotação e 

translação da Terra; Estações do ano; Climas 

regionais; Correntes oceânicas; Correntes 

atmosféricas; Previsão do tempo; Variáveis 
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corpos celestes, bem como os fenômenos 

relacionados a eles. Isso inclui construir 

conhecimentos sobre efeito estufa, camada de 

ozônio, vulcões, terremotos, clima e previsão do 

tempo, entre outros fenômenos. 

envolvidas na previsão do tempo; Alterações 

climáticas; Equilíbrio ambiental. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS   ANO 2019 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco - História 

8º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Comparar o Estado democrático existente de 

hoje com o Estado que se estabeleceu durante 

os períodos de Governo Absolutistas. 

 

Revolução Inglesa 

Iluminismo 

Independência dos EUA 

Revolução Francesa 

8º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Despertar uma reflexão dos educandos sobre os 

dois momentos que marcaram o processo de 

revolução na França e o governo Napoleônico 

culminando com a busca dos ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

Identificar os processos produtivos e os fatores 

de produção do mundo contemporâneo. 

 

Período Napoleônico 

Revolução Industrial 

Brasil: Ciclo do Ouro 

 

8º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Compreender o processo de formação política 

do Brasil. 

As Independências da América Latina 

Independência do Brasil: Formação política e 

econômica 

Nacionalismo e Socialismo 

 

8º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Compreender o processo de formação política 

do Brasil. 

Construção dos EUA 

Segundo Reinado 

Crise da Monarquia Brasileira 

 

 

9º Ano 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Inglês 

9º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Ao final do bimestre, os alunos conseguirão 

produzir frases e textos utilizando o presente 

perfeito, pronomes reflexivos e o vocabulário-

alvo. 

Leitura de biografias, notícias, pesquisas, 

colunas 

Vocabulário: Hobbies, tipos de inteligência 

Presente perfeito, pronomes reflexivos 
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Produção de notícias  

9º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Ao final do bimestre, os alunos conseguirão 

produzir frases e textos utilizando o presente 

simples, perfeito, passado simples, 

quantificadores e o vocabulário-alvo. 

Leitura de notícias, sites, gráficos 

Vocabulário: Comida, música 

Presente simples e perfeito, passado simples, 

quantificadores 

Produção de Resenha 

9º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Ao final do bimestre, os alunos conseguirão 

produzir frases e textos utilizando o Conectores 

textuais, tag questions 

 e o vocabulário-alvo. 

Leitura: notícias, cartazes, tiras 

Vocabulário: Consumismo, publicidade 

Conectores textuais, tag questions 

Produção de Entrevistas 

9º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Ao final do bimestre, os alunos conseguirão 

produzir frases e textos utilizando diversos 

tempos verbais, a voz passiva e o vocabulário-

alvo. 

Leitura de gráficos, cartas, debates 

Vocabulário: Direitos, profissões 

Revisão de tempos verbais, voz passiva 

Produção de documentários  

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Matemática  3º Ciclo – 1º Bloco - Matemática 

9º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Reconhecer um número irracional como um 

número real cuja representação decimal é 

infinita, e não periódica, e estimar a localização 

de alguns deles na reta numérica. 

• Utilizar conhecimentos sobre números reais, 

inclusive em notação científica, para expressar e 

realizar operações relacionadas ao nosso 

cotidiano buscando resolução de problemas e 

tomadas de decisões. 

Potenciação e radiciação 

• Resolver e elaborar situações problema que 

envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a 

determinação das taxas percentuais, 

preferencialmente com o uso de tecnologias 

digitais, no contexto da educação financeira 

Matemática financeira 

9º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Compreender as funções como relações de 

dependência unívoca entre duas variáveis e suas 

representações numérica, algébrica e gráfica.  

 

Equações do 2º grau 
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• Estruturar gráfica e algebricamente situações-

problema por meio de funções de 1º e 2º graus, 

relacionando duas grandezas por meio de 

relação biunívoca existentes entre os elementos 

que as compõem, visando resolução de 

problemas, análise de conjecturas e tomada de 

decisões. 

Funções do 1º e 2º grau 

 

9º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Demonstrar relações simples entre os ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal. 

Geometria  

• Proporções e Teorema de Tales 

• Estruturar gráfica e algebricamente situações-

problema por meio de funções de 1º e 2º graus, 

relacionando duas grandezas por meio de 

relação biunívoca existentes entre os elementos 

que as compõem, visando resolução de 

problemas, análise de conjecturas e tomada de 

decisões. 

Sistemas de equações de 1º e 2º graus 

 

9º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Escolher e construir o gráfico mais adequado 

(colunas, setores, linha), com ou sem uso de 

planilhas eletrônicas, para apresentar um 

determinado conjunto de dados, destacando 

aspectos como medidas de tendência central.  

• Planejar e executar pesquisa amostral 

envolvendo tema da realidade social e 

comunicar os resultados por meio de relatório 

contendo avaliação de medidas de tendência 

central e amplitude, tabelas e gráficos 

adequados, construídos com o apoio de 

planilhas eletrônicas. 

• Reconhecer, em experimentos aleatórios, 

eventos independentes e dependentes e calcular 

a probabilidade de sua ocorrência, nos dois 

casos. 

• Elaborar e resolver situações problema que 

envolvam medidas de volumes de prismas e de 

cilindros retos, inclusive com uso de expressões 

de cálculo, em situações cotidianas.  

• Reconhecer e empregar unidades usadas para 

expressar medidas muito grandes ou muito 

pequenas, tais como distância entre planetas e 

sistemas solares, tamanho de vírus ou de 

células, capacidade de armazenamento de 

computadores, entre outros.  

Estatística 

 

Noções de contagem e probabilidade 

 

Figuras planas e espaciais 
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• Conhecer unidades e medidas utilizadas na 

informática. 

  

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco – Geografia 

9º  – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Localizar, identificar e analisar as  

características físicas e territoriais  

dos continentes: Europa, Ásia, Oceania e 

Antártica. 

Identificar aspectos físicos, ambientais, 

demográficos, políticos,  

sociais e econômicos do continente europeu. 

 

Geopolítica e Economia Mundial  

Europa- aspectos naturais 

Localização, regionalização e características do 

espaço natural.  

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos.  

Reconfiguração do espaço político e econômico 

da Europa 

9º  2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Identificar e relacionar aspectos físicos, 

ambientais, demográficos,  

políticos, sociais e econômicos do continente 

asiático. 

 

 

Localização, regionalização e características do 

espaço natural.  

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos, com ênfase  

nos Tigres Asiáticos, China e Japão.  

Diversidade cultural, conflitos étnicos, políticos 

e religiosos  

9º  – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Identificar e compreender aspectos físicos, 

ambientais, demográficos,  

políticos, sociais e econômicos do continente 

africano. 

 

Blocos econômicos mundiais, empresas 

internacionais, organizações econômicas e a 

atuação nos modos vida das populações. 

Identidades e  

interculturalidades regionais: Europa, Ásia  

Ásia e Oceania 

9º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Identificar e relacionar aspectos físicos, 

ambientais, demográficos,  

políticos, sociais e econômicos da Oceania. 

• Pesquisar aspectos físicos, ambientais do 

continente Antártico e  

o Tratado da Antártida. 

Cartografia: localização e regionalização.  

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos, com ênfase na Austrália e Nova 

Zelândia. 

Identidades interculturais da Oceania. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências da Natureza  3º Ciclo – 1º Bloco – Ciências Naturais 

9º Ano- 1º Bimestre  

Objetivos Conteúdos 
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Compreender no cotidiano a relevância do 

respeito mútuo, do diálogo, da solidariedade, 

respeito aos direitos humanos, repúdio as 

discriminações e respeito nas relações 

interpessoais. 

Reconhecer os ciclos da natureza, sociedade e 

meio ambiente, manejo e conservação ambiental. 

Ética; 

Meio ambiente. 

9º Ano- 2º Bimestre  

Objetivos 

Compreender o mundo do trabalho, 

desenvolvimento, formação pessoal e 

globalização. 

Compreender que a saúde é produzida nas 

relações com o meio físico, econômico e 

sociocultural, identificando fatores de risco 

à saúde pessoal e coletiva presentes no meio em 

que vive, além de responsabilizar-se 

pessoalmente pela própria saúde, adotando 

hábitos de autocuidado, respeitando as 

possibilidades e limites do próprio corpo. 

Conteúdos 

Educação e trabalho; 

Saúde. 

 

9º Ano- 3º Bimestre  

Objetivos 

Valorizar as diversas culturas presentes na 

constituição do Brasil como nação, 

reconhecendo sua contribuição no processo de 

constituição da identidade brasileira. 

Compreender as bases de sustentação da 

violência contra a mulher. 

Refletir sobre as diferentes manifestações de 

violência, contra a mulher, em suas vidas 

pessoais e comunidades. 

Encorajar a mulher a reconhecer seu potencial de 

proteger a si mesma e buscar seus direitos. 

Conteúdos 

Pluralidade cultural; 

Violência contra a mulher e feminicídio. 

 

 

9º Ano- 4º Bimestre  

Objetivos 

Compreender sobre o funcionamento de 

diferentes tipos de drogas lícitas e ilícitas sobre o 

sistema nervoso, dependência química e 

consequências do uso de drogas. 

Alertar sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, conscientizar sobre os sintomas 

de algumas DSTs e orientar quanto ao uso de 

preservativos como forma de prevenção. 

Conteúdos 

Drogas na adolescência; 

Doenças sexualmente transmissíveis. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: Prática de oralidade, prática de leitura, prática de escrita, prática de 

análise da língua. 

Língua portuguesa 
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9º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos: Formar alunos capazes de usar 

adequadamente a língua materna, em suas 

modalidades escrita e oral e refletir criticamente 

sobre o que leem e escrevem. 

Conteúdos: 

Revisão das classes gramaticais; processo de 

formação de palavras; acentuação gráfica; crase; 

conjunções coordenativas; poesia; crônica; 

humor em textos narrativos (contos); semântica 

e discurso. 

9º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos:  Formar alunos capazes de usar 

adequadamente a língua materna, em suas 

modalidades escrita e oral e refletir criticamente 

sobre o que leem e escrevem. 

Conteúdos: Frase, oração e período; orações 

coordenadas; orações subordinadas adjetivas; 

concordância verbal e nominal; pontuação; 

tdextos instrucionais; artigo de opinião; textos 

dissertativos argumentativos.  

9º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos: Formar alunos capazes de usar 

adequadamente a língua materna, em suas 

modalidades escrita e oral e refletir criticamente 

sobre o que leem e escrevem. 

Conteúdos: Período composto por 

subordinação; conjunções subordinativas; 

orações substantivas; diferença entre pronome 

relativo e conjunção integrante; figuras de estilo; 

debate regrado; leitura e interpretação de texto; 

leitura de obra literária. 

9º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos: Formar alunos capazes de usar 

adequadamente a língua materna, em suas 

modalidades escrita e oral e refletir criticamente 

sobre o que leem e escrevem. 

Conteúdos: Período composto por 

subordinação; conjunções subordinativas; 

orações adverbiais; figuras de pensamento; 

noções de redação oficial; elaboração de ofício, 

memorando, requerimento e currículo pessoal. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco - Arte 

9º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Compreender manifestações artísticas em 

diversos continentes e sua influência na arte 

realizada no Brasil. • Conhecer e identificar os 

estilos/movimentos artísticos e a cultura 

produzida pela humanidade; respeitar e valorizar 

a diversidade cultural e perceber a arte como 

linguagem expressiva estética e comunicacional. 

• Reconhecer diferentes tipos de obra de arte e 

suas características próprias e compreender 

tendências artísticas do século XX. • 

Desenvolver a capacidade de leitura e análise de 

elementos de artes visuais, contextualizando-os 

em movimentos artísticos do século XX até os 

dias atuais. • Relacionar os elementos da 

linguagem visual às produções históricas e 

imagens cotidianas. 

• Expressionismo: tendência para traduzir em 

linhas e cores sentimentos mais dramáticos do 

homem • Cubismo: abandono da perspectiva; 

cubismo analítico e cubismo sintético 

(construção e colagem) • Aspectos da arte 

africana relacionados ao Cubismo • 

Abstracionismo: relação de elementos da 

linguagem visual (ponto, linha e plano) • 

Dadaísmo: signo e significado em obras de 

Marcel Duchamp e Readymade (Paradigmas da 

arte contemporânea) • Surrealismo: valorização 

de pesquisas científicas; inconsciente e sonhos 

em expressões artísticas • Introdução a novas 

tendências da arte no século XX 
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9º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Reconhecer influências da ciência e da 

tecnologia sobre produções visuais do século 

XX, a fim de perceber desdobramentos no 

cenário mundial de novas tecnologias digitais 

relacionadas à arte. • Compreender o universo 

poético da linguagem visual. • Compreender e 

utilizar a arte como linguagem, mantendo uma 

atitude de busca pessoal e ou coletiva, 

articulando a percepção, a imaginação, a emoção, 

a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao 

realizar e fruir produções artísticas. • Construir 

uma relação de autoconfiança com a produção 

artística pessoal e conhecimento estético, 

respeitando a própria produção e a dos colegas. • 

Conhecer e utilizar elementos básicos da 

linguagem visual em espaço bidimensional e 

tridimensional em diferentes possibilidades 

expressivas. • Desenvolver um pensamento 

reflexivo sobre a realidade a partir da análise 

crítica, da pesquisa einvestigação do objeto 

artístico contextualizado. • Identificar profissões 

que envolvem o universo artístico. • Produzir 

conteúdo audiovisual a partir de dispositivos 

móveis e outros 

Influência e domínio dos Estados Unidos na 

Arte Pós–moderna • Op Art/Pop Art; • Arte 

concreta • Expressionismo • Introdução a 

transformações estéticas e tecnológicas da arte 

no século XX: Arte computacional; vídeo-arte, 

Arte conceitual, Hiperrealismo, Minimal Art e 

outras • Arte Contemporânea no Brasil e no 

Distrito Federal • Relação entre arte e mercado 

• Influências da arte produzida ao longo da 

história sobre produções modernistas 

brasileiras • A influência dos meios de 

comunicação de massa no comportamento da 

sociedade • Impressionismo: Início das grandes 

tendências de arte no século XX • Influência da 

tecnologia em realizações artísticas atuais • 

Elementos básicos da linguagem visual 

relacionados ao estilo artístico e período 

histórico Diferença entre cor luz e cor pigmento 

• Fotografia e Pontilhismo • Pós-

Impressionismo: uso arbitrário da cor, definida 

e limitada por linhas de contorno visíveis • 

Tendências de novas profissões ligadas a arte e 

a tecnologias contemporâneas • Arte Cinética, 

Vídeo e os elementos da linguagem 

videográfica, Animação (Stop Motion) • 

Conceitos da linguagem cinematográfica, tais 

como: captura de imagem, ângulos, 

enquadramento, recursos de montagem, etc. 

9º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Conhecer e valorizar o Teatro Moderno e 

Contemporâneo. • Identificar as novas tendências 

teatrais na Europa. Teatro Realista, Naturalista, 

Épico, Teatro do absurdo, novas correntes. • 

Conhecer e valorizar manifestações culturais 

afro-brasileiras e indígenas na cultura brasileira. 

• Apresentar peças cênicas com produção a partir 

de gêneros dramáticos. • Valorizar as Artes 

Cênicas em manifestações socioculturais, locais, 

regionais e nacionais. • Reconhecer e utilizar 

elementos da linguagem teatral. • Utilizar as 

técnicas de expressão corporal e expressividade 

vocal. • Construir personagens com suas 

possibilidades gestuais e de movimentos do 

corpo em diferentes contextos. • Encenar 

elementos cênicos de produções culturais. 

• Correntes Teatrais no século XX, na Europa: 

Novas tendências teatrais na Europa; 

Influências do teatro oriental no teatro do 

século XX • Novas tendências no teatro 

brasileiro do século XX: Influência europeia no 

Teatro Moderno Brasileiro; Formação de 

grupos teatrais brasileiros (TBC - Teatro 

Brasileiro de Comédia, Arena, Oficina, Teatro 

Experimental do Negro); Principais atores e 

atrizes em início do século XX: Procópio 

Ferreira, Bibi Ferreira, Dulcina de Moraes, 

Ruth de Souza, Grande Otelo, Paulo Autran, 

Fernanda Montenegro, Oscarito, Eva Todor, 

entre outros; Teatro de Revista • Dramaturgia 

brasileira: Nelson Rodrigues, Augusto Boal, 

Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, Plínio 
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Marcos e Ariano Suassuna • Poéticas teatrais 

contemporâneas 

9º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

• Perceber e reconhecer fontes e materiais 

sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, bem como os 

elementos constitutivos da música. • Expressar- 

se musicalmente por meio vocal ou instrumental 

participando de festivais (Curtas e filmes) 

executando obra musical existente ou autoral. • 

Identificar e explorar diferentes formas, 

procedimentos e técnicas de registro musical e 

produção audiovisual. • Criar jogos de 

composição musical envolvendo letras, sons e 

silêncios (como pausas musicais). • Analisar 

criticamente, por meio da apreciação musical, 

usos e funções da música em seus contextos de 

produção e circulação, relacionandoos às práticas 

musicais e às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, 

estética e ética. • Criar instrumentos musicais 

convencionais de forma alternativa utilizando 

materiais diversos para a descoberta de novas 

possibilidades do fazer musical. • Apreciar e 

reconhecer o papel de músicos e grupos norte-

americanos de música que contribuíram para o 

desenvolvimento de gêneros/estilos musicais 

brasileiros. 

• Arranjos musicais • Improvisação • 

Instrumentação • Vocalização • Ritmizações • 

Instrumentos musicais convencionais e 

alternativos, entre outros objetos sonoros • 

Melodia, harmonia, ritmo, altura, intensidade • 

Composição, improvisação, arranjo, 

experimentação sonora. • Orquestração, banda, 

coral, conjuntos e grupos musicais. • 

Interpretação e expressividade musical • 

Registros com notação tradicional e alternativa. 

• Gravadores • Aplicativos musicais (Garage 

Band, Piano Tiles, entre outros, gravador 

digital de voz) • Organização de sons • 

Contextos de composição, produção e 

circulação da música (Cd, DVD, shows, 

eventos culturais, estúdios, festivais) • Análise 

do contexto social da música: o estilo/gênero o 

letra o melodia o células rítmicas • 

Instrumentos musicais não convencionais 

(monocórdio, xilofone, garrafone, flautas com 

canos de PVC, entre outros) • Músicas da 

atualidade • Músicas midiáticas (trilhas de 

séries, filmes) • Pop music, Pop rock, Country, 

Folk, entre outros 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para a diversidade/Cidadania e educação em e para os 

direitos humanos/Educação para a sustentabilidade 

Educação Física 

9º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos:  

- Participar de práticas corporais adaptando suas 

capacidades às características das atividades 

ministradas e que possibilitem a combinação de 

habilidades através de jogos e atividades 

recreativas; 

- Vivenciar e valorizar a consciência corporal, 

permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações; 

- Criar e recriar jogos cooperativos e pré-

desportivos, vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 

Conteúdos: 

- Futebol (parte teórica): história, regras e 

fundamentos; 

- Futebol (parte prática): exercícios educativos, 

brincadeiras e jogos adaptados; 

- Prática de jogos criativos, cooperativos e 

populares; 

- Gênero, etnias, classes sociais, biótipos, ética, 

inclusão, respeito mútuo, cooperação, 

solidariedade, participação social e princípios 

democráticos; 

- Ditadura da beleza: diversidade de padrões de 

saúde, beleza e estética corporal; 
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- Conhecer as funções orgânicas relacionadas 

com a atividade física; 

- Perceber nas capacidades físicas humanas 

aspectos relacionados com a prática de 

atividades físicas que proporcionem benefícios à 

saúde; 

- Conhecer as regras dos esportes coletivos e 

individuais, relacionando-as com normas de 

convívio social; 

- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas 

relativas a jogos e esportes; 

- Conhecer e vivenciar técnicas e ou táticas 

relativas a jogos, lutas, e esportes, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas; 

- Participar da elaboração e organização de 

campeonatos e gincanas. 

- Higiene e saúde. 

 

  

9º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos:   

 

- Criar e recriar jogos cooperativos e pré-

desportivos, vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 

- Experimentar a criação e adaptação de regras 

que possibilitem a participação de todos nas 

atividades propostas; 

- Conhecer as funções orgânicas relacionadas 

com a atividade física; 

- Conhecer as regras dos esportes coletivos e 

individuais, relacionando-as com normas de 

convívio social; 

- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas 

relativas a jogos e esportes; 

- Participar da elaboração e organização de 

campeonatos e gincanas; 

- Compreender os processos histórico-sociais 

relacionados a brincadeiras, jogos, lutas, 

esportes, atividades rítmico expressivas e 

ginásticas. 

Conteúdos:  

 

- Voleibol (parte teórica): história, regras e 

fundamentos; 

  

- Voleibol (parte prática): exercícios 

educativos, brincadeiras e jogos adaptados;  

- Trajetória da Educação Física na escola, suas 

tendências, e evolução até os dias atuais; 

- Estudo da imagem e consciência corporal e 

construção através da cultura do belo; 

- Relação da Educação Física com o meio 

ambiente. 

 

 

9º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos:  Conteúdos:  
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- Vivenciar e valorizar a consciência corporal, 

permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações; 

- Criar e recriar jogos cooperativos e pré-

desportivos, vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 

- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

- Conhecer noções básicas de nutrição associadas 

a um estilo de vida saudável; 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas 

relativas a jogos e esportes; 

- Compreender os processos histórico-sociais 

relacionados a brincadeiras, jogos, lutas, 

esportes, atividades rítmico expressivas e 

ginásticas; 

- Estabelecer relação entre funções orgânicas e 

atividade física, sendo capaz de elaborar um 

programa básico de condicionamento físico;  

- Compreender criticamente condições de 

trabalho ligadas ao mundo profissional relativo 

às atividades físicas. 

- Handebol (parte teórica): história, regras e 

fundamentos;  

- Handebol (parte prática): exercícios 

educativos, brincadeiras e jogos adaptados;  

- Funções de aparelhos e sistemas orgânicos do 

corpo humano; 

- Conhecimento sobre as funções orgânicas 

relacionadas com o movimento humano; 

- Noções básicas de nutrição, alimentação 

saudável; 

- Lutas: aspectos históricos e socioculturais. 

 

 

 

9º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos:  

- Vivenciar e valorizar a consciência corporal, 

permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações; 

- Criar e recriar jogos cooperativos e pré-

desportivos, vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 

- Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos e 

esportes vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras; 

- Conhecer noções básicas de nutrição associadas 

a um estilo de vida saudável; 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas 

relativas a jogos e esportes; 

- Compreender os processos histórico-sociais 

relacionados a brincadeiras, jogos, lutas, 

esportes, atividades rítmico expressivas e 

ginásticas; 

- Estabelecer relação entre funções orgânicas e 

atividade física, sendo capaz de elaborar um 

programa básico de condicionamento físico;  

- Compreender criticamente condições de 

trabalho ligadas ao mundo profissional relativo 

às atividades físicas. 

Conteúdos:  

- Basquete (parte teórica): história, regras e 

fundamentos;  

- Basquete (parte prática): exercícios 

educativos, brincadeiras e jogos adaptados; 

 - Conhecimentos sobre as capacidades físicas 

desenvolvidas nos esportes e atividades físicas 

e seus benefícios. 
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EIXOS TRANSVERSAIS  

Ciências Humanas 3º Ciclo – 1º Bloco - História 

9º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Desenvolver o pensamento crítico- social e 

político na análise de fatos históricos e suas 

reminiscências na formação da cultura de nossa 

sociedade. 

Compreender a Belle Époque como um 

período de euforia e otimismo em relação ao 

futuro da civilização burguesa. 

Identificar os fatores que levaram à Primeira 

guerra Mundial e situar no tempo os principais 

acontecimentos do conflito. 

Compreender algumas consequências da guerra 

e as condições impostas pelo Tratado de 

Versalhes. 

Desenvolver uma atitude de repúdio às guerras 

e outras formas de violência, e de valorização 

do diálogo, da tolerância e da justiça. 

Analisar as circunstâncias que favoreceram a 

primeira revolução socialista no mundo e 

caracterizar o regime implantado na União 

Soviética. 

Compreender a participação popular, inclusive 

das mulheres, na Revolução Russa. 

Imperialismo 

Primeira Guerra Mundial 

Revolução Russa 

República Velha 

9º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Analisar o surgimento e a difusão de doutrinas 

totalitárias no contexto da crise econômica 

europeia. 

 Caracterizar o fascismo como uma ideologia 

assentada no autoritarismo estatal, na 

imposição de um partido único, monopolizado 

pelo Estado, no culto ao chefe e no 

aniquilamento das oposições, por meio da força 

e dos instrumentos de propaganda política. 

Identificar as principais características da 

Segunda Guerra Mundial e compreender os 

resultados do conflito na configuração do 

mundo bipolar. 

Solidarizar-se com os grupos sociais, povos e 

pessoas que tenham sofrido opressão do 

totalitarismo, a perseguição política e a 

restrição dos direitos humanos. 

Período entre guerras 

Segunda Guerra Mundial 

Era Vargas – 1930-1945 
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Identificar as principais características do 

contexto histórico que possibilitou a vitória do 

movimento de 1930. 

Analisar o Estado Novo do ponto de vista 

político, econômico e social e compreender o 

contexto em que esse regime foi instalado. 

9º Ano – 3º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Identificar e ordenar os principais 

acontecimentos políticos do Brasil entre 1945 e 

1988. 

Compreender o contexto que tornou possível o 

golpe militar de 1964. 

Caracterizar o regime implantado no Brasil em 

1964. 

Analisar as principais produções culturais do 

Brasil do período da Ditadura Militar, 

relacionando-as com as condições da época. 

Compreender a Guerra Fria em seus diversos 

aspectos (político, produção cultural, ciência, 

esportes e vida cotidiana). 

 

Brasil de 1945 a 1964 

Ditadura Militar 

Guerra Fria 

9º Ano – 4º Bimestre 

Objetivos  conteúdos  

Questionar a realidade socioeconômica do 

Brasil atual. 

Valorizar os ideais de democracia e justiça 

social. 

Identificar o papel da Organização das Nações 

Unidas no contexto do pós-guerra. 

Relacionar a derrubada do Muro de Berlim e o 

fim da União Soviética ao fim da bipolaridade 

mundial. 

Caracterizar a nova ordem mundial, destacando 

o papel exercido pelos Estados Unidos e os 

fatores que sustentam a hegemonia norte-

americana. 

Identificar as principais características do 

processo de globalização. 

Compreender a cronologia da história política 

do Brasil e inseri-la no contexto das mudanças 

internacionais. 

Compreender o desenvolvimento sustentável, 

destacando medidas que podem ser tomadas 

para promover um novo modelo de 

desenvolvimento. 

Valorizar atitudes que promovam a paz e a 

aplicação dos direitos humanos. 

 

Revolução e ditadura na América Latina 

Descolonização da África 

Redemocratização 

Nova Ordem Mundial 
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Conteúdos Ensino Médio 

1º Ano 

Ensino Médio Matemática 

Disciplina: Matemática 

1º Ano 

1º bimestre Conteúdo: 

Objetivos: 

- compreender e consolidar o conceito de 

conjuntos. 

- identificar e representar conjunto utilizando 

diferentes formas. 

- estabelecer relação de pertinência e 

contingência. 

- realizar operações de união, intersecção e 

diferença de conjuntos. 

- realizar operações de complementar de um 

conjunto. 

- diferenciar relação de função. 

- reconhecer o domínio, contradomínio e 

imagem das funções. 

- estabelecer a lei de correspondência de 

grandezas que apresentarem regularidades. 

Conjuntos numéricos;  

Definição de conjuntos; 

Relação de inclusão e de pertinência entre 

conjuntos e suas propriedades; 

Operações entre conjuntos; 

Complementar de um conjunto; 

Situações-problemas envolvendo conjuntos. 

Definição;  

Domínio e imagem dos intervalos. 

2º bimestre Conteúdo: 

Objetivos: 

- estabelecer relações entre grandezas por meio 

de uma função afim. 

- calcular o valor numérico de uma função 

afim. 

- identificar o zero da função. 

- reconhecer quando a função é crescente ou 

decrescente. 

- contextualizar a função afim com situações 

ocorrentes na economia, administração, 

biologia, química entre outras. 

Definição; 

Valor de uma função afim; 

Zero da função e equação de 1º grau;  

Estudo do sinal da função afim; 

Função crescente e decrescente; 

Construção de gráficos,  

Outras conexões 

3º bimestre Conteúdo: 

Objetivos: 

- utilizar função quadrática para relacionar 

grandezas. 

- calcular o valor numérico de uma função 

afim. 

- identificar o zero da função e suas raízes. 

- identificar o vértice da parábola e seus 

respectivos x e y do vértice relacionando-os aos 

valores máximos e mínimos. 

- resolver equações e inequações do 2º grau. 

Definição;  

Resolução de uma equação do 2º grau; 

Zeros da função e equação de 2º grau;  

Estudo da parábola. 

Vértice da parábola; 

Valor máximo e valor mínimo; 

Inequações do 2º grau  

Outras conexões 
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4º bimestre Conteúdo: 

Objetivos: 

- distinguir sequências numéricas de conjuntos 

numéricos. 

- diferenciar sequência finita e infinita. 

- generalizar padrões em sequência numérica. 

- determinar qualquer termo de uma sequência 

utilizando sua lei de formação. 

- identificar a progressão aritmética ou 

geométrica 

- classificar as progressões 

- determinar o termo geral e a soma dos termos. 

Sequências;  

Progressões aritméticas; 

Progressões geométricas. 

 

 

 

 

 

 

Ensino Médio Ciências da natureza 

Disciplina: Biologia 

1º Ano  

1º Bimestre Conteúdo: 

-Identificar a importância do estudo da biologia 

para a compreensão de questões sociais 

cotidianas, na área da saúde, meio ambiente, e o 

desenvolvimento científico e avanços 

tecnológicos de uma forma geral; 

- Identificar e explicar os principais atributos 

dos seres vivos e os diferentes níveis 

hierárquicos de organização do mundo vivo.  

- Identificar os principais componentes 

moleculares da matéria orgânica. 

- Diferenciar substâncias orgânicas e 

inorgânicas. 

- Compreender o papel da água pra 

sobrevivência dos seres vivos. 

-Reconhecer a composição química e as 

funções dos sais minerais, vitaminas, 

carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos 

nucleicos. 

-Reconhecer as características que fazem 

dessas moléculas fundamentais na dinâmica 

celular; 

- Reconhecer a existências de organismos e 

estruturas que não são visíveis a olho nu. 

- Identificar a importância da descoberta da 

estrutura celular, e do desenvolvimento 

tecnológico atingido a partir do conhecimento a 

cerca da mesma, para o meio científico. E sua 

consequente influência sobre o bem estar da 

humanidade. 

Introdução a Biologia:  

- Definição de vida - características dos seres 

vivos; 

- Objetos de estudo da biologia; 

- Química da vida: Moléculas orgânicas e 

inorgânicas; Água, sais minerais e vitaminas, 

carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos 

nucleicos. 

- Introdução ao estudo da célula; estudo da 

microscopia; medidas usadas no estudo das 

células e teoria celular. 

- Membrana plasmática; envoltórios externos à 

membrana plasmática; processos de troca entre 

as células e o meio externo. 

- Concentração de uma solução; difusão; 

osmose; difusão facilitada; transporte ativo: 

bomba de sódio e potássio; endocitose e 

exocitose. 

- Introdução ao estudo do citoplasma: células 

procarióticas x células eucarióticas; célula 

animal e vegetal. 

- Estudo do citoplasma da célula: Citoesqueleto; 

centríolos; cílios e flagelos; ciclose e 

movimentos amebóides; Síntese, transporte e 

armazenamento de macromoléculas: 

ribossomos; Retículo endoplasmático; 

complexo golgiense; Peroxissomos; vacúolos; 

Plastos e mitocôndrias. 
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- Reconhecer as características dos envoltórios 

celulares. 

- Identificar a importância das funções 

desempenhadas pelos envoltórios celulares, 

relacionando cada tipo de envoltório e suas 

características com o desenvolvimento celular 

dos organismos que os possuem. 

- Diferenciar os tipos de transportes que 

ocorrem através do envoltório celular. 

- Compreender as principais diferenças entre a 

composição celular de células procarióticas e 

eucarióticas, bem como entre células animais e 

vegetais identificando as diferenças entre cada 

uma delas e suas influências sobre a morfologia 

e fisiologia do organismo. 

-Reconhecer o mecanismo de acoplamento das 

reações químicas nos organismos biológicos, 

identificando como os produtos gerados em 

determinada reação são fundamentais para o 

estabelecimento de outras. 

-Identificar os diferentes tipos de reações 

químicas com relação a liberação ou absorção 

de energia, apontando as particularidades que 

cabem a cada uma dessas reações. 

-Analisar a combustão biológica e não 

biológica identificando como o processo de 

combustão biológica atende as necessidades do 

organismo. 

-Reconhecer a importância do processo de 

fotossíntese para a manutenção dos seres vivos, 

identificando o mesmo como uma forma de 

absorção e transformação da energia luminosa 

em energia química, armazenada sob a forma 

de moléculas orgânicas. O que torna essa 

energia disponível para várias formas de vida. 

-Reconhecer a importância do processo de 

quimiosíntese nas interações ecológicas, 

identificando as consequências desse tipo de 

metabolismo no processo de fixação do 

nitrogênio por nitrobactérias. 

-Identificar a constituição do núcleo, 

reconhecendo o papel de cada uma de suas 

estruturas. 

-Diferenciar os termos cromossomos, genes e 

DNA, analisando as particularidades de cada 

uma dessas estruturas. 

- -Relacionar o processo de mitose com a 

regeneração de tecidos danificados e o 

- Metabolismo energético: Reações químicas, 

acoplamento de reações e ATP. Transportadores 

de hidrogênio NAD+; NADP+ e FAD+. 

- Fotossíntese e Quimiosíntese. 

- Respiração celular e Fermentação. 

-Núcleo celular: número e forma; Carioteca; 

Nucleoplasma e cromatina; Nucléolo; 

Cromossomos genes e DNA. 

-Duplicação do DNA; Síntese de RNA: 

transcrição. 

Noções gerais sobre o ciclo celular. 

- Divisão celular: Mitose e meiose. 

- Introdução à Ecologia: conceitos 

fundamentais – conceito de ecologia; níveis de 

organização; ecossistema; níveis tróficos; 

cadeias e teias alimentares. 
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crescimento dos organismos vivos, 

identificando os mecanismos envolvidos nesse 

processo e o número de cromossomos 

presentes nas células resultantes desse 

mecanismo. 

-Identificar como problemas durante a mitose 

podem causar danos à saúde, reconhecendo sua 

influência sobre algumas doenças. 

-Relacionar a meiose com a formação dos 

gametas, reconhecendo a importância da 

haploidia gerada nesse processo. 

-Reconhecer como complicações durante a 

meiose podem levar a problemas na formação e 

desenvolvimento do feto, reconhecendo sua 

influência sobre algumas síndromes. 

-Compreender o alvo de estudo da ecologia e a 

importância do mesmo para a manutenção da 

população humana. 

-Reconhecer a complexidade das relações entre 

os seres vivos e o ambiente nos ecossistemas, 

identificando o alto grau de interdependência 

que há entre os diversos componentes da 

biosfera. 

- Identificar os níveis tróficos de um 

ecossistema e compreender as relações entre 

eles, que constituem as cadeias e teias 

alimentares. 

 

2º bimestre Conteúdo: 

-Conhecer as maneiras pelas quais ocorre o 

fluxo de energia e de matéria na natureza, o que 

permite refletir sobre a utilização de recursos 

renováveis e não renováveis necessários a 

sobrevivência da humanidade.  

-Compreender que o fluxo de energia nas 

cadeias alimentares é unidirecional, o que 

permite interpretar e construir esquemas 

denominados pirâmides ecológicas. 

-Reconhecer o comportamento cíclico dos 

elementos químicos que constituem as 

substâncias orgânicas; representar, por meio de 

esquemas, as etapas fundamentais dos ciclos da 

água, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e 

do fósforo. 

- Conhecer e compreender os fatores que 

afetam as populações em geral e as populações 

humanas em especial, de modo a poder refletir 

sobre temas atuais de cidadania, tais como 

-Habitat e nicho ecológico; 

Energia e matéria nos ecossistemas – 

Introdução. 

- Ciclo da matéria: carbono; nitrogênio e 

fósforo. 

- As interações biológicas nas comunidades. 

- Biomas: Introdução; e principais biomas. 

- O ser humano e seu impacto sobre o ambiente. 

- Ecologia: Perspectivas para o futuro. 

- Tema transversal: Reprodução humana e 

DSTs. 

- Tema transversal: Plantas medicinais. 
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explosão demográfica, controle da natalidade, 

planejamento familiar, etc.  

-Reconhecer a importância dos conhecimentos 

sobre relações ecológicas e sobre tipos de 

distribuição das comunidades biológicas para 

compreensão do equilíbrio ecológico global.  

-Conhecer e compreender os principais tipos de 

relações intra e interespecíficas. 

-Reconhecer a importância das relações para o 

equilíbrio ecológico. 

-Reconhecer a importância do processo de 

sucessão e a dinâmica do equilíbrio ecológico 

global. 

-Compreender que a interferência humana em 

comunidades naturais pode causar 

desequilíbrios ecológicos; aplicar esses 

conhecimentos na discussão de maneiras para 

evitar ou minimizar os efeitos prejudiciais 

dessas interferências no ambiente natural.  

- Conhecer os princípios da sustentabilidade 

relacionando-os          com a conservação e a 

preservação dos recursos naturais. 

 

 

Ensino Médio Ciências Humanas 

Disciplina: Filosofia  

1º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

 • O significado filosofia de vida. 

• É possível definir filosofia? 

• O processo de filosofar.  

• Para que serve a filosofia. 

• Reflexão filosófica.  

• O exame de Sócrates 

-A consciência mítica 

-A  mitologia grega. 

-O mito hoje. 

- A filosofia nasceu no Ocidente. 

-Primeiros filósofos: os pré-socráticos 

-Heráclito e Parmênides 

-Avaliação do período dos pré-socráticos.  

-O mundo humano dos símbolos 

-A cultura como construção humana. 

-Uma nova sociedade? 

2º bimestre Conteúdo: 

 -A fotografia como linguagem 

-O que é linguagem? 
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-A linguagem verbal. 

-Funções das linguagens 

-Linguagem, pensamento e cultura. 

-Trabalho: humanização ou tortura? 

-Concepções sobre o trabalho. 

-Trabalho como mercadoria: a alienação 

-Critica á sociedade administrativa. 

-Sociedade de consume. 

-Uma “civilização do lazer” 

- O ato de conhecer 

- Modos de conhecer 

-A verdade. 

-Tipos de argumentação 

-Teoria sobre a verdade. 

-Lógica simbólica. 

-lógica proporcional. 

 

Ensino Médio Ciências Humanas 

Disciplina: História 

1º Ano 

1º bimestre Conteúdo: 

Contribuir para a reflexão crítica dos alunos 

sobre as relações entre passado e presente, 

criando condições para que o aluno possa refletir 

criticamente sobre as convivências e as obras 

humanas, os conflitos, as mudanças, as 

permanências, as diferenças e as semelhanças 

existentes no interior das coletividades e entre 

elas, considerando que estão organizadas a partir 

de uma multiplicidade de sujeitos, grupos e 

classes (com alguns interesses comuns e outros 

diferentes). Conceituar e orientar atividades que 

possibilitem aos alunos a realização de leituras 

críticas dos espaços, das culturas e das histórias 

do contexto inserido. 

1. Refletindo sobre História  

1.1. Tempo e história 

2. Origens e Cultura 

2.1. Origem humana 

2.2. As primeiras sociedades 

2.3. Primeiros povos da América 

1. As primeiras civilizações 

1.1. Povos da Mesopotâmia 

1.2. África: Egípcios e Reino de Cuxe 

1.3. Hebreus, fenícios e persas 

1.4.  Povos da China e da Índia 

2. Gregos e Romanos antigos 

2.1. Grécia Antiga, Esparta e Atenas 

2.2. Roma Antiga, origem e povoadores 

2º bimestre Conteúdo: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 

APRENDIZAGEM: 

• Para o primeiro ano do ensino médio são 

linhas mestres: o processo histórico com suas 

transformações e permanências, e a formação do 

pensamento histórico. Assim espera-se do aluno 

uma análise dos fatos históricos dentro de um 

processo de toda a sociedade, identificando as 

escolhas das fontes e as diferentes formas de 

leitura de uma dada realidade.  

1. Bizâncio, Islã e povos africanos 

1.1. Império Bizantino 

1.2. Mundo islâmico 

1.3. Povos africanos 

2. Ocidente Medieval 

2.1. Germânicos e Império Carolingio 

2.2. Feudalismo 

2.3. Igreja e cultura medieval 

2.4. Séculos finais da Idade Média 

1. Áfricas, indígenas e cidadania 

1.1. História da África e dos africanos 
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• Com uma análise do período formativo 

da cultura ocidental, e seu diálogo com “outros 

mundos” buscar a relação entre passado e 

presente. 

• Desde o inicio do ensino médio serão 

apresentadas questões que aproximem os 

educandos dos vestibulares, considerando que 

esses exames atualmente não exigem 

informações decoradas, mas sim o conhecimento 

interdisciplinar, análise de documentos e a 

escrita. 

• Realizar atividades autônomas de 

pesquisa e produção de conhecimento. 

• Organizar e relacionar os temas 

estudados em suas complexidades históricas. 

1.2. História e cultura afro-brasileira.  

1.3. Os povos indígenas 

1. Faces do Mundo Moderno 

1.1. Renascimento cultural 

1.2. Reformas religiosas 

1.3. Expansão europeia e conquista da 

América 

1.4. O impacto da conquista da América 

1.5. Mercantilismo e sistema colonial 

 

Ensino Médio Ciências Humanas 

Disciplina:  Sociologia 

1º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

1) Apresentar a importância da sociologia 

como ciência que se propõe a teorizar e 

debater , de forma crítica, determinadas 

características presentes na construção da 

própria ciência, em qualquer campo do 

conhecimento humano. 

2) Fazer com que os estudantes se 

reconheçam como atores sociais que tem 

vez e voz 

- produzir sentido no trabalho articulado 

entre a sociologia e a diversidade de 

gêneros de discurso que circulam no 

espaço social. 

3) Estimular o estudante a fazer uma 

análise crítica da mudanças das regras e 

função do esporte-espetáculo na mídia 

- desenvolver uma análise sobre a 

importância das regras em nossa vida 

cotidiana. 

4) investigar sobre a cultura mundial e 

brasileira, levando em conta a superação 

do etnocentrismo e a valorização do 

relativismo cultural. 

1)- Conhecimento sociológico. 

2) Socialização e sociabilidade dos 

indivíduos. 

3) Indivíduos e Instituições sociais. 

4) Culturas e sociedades. 

 

2º bimestre Conteúdo: 

1) Fazer com que o estudante, através da 

literatura, cruze o campo político, marcado pelo 

autoritarismo do momento, com o campo da 

1) Identidades sociais e culturais. 

2) Diferenças sociais e culturais. 

3) Ideologia e visões de mundo. 
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cultura popular, percebendo a música como 

forma de manifestação política e de mobilização 

da juventude, marcada pela resistência, pela 

transgressão. 

2) Estudar as diversas tribos urbanas e 

oportunizar um desfile na escola com 

caracterização das mesmas. 

3) identificar a presença de ideologia nos 

diversos campos do saber: esporte, religiões, 

música, mídia, etc 

4) Investigar sobre a importância do trabalho e 

como elemento de equalização social. E como , 

através do trabalho, há diferenças sociais, 

salariais e importância das profissões. 

4) O trabalho e as desigualdades socias na 

história das sociedades. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: Ciência e sociedade, tecnologia como agente de transformação social, 

meio ambiente e sociedade.    

Física  

1º Ano EM – 1º Bimestre 

Objetivos:  

 Proporcionar aos alunos a aprendizagem 

de conceitos fundamentais da Física sob o 

ponto de vista teórico e prático, 

desenvolvendo lhe o raciocínio lógico que 

lhe possibilite a compreensão da 

Mecânica.  

 Conhecer, compreender e aplicar os 

conceitos da Física e seus ramos como 

uma ciência percebida e modificada pelo 

homem ao longo do tempo; 

 Conhecer e aplicar os conteúdos da 

cinemática relacionando-os com a 

realidade do cotidiano; 

Conteúdos: 

- Introdução a Física: 

- Importância da Física para a sociedade 

- Subáreas da Física; 

- Potência e Notação Científica 

- Unidades Fundamentais e Ordens de 

Grandeza 

- Cinemática e Movimento Uniforme 

- Movimento Uniformemente Variado 

- Movimento Circular 

 

  

1º Ano EM – 2º Bimestre 

 Desenvolver na Dinâmica a relação entre 

força, movimento e energia, partindo de 

princípios básicos elaborados por Isaac 

Newton; 

 Analisar na Estática as condições de 

equilíbrio dos objetos, onde os alunos 

possam fazer esquemas das forças que 

atuam nos corpos e calcular a resultante 

das forças; 

 Analisar os princípios da Hidrostática e 

conhecendo-a como ciência que estuda os 

líquidos em equilíbrio estático. 

- Vetores e Cinemática Vetorial 

- Princípios de Dinâmica 

- Atrito entre sólidos 

- Resultante tangencial e centrípeta 

- Gravitação 

- Movimentos em campo gravitacional 

uniforme 

- Trabalho e Potência 

- Energia e sua conservação 

- Quantidade de movimento e sua 

conservação 

- Estática dos sólidos 
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Ensino Médio Linguagens  

Disciplina: Língua Portuguesa 

1º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

Ler, interpretar e produzir as mais variadas 

tipologias textuais, estabelecendo relação 

entre textos e contextos. Estruturando-os de 

maneira a assegurar coerência e coesão 

textuais, aplicando normas e propriedades 

gramaticais. 

Operar no sistema linguístico através do 

uso/reflexão/uso, desenvolvendo a habilidade 

de construção do seu conhecimento 

gramatical. 

Explicar o contexto social e literário 

interpretando textos representativos dos 

movimentos, sustentando-os no contexto 

histórico-social e percebendo neles 

particularidades do autor, a fim de 

compreendê-los melhor. 

Criar situações para que o aluno perceba que o 

ensino de Língua Portuguesa é entendido 

como a própria linguagem posta em ação. 

Gramática/ linguagem 

- Língua e linguagem 

- Variedade linguística 

-Elementos da comunicação 

- Funções da linguagem 

-Acentuação gráfica 

Literatura 

- Literatura (conceito, funções) 

- Trovadorismo 

- Redação 

-Gêneros literários 

-Narração 

-Descrição 

- Poemas 

-Texto teatral 

2º bimestre Conteúdo: 

Ler, interpretar e produzir as mais variadas 

tipologias textuais, estabelecendo relação 

entre textos e contextos. Estruturando-os de 

maneira a assegurar coerência e coesão 

textuais, aplicando normas e propriedades 

gramaticais. 

Operar no sistema linguístico através do 

uso/reflexão/uso, desenvolvendo a habilidade 

de construção do seu conhecimento 

gramatical. 

Explicar o contexto social e literário 

interpretando textos representativos dos 

movimentos, sustentando-os no contexto 

histórico-social e percebendo neles 

particularidades do autor, a fim de 

compreendê-los melhor. 

Criar situações para que o aluno perceba que o 

ensino de Língua Portuguesa é entendido 

como a própria linguagem posta em ação. 

-Ortografia 

- Acentuação gráfica 

-Figuras de linguagem 

- Semântica 

Literatura 

- Humanismo 

- Renascimento 

-Classicismo 

- Quinhentismo 

 

Redação 

- Poema 

-Resumo 

-Seminário 

- A carta pessoal 

3º bimestre Conteúdo: 
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Ler, interpretar e produzir as mais variadas 

tipologias textuais, estabelecendo relação 

entre textos e contextos. Estruturando-os de 

maneira a assegurar coerência e coesão 

textuais, aplicando normas e propriedades 

gramaticais. 

Operar no sistema linguístico através do 

uso/reflexão/uso, desenvolvendo a habilidade 

de construção do seu conhecimento 

gramatical. 

Explicar o contexto social e literário 

interpretando textos representativos dos 

movimentos, sustentando-os no contexto 

histórico-social e percebendo neles 

particularidades do autor, a fim de 

compreendê-los melhor. 

Criar situações para que o aluno perceba que o 

ensino de Língua Portuguesa é entendido 

como a própria linguagem posta em ação. 

Gramática/ linguagem 

- Fonologia ( letras e sons) 

- Acentuação 

- Ortografia 

-Literatura 

- Barroco 

- Redação 

-Gêneros digitais 
- Debate regrado 

-Artigo de opinião 

 

4º bimestre  

Ler, interpretar e produzir as mais variadas 

tipologias textuais, estabelecendo relação 

entre textos e contextos. Estruturando-os de 

maneira a assegurar coerência e coesão 

textuais, aplicando normas e propriedades 

gramaticais. 

 Operar no sistema linguístico através do 

uso/reflexão/uso, desenvolvendo a habilidade 

de construção do seu conhecimento 

gramatical. 

Explicar o contexto social e literário 

interpretando textos representativos dos 

movimentos, sustentando-os no contexto 

histórico-social e percebendo neles 

particularidades do autor, a fim de 

compreendê-los melhor. 

 Criar situações para que o aluno perceba que 

o ensino de Língua Portuguesa é entendido 

como a própria linguagem posta em ação. 

Gramática/ linguagem 

- Estrutura de palavras 

-Formação de palavras 

-Coesão 

-Coerência 

Literatura 

- Arcadismo 

Redação 

- Dissertação 

 

 

Ensino Médio Linguagens 

Disciplina: Educação Física 

1º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

-   Futebol (parte teórica): história, regras, 

técnicas, táticas, fundamentos; 
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exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de 

jogos assistidos e na prática através de jogos 

nas aulas; 

- Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos; 

 

- Futebol (parte prática): exercícios educativos, 

brincadeiras, jogos adaptados e jogos disputados;  

- Criação e recriação de jogos e demais atividades 

com movimentos corporais a fim de descobrir e 

ampliar habilidades motoras; 

-   Jogos de tabuleiro. 

2º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (defesa, atacante, técnico, 

torcedor, árbitro) com a análise de jogos 

assistidos e na prática através de jogos nas 

aulas; 

- Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos; 

-  Voleibol (parte teórica): história, regras, 

técnicas, táticas, fundamentos;  

- Voleibol (parte prática): exercícios educativos, 

brincadeiras, jogos adaptados e jogos disputados;  

- Desenvolvimento das capacidades físicas e 

habilidades motoras, por meio das práticas da 

cultura corporal de movimento; 

- Conhecimento teórico e prático dos exercícios 

de alongamento; 

- Jogos de tabuleiro. 

3º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de 

jogos assistidos e na prática através de jogos 

nas aulas; 

- Vivenciar exercícios de alongamento. 

Conhecer na teoria e na prática os tipos de 

exercícios, músculos e articulações envolvidas; 

- Conhecer e identificar conceitos necessários 

para a prática de atividade física que 

- Handebol (parte teórica): história, regras, 

técnicas, táticas, fundamentos;  

- Handebol (parte prática): exercícios educativos, 

brincadeiras, jogos adaptados e jogos disputados;  

- Conhecimento dos efeitos que as atividades 

físicas exercem sobre o organismo e a saúde; 

- Exercícios de alongamento; 

- Jogos de tabuleiro. 

 



 
 

                                   
 

84 
Centro Educacional Myriam Ervilha 

Cond. Salomão Elias, AE- DF 280 Km. 02 / CEP: 72.669-425 – Setor Hab. Água Quente 
E-mail: cedme.creremas@gmail.com 

Recanto das Emas - DF 

proporcione benefícios à saúde através de 

pesquisas, vídeos e debates em sala; 

4º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos; 

- Conhecer e identificar conceitos necessários 

para a prática de atividade física que 

proporcione benefícios à saúde através de 

pesquisas, vídeos e debates em sala; 

- Conhecer conceitos básicos de primeiros 

socorros através de vídeos, slides e materiais 

impressos. 

- Basquete (parte teórica): história, regras, 

técnicas, táticas, fundamentos;  

- Basquete (parte prática): exercícios educativos, 

brincadeiras, jogos adaptados e jogos disputados;  

- Noção básica de primeiros socorros; 

- Jogos de tabuleiro. 

 

 

Ensino Médio Ciências da natureza 

Disciplina: Química 

1º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

Os objetivos específicos para a série estão 

relacionados com a compreensão da evolução 

histórica da Química; despertar o senso crítico 

voltado para a questão ambiental tendo como 

foco a problemática do lixo; compreensão do 

conceito de substância pura e mistura e seus 

métodos de separação; diferenciação entre os 

fenômenos físicos e químicos; 

 

 Ciência Química: Evolução Histórica 

 Modelo Científico 

 Importância da Ciência – Tecnologia – 

Sociedade 

 Lixo e Aproveitamento da Matéria 

 Matéria: Classificação e Propriedades Gerais 

(Massa, Volume, Densidade, Ponto de Fusão 

e Ebulição, Solubilidade, Estados de 

Agregação) 

 Misturas: Classificação e Métodos de 

Separação 

 Transformações dos Materiais 

  Estudo do modelo científico de Dalton e 

representações 

 Leis Ponderais 

2º bimestre Conteúdo: 

Solução de cálculos estequiométricos; 

Compreensão das reações químicas e sua 

representação dentro de uma linguagem 

química bem como verificar os fatores que 

influenciam a velocidade de tais reações; 

 Reações Químicas (abordagem qualitativa) 

 Grandezas Químicas (Massa Atômica, 

Massa Molecular, Massa Molar, Mol, 

Número de Avogadro) 

 Cálculos Proporcionais da Química 
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Identificação dos gases como componente de 

relevância para os seres vivos. 

 

 

Ent 

 Estequiometria 

 Transformações Gasosas 

 Equação Geral dos Gases de Clapeyron 

 Teoria Cinética dos Gases 

 

 

Ensino Médio Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Disciplina: Espanhol 

1º Ano  

 Conteúdo: 

 

 

 

1º BIMESTRE 

Alfabeto; 

Usos de pronombre sujeto; 

Verbos en presente de indicativo; 

Pronombres interrogativos; 

Pontuación; 

Tratamiento formal e informal – pronombres tú 

y usted; 

Verbo gustar; 

Nacionalidades; 

El español en el mundo – países 

hispanohablantes. 

 Conteúdo: 

 

 

 

 

2º BIMESTRE 

Género y número de los sustantivos y los 

adjetivos; 

Artículos definidos e indefinidos; 

Contracciones; 

Vocabulario – colores, las vestimentas, estados 

de ánimo y características físicas; 

Los numerales cardinales: 0 hasta 100; 

Los numerales ordinales: 0 hasta 20; 

Los meses y estaciones  del año; 

Los días de la semana; 

Cultura de los países hispánicos – literatura, 

danza, música, etc. 

 

Ensino Médio Língua Estrangeira 

Disciplina: Inglês 

1º Ano  

1º bimestre: 

Objetivos: Desenvolver, no educando, a 

capacidade de ler, escrever, falar e ouvir a língua 

Inglesa, percebendo sua importância no atual 

mundo globalizado. Apresentar e exercitar os 

tempos verbais, bem como o uso dos pronomes 

indicados para o bimestre. 

Conteúdo: 

- Present Continuous 

- Past Continuous 

- Simple Present 

- Personal Pronouns 

- Possessive adjectives 

- Vocabulary 

- Text reading 
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- Use of dictionary 

 

  

2º bimestre: 

Objetivos: Desenvolver, no educando, a 

capacidade de ler, escrever, falar e ouvir a língua 

Inglesa, percebendo sua importância no atual 

mundo globalizado. Apresentar e exercitar o uso 

dos verbos modais, bem como o uso dos 

pronomes indicados para o bimestre. 

 

Conteúdo: 

- Possessive Pronouns 

- Reflexive Pronouns 

- Indefinite Pronouns 

- Modal verbs (can / could / have to) 

- Adjectives / Adverbs 

- Vocabulary 

- Text reading 

- Use of dictionary 

 

2º Ano 

Ensino Médio Língua Estrangeira 

Disciplina: Inglês 

2º Ano  

1º bimestre: 

Objetivos: Desenvolver, no educando, a 

capacidade de ler, escrever, falar e ouvir a língua 

Inglesa, percebendo sua importância no atual 

mundo globalizado. Apresentar e exercitar os 

verbos modais, as palavras interrogativas, bem 

como o uso dos pronomes reflexivos. 

Conteúdo: 

- Review tenses of verbs (Simple Present / 

Present Continuous/ Simple Past) 

- Immediate Future 

- Modal verbs: Can, could, May, Should, would, 

must, might 

- Reflexive Pronouns 

- Tag questions 

- Questions words (What, who, when, where) 

- Vocabulary 

- Text reading 

- Use of dictionary 

  

2º bimestre: 

Objetivos: Desenvolver, no educando, a 

capacidade de ler, escrever, falar e ouvir a língua 

Inglesa, percebendo sua importância no atual 

mundo globalizado. Apresentar e exercitar o 

comparativo e superlativo dos adjetivos; 

Apresentar e exercitar os tempos verbais,  bem 

como o uso dos pronomes relativos. 

 

Conteúdo: 

- Comparative and superlative of adjectives 

- Present Perfect 

- Past Perfect 

- Present Perfect Continuous 

- Relative Pronouns 

- Vocabulary 

- Text reading 

- Use of dictionary 

  

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: Análise histórica, capacidade de interpretação dos eventos 

História 

2º Ano – 1º Bimestre 
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Objetivos: Formar alunos capazes de evidenciar 

os laços históricos entre os eventos ocorridos 

desde a Reforma Protestante ao ápice da 

formação dos estados nacionais e suas 

reverberações pelo mundo e a transição do 

mercantilismo para o capitalismo industrial. 

Conteúdos: 

Revisão dos conteúdos do 1° Ano: Absolutismo, 

Reforma Protestante, Grandes Navegações; 

Revolução Inglesa e seus desdobramentos e 

movimentos internos [Guerra Civil Inglesa, 

Revolução Puritana e Revolução Gloriosa]; 

Iluminismo e principais ideias, pensadores e 

ideologias promovidas; Independência dos 

EUA: principais agentes, causas e 

consequências; Revolução Francesa: 

desdobramentos e movimentos internos; 

relações com o presente; consequências 

históricas. Revolução Industrial: início na 

Inglaterra pós-revolucionária, consequências e 

reverberações no mundo; Formação dos estados 

nacionais e o Imperialismo como consequência. 

  

2º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos:  Entender como os diversos eventos 

no mundo influenciaram a formação do Brasil 

Colônia, as respostas da metrópole na colônia às 

ações dos diversos agentes do mercantilismo 

mundial; compreensão do papel do tráfico 

negreiro para a consolidação das potências 

colonizadoras; 

Conteúdos:  

O Brasil no século XVII: as relações comercias 

entre Portugal e o Brasil, pacto colonial; a 

incorporação de Portugal pelo império espanhol 

e as consequências nas colônias; a presença 

holandesa no Nordeste brasileiro e a decadência 

do domínio Ibérico; a reestruturação da 

economia colonial, Entradas e Bandeiras; 

revoltas e insurreições no Brasil Colônia; crise 

na metrópole em decorrência dos conflitos 

franco-napoleônicos; chegada da família real no 

Brasil, Independência do Brasil, período 

regencial, Revoltas no Brasil Império, leis 

escravistas e proclamação da República. 

  

 

Ensino Médio Ciências da natureza 

Disciplina: Biologia. 

2º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

Apresentar as formas de classificação biológica 

e os conceitos utilizados em sua formação. 

Introduzir as características gerais de cada um 

dos reinos, enfatizando a importância médica, 

ecológica, social e econômica dos organismos 

que compõem esses reinos 

- Introdução a classificação biológica: 

Taxonomia; nomenclatura binominal e 

filogenia. 

- Vírus: Enfoque econômico, ecológico e na 

saúde humana. 

- Reinos: Monera, Protista, Fungi (Enfoque 

econômico, ecológico e na saúde humana). 

- Reino Animal: Poríferos, Cnidários, 

platelmintos e nematelmintos. 
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2º bimestre Conteúdo: 

Aprofundar a discussão com relação aos 

componentes dos reinos animal e vegetal, 

enfatizando a relação evolutiva entre as classes, 

e características que permitem a adaptação 

desses organismos ao seu ambiente. 

- Reino Animal: Peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos. 

- Reino plantae: Algas, Criptogramas, briófitas e 

Pteridófitas (características gerais, anatomia e 

reprodução –  

Importância ecológica e econômica).  

-Fitoterapia. 

 

Ensino Médio Ciências Humanas 

Disciplina: Filosofia 

2º Ano 

1º bimestre Conteúdo: 

 -Teoria do conhecimento 

-Sofistas: arte de argumentar 

-Método socrático 

-Platão: o mundo das ideias 

-Filosofia de Aristóteles 

-Fé e Razão  

- A patrística: conceitos e contexto; 

-Agostinho (principal representante da Patrística) 

a doutrina da reminiscência; a doutrina da 

iluminação Divina; Deus como origem e fim do 

conhecimento; 

- A Escolástica: conceito e contexto; o problema 

dos universais; posição realista e 

Posição nominalista. 

- Tomás de Aquino (principal representante da 

escolástica): a teoria da abstração: a 

relação entre intelecto e a realidade sensível; as 

provas da existência de Deus. 

-As mudanças na modernidade 

-Racionalismo cartesiano 

-Crítica á metafísica 

-O criticismo kantiano 

-Idealismo dialético hegeliano  

-Comte; positivismo 

-Materialismo e dialética  

2º bimestre Conteúdo: 

 -Arthur schopenhauer. 

-Nietzsche critério da vida 

-Fenomenologia de Husserl 

-Filosofia  analítica 

-Escola de Frankfurt: teoria critica 

-Habermas: racionalidade comunicativa 

-Foucault: verdade e poder 

-Gilles Deleuze criação de conceito 
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-Jacques Derrida: desconstrucionalismo. 

-Os valores 

-Moral e ética 

-Dever e liberdade 

-Compromisso moral 

-Bioética 

-Ecoética 

-Teoria de Piaget 

-Teoria de Kohlber 

 

Ensino Médio Linguagens 

Disciplina: Educação Física 

2º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Conhecer e identificar conceitos necessários 

para a prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de jogos 

assistidos e na prática através de jogos nas aulas; 

Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos. 

- História, regra, fundamentos e prática do 

futebol; 

- Futebol (jogos pré-desportivos); 

- Avaliação física; 

- Aulas prática de fortalecimento muscular 

membros inferior superiores; 

- Postura estática dinâmica;     

- Jogos Cooperativos, como prática social; 

- Caminhadas e corridas: trabalho aeróbico e 

anaeróbico. 

-  Jogos intelectuais (xadrez e dama). 

  

 

2º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Conhecer e identificar conceitos necessários 

para a prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (defesa, atacante, técnico, 

torcedor, árbitro) com a análise de jogos 

assistidos e na prática através de jogos nas aulas; 

- Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

- História, fundamentos, regras e curiosidade 

do voleibol; 

- Influência do esporte no Brasil, as três fases 

do voleibol brasileiro; 

- Aulas práticas de Voleibol, jogo completo; 

- Força, velocidade, agilidade, resistência, 

equilíbrio, flexibilidade,  percepção e espaço-

temporal.  

- Corpo saudável versus corpo perfeito: os 

anabolizantes; 

- Jogos intelectuais (xadrez e dama). 
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atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos; 

3º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Conhecer e identificar conceitos necessários 

para a prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

-Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de jogos 

assistidos e na prática através de jogos nas aulas; 

- Vivenciar exercícios de alongamento. 

Conhecer na teoria e na prática os tipos de 

exercícios, músculos e articulações envolvidas; 

- Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos. 

- Handebol história, fundamento regras e 

curiosidades; 

- Elementos básicos do handebol; 

- Aulas práticas de handebol com participação 

efetiva; 

- Handebol em cadeira de rodas; 

- Danças folclóricas brasileiras; 

-Transtornos alimentares (anorexia, bulimia, 

vigorexia e alcoorexia); 

-  Jogos intelectuais (xadrez e dama). 

 

4º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Conhecer e identificar conceitos necessários 

para a prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de jogos 

assistidos e na prática através de jogos nas aulas; 

Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos. 

- Basquetebol história fundamentos regras e 

curiosidades; 

- Passo a passo do basquetebol; 

- Aula prática aprendendo as regras; 

- O esporte enquanto trabalho; 

- A consciência corporal e estilo de vida 

saudável; 

- Jogos, esportes e vivencias corporais 

diversificadas (conceito, histórico, regras 

básicas e influência da mídia). 

-  Jogos intelectuais (xadrez e dama). 

 

 

Ensino Médio Ciências da natureza 

Disciplina: Química 

2º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 
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Os objetivos específicos para a série estão 

relacionados com a compreensão da evolução dos 

modelos atômicos conhecidos e sua 

representação/características; do fenômeno da 

radioatividade e da organização dos elementos 

químicos na Tabela Periódica; reconhecer a forma 

que os elementos se unem, através de ligação 

química, entendendo sua geometria através de 

representação; 

Modelos atômicos (Dalton, Thomson, 

Rutherford, Bohr) 

 Características dos átomos 

 Radioatividade 

 Tabela Períodica dos elementos 

 Distribuição eletrônica 

 

2º bimestre Conteúdo: 

Compreender a classificação inorgânica das 

moléculas e sua nomenclatura; aprofundar o 

conhecimento sobre o elemento carbono na 

introdução a Química Orgânica. 

 

 

 Ligações Químicas (iônica, covalente, 

metálica) 

 Geometria Molecular, Polaridade das 

  moléculas e Interações moleculares 

 Funções Inorgânicas (ácidos, bases, sais,      

  óxidos) 

 Estudo do Carbono 

 

Ensino Médio Códigos e linguagens  

Disciplina: Língua Portuguesa 

2º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

Ler, interpretar e produzir as mais variadas 

tipologias textuais, estabelecendo relação 

entre textos e contextos. Estruturando-os de 

maneira a assegurar coerência e coesão 

textuais, aplicando normas e propriedades 

gramaticais. 

Gramática 

- Morfologia aplicada ao texto: substantivo, 

adjetivo e artigo. 

Literatura 

- Romantismo 1ª, 2.ª e 3ª gerações: características, 

autores e obras. 

- Redação 

-  Relato.  

- Cartaz. 

-  Anúncio publicitário. 

2º bimestre Conteúdo: 

Operar no sistema linguístico por meio  

uso/reflexão/uso, desenvolvendo a habilidade 

de construção do seu conhecimento 

gramatical. 

 

Gramática 

-Morfologia aplicada ao texto: numeral e 

pronome. 

Literatura 

- Prosa Romântica:  características, autores e 

obras. 

Redação 

- Progressão textual: anáfora e catáfora. 

- Crônica. 

- Edital, estatuto e ata. 

3º bimestre Conteúdo: 

Explicar o contexto social e literário 

interpretando textos representativos dos 
Gramática 

- Morfologia aplicada ao texto: verbo e advérbio 
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movimentos, sustentando-os no contexto 

histórico-social e percebendo neles 

particularidades do autor, a fim de 

compreendê-los melhor. 

 

 

Literatura 

- Realismo e Naturalismo. 

 Redação 
- Notícia. 

- Entrevista. 

-Reportagem. 

4º bimestre Conteúdo: 

Criar situações para que o aluno perceba que 

o ensino de Língua Portuguesa é entendido 

como a própria linguagem posta em ação. 

 

 

Gramática 

- Morfologia aplicada ao texto: preposição, 

interjeição e conjunção. 

- Pontuação. 

Literatura 
- Parnasianismo. 

-Simbolismo. 

- A influência da Literatura Portuguesa no Brasil. 

Redação 

- Dissertação. 

 

Ensino Médio Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Disciplina: Espanhol 

2º Ano  

 Conteúdo: 

 

 

 

1º BIMESTRE 

Verbos regulares e irregulares en presente de 

indicativo; 

La hora; 

Las conjunciones; 

Expresiones de localización; 

Vocabulário – deportes, animales, familia; 

Acentuación de palabras;  

Pronombres complemento. 

 Conteúdo: 

 

 

2º BIMESTRE 

Los indefinidos; 

Posesivos – adjetivos y pronombres; 

Usos de muy y mucho; 

Las comparaciones; 

Lectura e interpretación de texto; 

Cultura de los países hispánicos - fechas 

conmemorativas 

 

Ensino Médio Ciências Humanas 

Disciplina: Sociologia 

2º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

1) Investigar sobre os modos de produção ao 

longo da história com enfoque no 

Capitalismo. 

1) Modos de produção. 

2) Capitalismo e barbárie. 

3) Globalização e Neoliberalismo. 

4) O mundo do trabalho e educação. 



 
 

                                   
 

93 
Centro Educacional Myriam Ervilha 

Cond. Salomão Elias, AE- DF 280 Km. 02 / CEP: 72.669-425 – Setor Hab. Água Quente 
E-mail: cedme.creremas@gmail.com 

Recanto das Emas - DF 

2) Refletir sobre os interesses econômicos e 

políticos das principais nações que possuem 

energia atômica, envolvendo a 

produção/extração de urânio 

- Relacionar as vantagens e desvantagens da 

produção de energia atômica nos periciais 

países produtores de urânio. 

3) estimular a percepção de que os 

acontecimentos e processos históricos do 

que chamamos reestruturação produtiva 

apresentam semelhanças e diferenças 

históricas de uma localidade para outra. 

- compreender eventos do tempo presente e 

comparar eventos históricos diferenciados 

sore a temática estabelecendo relações com 

a sociologia. 

4) compreender como o modelo de educação 

atual contribui com o mundo do trabalho 

 

2º bimestre Conteúdo: 

1) Discutir a crise ambiental através de uma 

crítica ao consumo da sociedade capitalista 

- analisar a ideia de sustentabilidade na 

sociedade moderna. 

2) Pesquisar sore o sentido de Espaço público na 

Grécia antiga e relacioná-lo com a importância 

que os cidadãos gregos davam à função da 

linguagem. 

- Pesquisar sobre o sentido da modernidade 

século XV, em seguida, relacionar com o 

aparecimento do ideal de indivíduo burguês e a 

teoria liberal do mundo capitalista. 

- pesquisar a relação entre publicidade o 

fetichismo da mercadoria. 

3) refletir criticamente sobre a ideia de 

democracia  

- aprofundar o caráter da democracia e das 

eleições 

- debater sobre as formas alternativas de 

organização e participação política. 

4) Ampliar o conhecimento das novas gerações 

sobre os acontecimentos ocorridos em uma 

época em que ditaduras se multiplicam na 

América Latina e comparar com as 

manifestações de 2015m especialmente em São 

Paulo e Rio de Janeiro, quando alguns milhares 

de pessoas exigiam o retorno da ditadura militar 

no Brasil para combater a corrupção. 

1) Capitalismo, desenvolvimento 

econômico e a questão ambiental. 

2) Cidadania e direitos humanos no mundo 

e no Brasil contemporâneo. 

3) Estado e Democracia. 

4) Movimentos sociais e mídias. 
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- Analisar o papel da mídia e dos meios de 

comunicação social no comportamento e na 

escolha dos cidadãos brasileiros. 

 

3º Ano 

 

Ensino Médio Língua Estrangeira 

Disciplina: Inglês 

3º Ano  

1º bimestre: 

Objetivos: Desenvolver, no educando, a 

capacidade de ler, escrever, falar e ouvir a língua 

Inglesa, percebendo sua importância no atual 

mundo globalizado. Apresentar e exercitar os 

tempos verbais especificados para o bimestre, as 

palavras interrogativas; explicar voz ativa e 

passiva dos verbos, bem como o uso do discurso 

direto e indireto. 

Conteúdo: 

- Conditional tenses “if” (will / would) 

-Active voice / Passive voice 

-Direct and Indirect Speech 

- Simple future 

- Vocabulary 

- Text reading 

- Use of dictionary 

  

2º bimestre: 

Objetivos: Desenvolver, no educando, a 

capacidade de ler, escrever, falar e ouvir a língua 

Inglesa, percebendo sua importância no atual 

mundo globalizado. Apresentar e exercitar os 

tempos do futuro; explicar o uso da forma “ing”; 

exercitar o uso das preposições; enfocar o uso 

dos pronomes relativos. 

 

Conteúdo: 

- Reflexive Pronouns 

-  Future Continuous x Simple Future 

-Verb +ing form or infinitive 

- Prepositions 

-  Review of tenses of verbs (Present Perfect 

/Past Perfect) 

- Relative Pronouns 

- Tag questions 

- Vocabulary 

- Text reading 

- Use of dictionary 

  

 

 

História  - 3º Ano 

3º Ano – 1º Bimestre 

Objetivos:  

Formar alunos capazes de evidenciar os laços 

históricos entre os eventos ocorridos desde a 1° 

Guerra Mundial e suas consequências até o fim 

da Guerra Fria; 

Conteúdo: 

1° Guerra Mundial, Revoluções: Russa e 

Mexicana; Crise de 29, ascensão dos regimes 

Nazifascistas; 2° Guerra Mundial e Guerra Fria; 

Revolução Cubana e Processos de independência 

na África e na Ásia; 

  

3º Ano – 2º Bimestre 

Objetivos:  

Entender como os diversos eventos no mundo 

influenciaram a formação do Brasil República 

República Velha: primeiros anos da república, 

instituição da política do café com leite; 

modernismo e movimentos modernistas; crise 
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das repúblicas oligárquicas; a crise de 1929 e 

suas implicações no brasil; o rompimento da 

política do café-com-leite e o governo provisório 

de Getúlio Vargas; Revolução de 32, constituição 

de 34 e estabelecimento do Estado Novo; Brasil 

durante a 2° Guerra Mundial; O populismo da era 

Vargas e o suicídio; Brasil, de 54 a 64: a 

Renúncia de Jânio Quadros, as reformas de base 

de João Goulart e o golpe militar-parlamentar de 

64; Regime militar e redemocratização; o 

período Collor: plano Collor e renúncia; O plano 

real e as privatizações do governo FHC. O Lulo-

petismo; a descoberta do pré-sal, o governo 

Dilma e o impeachment em 2016. 

 

Ensino Médio Ciências da natureza 

Disciplina: Biologia 

3º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

-Compreender o organismo humano como um 

conjunto de sistemas interligados e 

dependentes; 

-Reconhecer a importância da função 

desempenhada pelo sistema digestivo, 

respiratório, circulatório, imunológico, excretor 

e nervoso para os demais sistemas e organismo 

como um todo; 

-Compreender a função do sistema digestivo 

em quebrar os alimentos em seus constituintes 

básicos; 

-Relacionar doenças no trato digestivo como o 

mau funcionamento de órgãos desses sistemas. 

-Identificar o sistema respiratório como um 

mecanismo de interação do organismo com o 

ambiente externo, para a obtenção de oxigênio, 

utilizado no metabolismo celular, e liberação 

de gás carbônico, produto da reação. 

-Compreender as causas e consequências de 

algumas doenças respiratórias. 

-Identificar o sistema circulatório como um 

mediador entre os demais sistemas; 

-Reconhecer o sistema imune como uma 

proteção do organismo contra o ataque de 

agentes patogênicos; 

-Identificar as causas e consequências das 

doenças do sistema circulatório e imune. 

- Fisiologia humana: Sistema digestivo. 

- Fisiologia humana: Sistema respiratório. 

- Fisiologia humana: Sistema circulatório e 

Imune. 

- Fisiologia humana: Sistema urinário. 

- Fisiologia humana: Sistema Nervoso. 

- Fisiologia humana: Sistema reprodutor. 

- Introdução à genética: Primeiras ideias sobre 

hereditariedade; bases da hereditariedade; 

descoberta dos cromossomos e das divisões 

celulares. 

- A importância de Mendel para a Genética: 

primeira Lei de Mendel; 

Conceitos: cromossomos; DNA e genes. 

- Conceitos de genótipo e fenótipo; Interações 

entre alelos de um mesmo gene; Atividade 

avaliativa individual sem consulta. 

- Herança de grupos sanguíneos na espécie 

humana; 

- Genética e noções de probabilidade. 

- Mendel e a descoberta da segregação 

independente; 

A teoria cromossômica da herança. 

- Determinação do sexo; 

Herança e sexo. 
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- Compreender como o mau funcionamento dos 

sistemas fisiológicos podem caudas doenças, 

como preveni-las. 

-Conhecer a anatomia e fisiologia do sistema 

urinário e compreender o papel de cada órgão 

no processo de filtração do sangue. 

-Valorizar os conhecimentos sobre a estrutura e 

o funcionamento do sistema urinário do corpo 

humano, reconhecendo sua importância para 

identificar eventuais disfunções orgânicas e 

cuidar da própria saúde. 

-Reconhecer, nos princípios fisiológicos da 

percepção sensorial e da integração nervosa e 

endócrina, a complexidade do organismo 

humano, conscientizando-se da necessidade de 

cuidar dos vários aspectos da saúde de maneira 

integrada e assim manter a boa qualidade de 

vida. 

-Conhecer a divisão do sistema nervoso 

periférico e voluntário autônomo e a divisão 

deste último em simpático e parassimpático.  

-Aprender a anatomia e fisiologia dos órgãos 

dos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e 

audição.  

- Compreender que a herança biológica se 

baseia na transmissão de informações 

hereditárias – os genes – de geração a geração, 

o que permite refletir sobre a continuidade da 

vida ao longo das gerações. 

- Compreender os princípios teóricos que 

explicam a hereditariedade e as variações 

genéticas, e utilizar esses conceitos para 

entender situações reais, como casos que 

envolvem características genéticas humanas de 

interesse médico. 

- Entender os principais conceitos relacionados 

à herança das características passadas de uma 

geração para outra. 

- Analisar os experimentos e de Mendel e 

compreender suas descobertas; 

- Explicar como a segregação dos 

cromossomos determina a separação dos alelos; 

-Compreender o que é genética e os principais 

conceitos a ela relacionados. 

-Definir o que são cromossomos, DNA e genes. 

-Compreender a influência das descobertas 

genéticas para a saúde humana. 
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-Explicar os conceitos de cruzamento teste e 

retrocruzamento. 

-Reconhecer os símbolos utilizados na genética 

e analisar as árvores genealógicas.  

-Compreender a transmissão de caracteres 

hereditários. 

- Compreender a ação conjunta de vários alelos 

de diferentes genes. 

-Compreender o padrão de herança dos grupos 

sanguíneos na espécie humana; 

-Reconhecer as implicações do padrão Rh em 

gestantes Rh+ com filhos Rh-. 

-Compreender o processo de interação gênica e 

sua influência na expressão dos caracteres; 

-Caracterizar a herança quantitativa. 

-Conceituar cromossomo sexual e conhecer os 

principais sistemas de determinação do sexo; 

-Compreender os processos de herança ligada ao 

sexo; 

2º bimestre Conteúdo: 

-Reconhecer as restrições à segunda lei de 

Mendel através da compreensão do mapeamento 

cromossômico. 

-Reconhecer a natureza química do material 

genético; 

-Relacionar a expressão gênica com a síntese 

proteica; 

-Compreender o papel dos diferentes tipos de 

RNA no processo de síntese proteica. 

-Identificar as principais diferenças entre genes 

eucarióticos e procarióticos. 

-Compreender como os avanços 

biotecnológicos tem contribuído para saúde e 

bem-estar humano.  

-Compreender como os conceitos genéticos 

podem ser aplicados à biotecnologia. 

-Conhecer os princípios básicos de manipulação 

genética. 

-Explicar o que são transgênicos e compreender 

as polêmicas que envolvem os possíveis 

benefícios e malefícios da manipulação 

genética. 

-Reconhecer a importância dos avanços 

tecnológicos na área da genética para a saúde e 

bem estar da humanidade; 

- Conhecer e compreender as principais 

evidências da evolução biológica; 

 

-Ligação gênica e mapeamento cromossômico. 

- Como se expressam os genes; 

- Melhoramento genético; 

Aconselhamento genético; 

- A genética molecular e suas aplicações; 

- O pensamento evolucionista; 

Evidências da evolução biológica; 

- Teoria moderna da evolução: principais fatores 

evolutivos; 

Bases genéticas da evolução; 

- Processo evolutivo e diversificação da vida; 

- Origem dos grandes grupos de seres vivos; 

- Evolução humana; 

- 
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-Compreender as principais teorias evolutivas e 

suas contribuições para o pensamento 

evolucionista; 

- Compreender os conceitos de analogia e 

homologia, bem como explicar o que são 

órgãos vestigiais e suas relações com o 

processo evolutivo. 

-Compreender a teoria evolucionista a partir 

dos registros fósseis.  

- Explicar os principais pontos do 

Lamarckismo e do Darwinismo. 

-Conhecer os fundamentos da teoria 

evolucionista moderna, o que fornece subsídios 

para reflexão sobre questões polêmicas, como as 

relativas às origens da vida e da espécie humana. 

-Reconhecer a importância do desenvolvimento 

no campo da genética para ampliação das bases 

da teoria moderna da evolução; 

- Conhecer as principais evidências da evolução 

biológica e os fundamentos básicos da história 

da espécie humana de acordo com a moderna 

teoria evolucionista, desde nossos ancestrais 

mais remotos até hoje, o que permite reflexões 

sobre a origem, o presente e o futuro de nossa 

própria espécie.  

 

 

 

Ensino Médio Ciências Humanas 

Disciplina: Filosofia 

3º Ano 

1º bimestre Conteúdo: 

 - A moral do senhor versus a moral do escravo. 

Sartre: 

-Existência e essência. 

-Liberdade, escolha, angústia e má-fé. 

-Responsabilidade e engajamento político-social. 

-Maquiavel  uso da força e da astúcia, por parte do 

Príncipe, para a conquista e a manutenção do 

poder. 

- Relações entre fortuna e virtù. 

Hobbes, Locke e Rousseau: 

-Estado de natureza e direitos naturais. 

- Contrato Social, sociedade civil e Estado. 

-Constituição do Poder Soberano e limites da 

soberania. 

2º bimestre Conteúdo: 
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 Política como teoria 

-Atenas no período clássico 

-Teoria política de Platão 

-Teoria política de aristotélica 

-Conceito grego de bom governo 

--Formação do estado moderno 

-Maquiavel e a autonomia da política 

-Hobbes e o poder absoluto do Estado 

-Locke e a política liberal 

-Montesquieu e a autonomia dos poderes 

-Rousseau e a soberania inalienável 

-Liberalismo clássico 

-Hegel; uma nova concepção de Estado. 

- Categorias estéticas: Feio, belo, sublime, trágico, 

cômico, grotesco, gosto, etc; 

-A recepção estética 

-A atitude estética  

-Indústria cultural e cultura de massa 

-Arte grega e o conceito de naturalismo e 

academismo 

-Estética  renascentista 

-Pós-modernismo 

-Pensamento estético no Brasil 

-Estética romântica  

 

Ensino Médio Linguagens 

Disciplina: Educação Física 

3º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Valorizar o outro como agente formador, parte 

integrante do processo de aprendizagem. 

Compreender de forma saudável a disputa como 

elemento inerente à competição e não como 

atitude de rivalidade frente aos demais. Adotar 

atitudes de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade, repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, reforçando 

conceitos de cidadania.  

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de 

- História, regra, fundamentos e prática do 

futebol; 

- Futebol (jogos pré-desportivos); 

- Jogos e os sistemas táticos das modalidades 

esportivas; 

- Avaliação física; 

- Aulas prática de fortalecimento muscular 

membros inferior superiores; 

- Jogos de integração e esporte adaptados. 

- Jogos intelectuais (xadrez e dama). 
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jogos assistidos e na prática através de jogos nas 

aulas; 

Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos. 

2º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Valorizar o outro como agente formador, parte 

integrante do processo de aprendizagem. 

Compreender de forma saudável a disputa como 

elemento inerente à competição e não como 

atitude de rivalidade frente aos demais. Adotar 

atitudes de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade, repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, reforçando 

conceitos de cidadania.  

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de 

jogos assistidos e na prática através de jogos nas 

aulas; 

Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos. 

- História, fundamentos, regras e curiosidade do 

voleibol; 

- Influência do esporte no Brasil, as três fases 

do voleibol brasileiro; 

- Aulas práticas de Voleibol, jogo completo; 

- Esporte escolar e esporte de rendimento; 

- Ética e responsabilidade no esporte. 

- Jogos intelectuais (xadrez e dama). 

 

3º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Valorizar o outro como agente formador, parte 

integrante do processo de aprendizagem. 

Compreender de forma saudável a disputa como 

elemento inerente à competição e não como 

atitude de rivalidade frente aos demais. Adotar 

atitudes de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade, repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, reforçando 

conceitos de cidadania.  

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Handebol história, fundamento regras e 

curiosidades; 

- Elementos básicos do handebol; 

- Aulas práticas de handebol com participação 

efetiva; 

- Handebol em cadeiras de rodas; 

- A Educação Física, mundo do trabalho e no 

lazer; 

- Padrões de beleza e estética corporal (conceito 

de saúde imposta pela sociedade). 

- Jogos intelectuais (xadrez e dama). 
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- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de 

jogos assistidos e na prática através de jogos nas 

aulas; 

Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos. 

4º bimestre Conteúdo: 

- Conhecer e vivenciar as técnicas e os sistemas 

táticos relativas aos esportes através de 

exercícios educativos, brincadeiras e jogos 

adaptados; 

- Valorizar o outro como agente formador, parte 

integrante do processo de aprendizagem. 

Compreender de forma saudável a disputa como 

elemento inerente à competição e não como 

atitude de rivalidade frente aos demais. Adotar 

atitudes de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade, repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, reforçando 

conceitos de cidadania.  

- Participar da elaboração, organização e 

execução de campeonatos e gincanas; 

- Vivenciar os variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro) com a análise de 

jogos assistidos e na prática através de jogos nas 

aulas; 

Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades 

inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas através de 

brincadeiras adaptadas e jogos cooperativos. 

- Basquetebol história fundamentos regras e 

curiosidades; 

 

- Passo a passo do basquetebol; 

- Aula prática aprendendo as regras; 

- Praticas regulares de atividades físicas (nem 

toda atividade física é exercício físico; 

-Habilidade 9 do Enem Arte e cultura na vida do 

brasileiro; 

- Jogos intelectuais (xadrez e dama); 

 

 

Ensino Médio Ciências da natureza 

Disciplina: Química 

3º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

Os objetivos específicos para a série estão 

relacionados com a percepção da importância 

dos compostos orgânicos no cotidiano; 

reconhecimento das classes de compostos 

orgânicos através da nomenclatura IUPAC; 

reconhecimento de que a infinidade de 

compostos orgânicos estão sujeitos a reações 

características; compreensão sobre solubilidade 

Química Orgânica: Importância Biológica e 

Industrial 

Compostos Orgânicos: Características – 

Propriedades  

Estudo do Carbono 

Cadeias Carbônicas 
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dos compostos orgânicos; identificar os tipos de 

isomeria plana e espacial. 

Química dos Compostos Orgânicos 

(Características – Classificação – Nomenclatura 

- Isomeria) 

Principais Reações Orgânicas (Hidrogenação, 

Oxidação Branda, Saponificação, Esterificação) 

Solubilidade dos Materiais: Composição – 

Classificação – Concentração – Diluição  

Impacto dos Poluentes 

Implicações Sociais no Tratamento dos 

Resíduos Químicos 

2º bimestre Conteúdo: 

Ter a capacidade de resolver problemas 

mediante uma equação termoquímica e 

compreender seu resultado matemático; com o 

reconhecimento do funcionamento das pilhas e 

o prejuízo causado ao meio ambiente pelo 

descarte indevido desse material; e entender que 

as reações tendem a estabelecer um equilíbrio 

baseado nas proporções entre os seus 

participantes. 

 Termoquímica: Noções de Reações 

Exotérmicas e Endotérmicas – Lei de Hess 

Equilíbrio Químico: Estado de Equilíbrio – 

Caráter Dinâmico das Interações Químicas – 

Fatores que alteram o Equilíbrio – pH e pOH                                                    

Eletroquímica: Aspectos Energéticos das 

Reações Químicas 

Oxidação – Redução 

Pilhas e Baterias 

 

Ensino Médio Códigos e Linguagens 

Disciplina: Língua portuguesa 

3º Ano 

1º bimestre Conteúdo: 

Ler, interpretar e produzir as mais variadas 

tipologias textuais, estabelecendo relação 

entre textos e contextos. Estruturando-os de 

maneira a assegurar coerência e coesão 

textuais, aplicando normas e propriedades 

gramaticais. 

Produção de texto 

- Aspectos macroestruturais do texto dissertativo-

argumentativo. 

- Estrutura do texto dissertativo-argumentativo. 

Gramática 

- Morfologia: as classes gramaticais na construção 

do texto. 

- Morfossintaxe do período simples. 

Literatura 

- Pré-Modernismo. 

- Vanguardas europeias. 

- Semana da Arte Moderna – 1922. 

2º bimestre Conteúdo: 

Operar no sistema linguístico por meio 

uso/reflexão/uso, desenvolvendo a 

habilidade de construção do seu 

conhecimento gramatical. 

 

Produção de texto 

- Coerência e coesão textual. 

- Persuasão e argumentação. 

- Tipos de argumentos. 

Gramática 
- Sintaxe de concordância nominal e verbal. 

Literatura 

- 1ª fase do Modernismo. 

- 2ª fase do Modernismo. 
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3º bimestre Conteúdo: 

Explicar o contexto social e literário 

interpretando textos representativos dos 

movimentos, sustentando-os no contexto 

histórico-social e percebendo neles 

particularidades do autor, a fim de 

compreendê-los melhor. 

 

 

Produção texto 

- Padrões frasais. 

- Estrutura do parágrafo. 

- Aspectos macroestruturais do texto dissertativo-

argumentativo. 

Gramática 

- Sintaxe de regência. 

- Crase. 

Literatura 

- 3ª fase do Modernismo. 

- Literatura contemporânea: prosa. 

4º bimestre Conteúdo: 

Criar situações para que o aluno perceba que 

o ensino de Língua Portuguesa é entendido 

como a própria linguagem posta em ação. 

 

 

Produção de texto 

 - Progressão referencial. 

- Operadores argumentativos. 

Gramática 

- Análise linguística: informatividade e senso 

comum. 

- Colocação pronominal. 

Literatura 

- Literatura contemporânea: poesia. 

- Panorama das literaturas africanas de língua 

portuguesa. 

- Literatura negro-brasileira. 

 

Ensino Médio Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Disciplina: Espanhol 

3º Ano  

 Conteúdo: 

 

 

 

1º BIMESTRE 

Condicional Simple; 

Presente de subjuntivo; 

Pretérito perfecto e  imperfecto de subjuntivo ; 

Adverbios; 

Argumentación; 

Vocabulario: profesiones. 

 Conteúdo: 

 

 

2º BIMESTRE 

El imperativo - afirmativo y negativo; 

Verbos en pretérito pluscuamperfecto; 

Heterotónicos y heterosemánticos; 

Lectura e interpretación de textos; 

Cultura de los países hispánicos – literatura, 

música, danza, etc. 

 

Ensino Médio Ciências da natureza 

Disciplina: Sociologia 
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3º Ano  

1º bimestre Conteúdo: 

1) - Apresentar o território como espaço de 

relações de poder, definido de acordo com 

interesses políticos presentes na sociedade. 

- debater sobre o caráter dos megaeventos, seus 

efeitos e consequências para a organização da 

sociedade. 

2) - Refletir sobre os impactos ambientais e 

sociais da produção de biocombustíveis, 

articulando conhecimento da Química e da 

sociologia 

- Analisar e debater como estes impactos 

podem interferir no cotidiano dos alunos e nas 

cidades onde moram 

3) Discutir, do ponto de vista da Química e da 

Sociologia, o uso de drogas nas sociedades 

atuais. 

- refletir sobre as relações entre o efeitos das 

substâncias químicas e os conflitos socias 

geradores de violências. 

4) Confrontar o tema estudado, através de 

textos científicos, com suas percepções 

cotidianas e sua própria religiosidade. 

- Desenvolver uma análise crítica sobre o tema, 

chegando a um conceito próprio e utilizar a 

linguagem artística proposta pelo orientador da 

atividade e expressá-lo. 

1)- Questões Urbanas.  

2) Questão da terra no Brasil 

3) Violência e desigualdade social 

4) Religiosidade e o juventude no século XXI. 

2º bimestre Conteúdo: 

1) - Analisar a diversidade biológica encontrada 

nas sociedades 

- Comparar diferenças biológicas e culturais da 

espécie humana. 

2) Refletir sore as questões relacionadas ao 

determinismo biológico, características inatas, 

instinto materno, dom, amor incondicional 

- analisar, do ponto de vista genético e social, a 

relação entre sexo biológico e gênero 

- problematizar o papel da mulher como mãe e 

reprodutora da espécie, a mistificação da 

maternidade , a promessa falaciosa da realização 

de si mesma como mãe. 

3) Visibilizar a realidade de violência 

homofóbica e transfóbica no Brasil. Refletir 

sobre os diferentes aspectos sociais e culturais 

envolvidos em situações concretas de 

discriminação e violência. 

1) Desnaturalizando as desigualdades sociais.  

2) Relações de gênero e dominação masculina 

no mundo de hoje.  

3) Debatendo a diversidade sexual e de gênero.  

4) Questão indígena. Nossos ancestrais, 

primeiros habitantes no Brasil 
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- produzir uma autorreflexão sobre práticas 

trans/homofóbicas desenvolvidas pelos próprios 

estudantes no seu cotidiano. 

4) proporcionar reflexão histórica sobre as 

mudanças sofridas pelas instituições sociais 

através dos tempos. 

- compreender como lideranças e movimentos 

sociais articulam-se na luta por garantias de 

direitos. 

- desenvolver análise histórica e sociológica 

sobre as conquistas de direitos e as mudanças no 

modo de viver da sociedade. 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica e, segundo Parrillo 

(2011),“como modalidade da Educação Básica, a identidade própria da Educação de Jovens e 

Adultos, considerará as situações, os perfis dos estudantes, faixa etária, e se pautará pelos princípios 

de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes 

curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo de assegurar: 

• equidade: distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar 

igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades em face do direito à 

educação; 

• diferença: identificação e reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens e dos 

adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada um e do desenvolvimento de 

seus conhecimentos e valores. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, essa modalidade deve desempenhar 

três funções: 

• Função reparadora: não se refere apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito dos direitos civis, 

pela restauração de um direito a eles negado – o direito a uma escola de qualidade –, mas também ao 

reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real, 

social e simbolicamente importante. Mas não se pode confundir a noção de reparação com a de 

suprimento. Para tanto, é indispensável um modelo educacional que crie situações pedagógicas 

satisfatórias para atender às necessidades de aprendizagem específicas de alunos jovens e adultos. 

• Função equalizadora: relaciona-se à igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos 

indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e nos canais 

de participação. A equidade é a forma pela quais os bens sociais são distribuídos tendo em vista maior 

igualdade, dentro de situações específicas. 
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 Nessa linha, a EJA representa uma possibilidade de efetivar um caminho de desenvolvimento 

a todas as pessoas, de todas as idades, permitindo que jovens e adultos atualizem seus conhecimentos, 

mostrem habilidades, troquem experiências e tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura. 

• Função qualificadora: refere-se à educação permanente, com base no caráter incompleto do ser 

humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares 

ou não-escolares. ” 

 Estabelecido a partir da Resolução CEB nº 7 de dezembro de 2010, o Ensino Fundamental de 

9 anos, dispõe no artigo 9º que o currículo deve ser “entendido como experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências 

e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir 

as identidades dos estudantes”, fundamentada em uma base nacional comum e complementada por 

uma parte diversificada, e a todos os fatores nela envolvidos: 

 A contextualização que mostra ao estudante a relação entre o conhecimento adquirido e os 

seus objetivos; 

 O estimulo a pesquisa e hábito de leitura, de forma a confrontar teoria e pratica. 

“A pesquisa será um dos princípios que deverá fazer parte do cotidiano escolar, tanto na 

prática docente, proporcionando-lhes uma nova forma de olhar os acontecimentos a sua volta, 

desenvolvendo neles a capacidade de opinar, de pensar e de usufruir dos novos 

conhecimentos”, além de interpretar e formular conceitos, produzir e registrar ideias; 

 “O envolvimento intelectual, emocional e físico com o objeto do conhecimento, em interação 

como o contexto sócio-histórico-cultural”; 

Grade curricular do noturno: EJA 

II SEGMENTO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

ARTE 40 

CIÊNCIAS N. 80 

ED. FÍSICA 20 

GEOGRAFIA 60 

HISTÓRIA 60 

INGLÊS 40 

PORTUGUÊS 100 

MATEMÁTICA 100 

III SEGMENTO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

ARTE 20 

BIOLOGIA 40 

ED. FÍSICA 20 

FILOSOFIA 20 

FÍSICA 60 

GEOGRAFIA 40 

HISTÓRIA 40 
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INGLÊS 40 

PORTUGUÊS 80 

MATEMÁTICA 80 

QUÍMICA 40 

SOCIOLOGIA 20 

 

 

11- Planos de Ação: 

A partir do compromisso com a aprendizagem de todos os alunos, a direção escolar valoriza 

o diagnóstico das potencialidades e eventuais limitações da escola para gerar uma visão 

compartilhada dos seus desafios e prioridades. A observância das metas e estratégias de ação 

governamental e a das prioridades da escola são o norte para o plano de desenvolvimento desta 

instituição. 

A participação da comunidade é efetiva em meios aos seus órgãos próprios (Conselho Escolar, 

Grêmio Estudantil e Conselho de Classe) e também por meio de sua manifestação individual (pais, 

mães, estudantes, professores, gestores e demais funcionários). 

O processo pedagógico deve ser unificado e progressivo. Faz-se necessário se levar em 

consideração o redesenho curricular da escola como parâmetros para a pratica pedagógica bimestral. 

Assim, é garantida a uniformidade de saberes de uma mesma série garantindo, desta forma, a 

adequação de pré-requisito para cursar a série seguinte a todos os alunos da escola, independente de 

seu docente ou turma em cada componente curricular. O planejamento deverá ser coletivo e deverá 

observar o redesenho curricular, a saber, todos os professores de cada componente curricular deverão 

fazer um mesmo planejamento se atuarem em séries afins.  

Para a garantia da qualidade e da uniformidade de processo pedagógico, cabe aos gestores o 

dever de acompanhar de perto se a pratica em sala de aula está correspondendo com a prática do 

planejamento coletivo e do redesenho curricular. 

As parcerias com a comunidade escolar extramuros é uma necessidade. A relação de 

responsabilidade pelo saber escolar foge ao campo estrito de sala de aula. É entendido, portanto, pela 

comunidade escolar tal qual também é pelo currículo em movimento da SEDF, que todas as atividades 

proposta pela escola são educativas e curriculares. É preciso superar o espaço de sala de aula e 

também o espaço de dentro da escola. Assim a escola desenvolve passeios e parcerias com a 

comunidade fora para propor uma dinâmica pedagógica diferenciada e desenvolver as competências 

socioculturais-educativas. 

A escola se organiza na modalidade seriação em ambos os turnos diurnos e na modalidade 

EJA semestral clássico para o noturno. 
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Para que a escola exerça sua função social a qual ela é responsável, faz-se necessário que as 

ações e as metas sejam claras e que as partes envolvidas nesse processo se apoderem dela. Assim 

sendo segue as ações e as metas propostas para a organização pedagógica escolar no ano 2018: 
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PLANO DE AÇÃO – 2019: ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

  PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

 - Estimular as relações 

interpessoais entre os 

servidores, de forma a manter 

um ambiente solidário e 

respeitoso mútuo; 

 

- Manter organizados e 

atualizados todos os dados da 

instituição e seus servidores; 

 

- Cumprir e orientar os 

servidores sobre legislação e 

normas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Acompanhar e 

registrar a 

frequência e 

assiduidade dos 

servidores; 

 

- Manter diálogo 

constante com a 

equipe gestora, de 

forma a atender as 

especificidades do 

pedagógico e 

administrativo. 

  

 

Direção, 

Supervisão, 

Conselho Escolar, 

SOE, Sala de 

Recursos, Corpo 

docente, 

servidores em 

geral. 

 

- Empresas 

contratadas:  

REAL e G&E. 

 

 

 

 

Comunid

ade 

escolar. 

Ao final de cada 

bimestre do ano letivo 

de 2019.  

  

Avaliação 

periódica adotada 

pela instituição a 

todos os setores da 

escola realizada na 

primeira coletiva 

após o final do 

bimestre letivo. 

 

Comentado [U11]:  

Comentado [U12]: De quanto em quanto tempo será feita esta 
avaliação? 

Comentado [ts13R12]: Alteração bimestralmente 
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PLANO DE AÇÃO - 2019: GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 

     PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

- Uso racional 

do dinheiro 

público - gasto 

efetivo com a 

escola e suas 

necessidades. 

- Prestação de 

contas 

bimestral. 

- Divulgação 

bimestral do 

caixa escolar nas 

coordenações 

coletivas; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Disponibilizar os gastos e 

contas bimestralmente em 

mural apropriado. 

- Consultar e, de modo 

democrático, decidir sobre o 

uso racional das verbas 

destinadas a esta unidade: 

PDE Escola / Interativo, (O 

PDE Escola é um programa 

de apoio à gestão escolar 

baseado no planejamento 

participativo e destinado a 

auxiliar as escolas públicas a 

melhorar a sua gestão) 

PDDE (programa dinheiro 

direto na escola), PDAF 

(programa de 

descentralização 

administrativa e financeira) 

Mais Educação, ProEMI  

(Ensino Médio Inovador); 

- Apresentar à comunidade a 

movimentação financeira da 

unidade escolar. 

 

 
- Caixa escolar do Centro Educacional 

Myriam Ervilha –CNPJ: 01.927.001/0001-

49  (entidade jurídica responsável pela 

captação e prestação de contas dos 

recursos que a escola recebe). 

- FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação ) – são cinco 

segmentos de contas: PDE Acessibilidade, 

PDE Mais Educação, PDDE Educação 

Básica, PDE Escola, PDE ProEMI – Ensino 

Médio inovador. Cada uma destas contas 

tem um objetivo. O dinheiro deverá ser 

aplicado de modo particular nos projetos 

designados e aprovados pelo Ministério da 

Educação. É importante ressaltar que há 

mais de três anos que não há os referidos 

repasses.  

- PDAF (Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira) : é 

diretamente designado do governo do 

Distrito Federal. Este repasse é feito 

normalmente em duas parcelas, sendo uma 

no início do ano (emergencial) e a segunda 

parcela no segundo semestre mediante 

apresentação de toda a documentação e a 

solicitação de recurso que é feita pelo Caixa 

Escolar.  

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

 

Estes recursos são 

designados para 

custeio geral da 

escola (despesas 

com pequenos 

reparos elétricos e 

hidráulicos, 

aquisição de 

materiais de 

consumo, etc e 

capital. Todavia, 

nos últimos três 

anos não houve 

repasse de capital 

para esta unidade 

educacional. 

 

  

- A avaliação 

destes objetivos 

e metas será 

feita de modo 

contínuo, 

principalmente 

nos dois 

períodos anuais 

de avaliação 

institucional. 

Ao longo dos 

três anos do 

mandato. 
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PLANO DE AÇÃO - 2019: SECRETARIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

     PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

 - Registrar e organizar a 

documentação de alunos e 

servidores; 

- Preparara correspondências 

inter e extra- escolar; 

- Guardar documentação, bem 

como do processamento das 

informações que circulam fora 

e dentro da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabalhar 

coletivamente para 

uma boa gestão 

administrativa e 

pedagógica da 

Unidade de Ensino. 

 

- Gestores; 

- coordenadores; 

- Professores; 

- Pais; 

- Comunidade em 

geral; 

- Próprio aluno. 

 

 

 

 

Comunidade 

externa e 

interna. 

Alunos, 

Professores, 

Diretores, 

Técnicos, 

Coordenador

es, 

Servidores, 

Representant

es de órgãos 

públicos e 

sociedade em 

geral. 

 

Ao final de cada 

bimestre letivo e 

divulgação nas 

coordenações 

coletivas na 

última coletiva 

do mês.  

  

Relatórios das 

ações da secretaria 

bimestralmente nas 

coordenações 

coletivas. 
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Eixo 

PLANO DE AÇÃO - 2019: SOE Cronograma 

Atividades 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
b
ri

l 

M
ai

o
 

Ju
n
h
o

 

Ju
lh

o
 

A
g
o
st

o
 

S
et

em
b
ro

 

O
u
tu

b
ro

 

N
o
v
em

b
ro

 

D
ez

em
b
ro

 

01 Ações para 

implantação e/ou 

implementação do 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

Apresentação do Serviço de Orientação para o corpo durante a  

semana pedagógica, 

           

Participação e suporte junto ao Conselho escolar para  

discutir as problemáticas da escola; 

           

Participação  e dar suporte nas reuniões pedagógicas.            

Organizar reuniões do SOE, para a comunidade escolar.            

02 Ações no âmbito 

institucional 

 

Analise de catálogo dos indicadores de aproveitamento, evasão e 

absenteísmo. 

           

Atendimento individualizado para analise das problemáticas de adaptação aluno/ 

escola/ turma 

           

Realizar contato e atendimento individual com o objetivo de diminuição da 

evasão escolar, reprovação. 

           

03 Ações junto ao 

corpo docente 

Comunicar ao corpo docente as dificuldades e acompanhamento dos alunos.             

Contribuir para analise de questões relacionadas à aprendizagem             

Suporte pedagógico e orientação sobre processo de  

ensino aprendizagem dos estudantes; 

Apresentar das vivencias familiares alunos. 
Participar, organizar e orientar o processo de construção de um espaço democrático 

de analise do desenvolvimento dos alunos, por meio do Conselho de Classe 

Participativo. 
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04 Ações junto ao 

corpo discente 

Assistir o aluno individualmente auxiliando no desenvolvimento de suas 

capacidades levando-o a identificar suas potencialidades e limitações 

           

Palestras com temas relacionados a hábitos de estudos.  Sexualidade na 

adolescência, drogas, bullying e demais temas relacionados à adolescência. 

          

 

 

Realizar reuniões de escuta ativa aos representantes de sala. E Grêmio estudantil.             

Desenvolver o projeto: “Estudar em paz” em parceria com o Grêmio estudantil.              

05 Ações junto à 

família 
Apresentar as propostas educacionais e incluir os pais no processo de 

discussão pedagógica. Em especial com participação nos Conselhos de 

Classe participativo. 

           

Realizar atendimento individual e orientar os pais para que tenham 

favoráveis e positivas em relação ao processo educativo dos filhos 

           

Identificar possíveis fatores da influência familiar que possa estar 

prejudicando no desempenho escolar dos filhos.  

Realizar palestras com foco nas relações afetivas e construção do processo 

educacional dos acadêmicos no nível bio-psico-social.  

           

06 Ações junto à rede 

social 

Fazer o acompanhamento das dificuldades dos alunos ANEE, junto com a sala de 

recursos.  

           

Elaborar projetos que visem auxiliar os estudantes a superar suas limitações.            

Realizar estudo de caso             

Organizar em conjunto com a Comunidade do Setor Habitacional Água Quente, 

Recanto das Emas-DF,  o Conseg conselho Comunitário de Segurança 
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PLANO DE AÇÃO - 2019: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

PARC. 

ENVOL

VIDAS 

 

PÚBLICO 
 

CRON. 
AVALIA

ÇÃO 

 Subsidiar o corpo docente na elaboração e implementação 

do planejamento anual, propondo alternativas 

metodológicas a partir de reflexões coletivas. 

 Promover encontros e reuniões com temas relevantes 

identificados a partir da observação e análise da 

realidade escolar que efetivem a proposta pedagógica da 

escola. 

 Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na 

escola. 

 Apoiar e subsidiar a elaboração e a implementação de 

projetos desenvolvidos. 

 Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação 

promovendo ações de melhoria no processo ensino 

aprendizagem 

 Elaborar um conselho de classe que forneça dados e 

informações relevantes no processo de ensino e 

aprendizagem, bem como colher dados e informações 

significativas que subsidiem o trabalho com o educando 

 Observar de forma sistemática e assistemática o 

desempenho do aluno, com a finalidade de agir de forma 

preventiva. 

 Promover dinâmicas de grupo para socialização, 

desenvolvimento de valores e incentivar talentos 

especiais. 

 Acompanhar e registrar o rendimento escolar do aluno 

com vistas à sua melhoria, o desempenho da turma e 

individual, bem como comportamentos inadequados, 

tendo como premissa reverter os casos de baixo 

rendimento e analisar e promover a integração do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

-Fomento à participação do corpo 

docente em todo o processo de 

construção do PPP. 

-Estímulo à ampla participação nas 

reuniões pedagógicas 

-Promoção de treinamento da 

utilização de novas tecnologias 

educativas 

- Fomento à participação do corpo 

docente e discente em todos os 

projetos desenvolvidos. 

-  Realização de debates e promoção 

de direcionamentos que avalie os 

alunos de forma justa e qualitativa. 

- Otimização do Conselho de Classe; 

- Fomento à disponibilização de 

informações relevantes de cada aluno 

a fim de prevenir possíveis problemas 

pedagógicos e disciplinares no futuros; 

- Promoção de uma gestão de sala de 

aula mais humana e criativa, na qual 

se reconheçam valores e talentos. 

- Acompanhamento constante do 

rendimento e comportamento de cada 

discente. Reversão do baixo 

rendimento e promoção da integração 

do estudante. 

 

 

 

 

-Direção, 

Supervisão 

e Conselho 

Escolar, 

SOE, Sala 

de 

Recursos e 

Corpo 

docente, 

corpo 

discente, 

comunidad

e escolar. 

 -CRE – 

Recanto 

das Emas; 

Organizaç

ões e 

Órgãos 

públicos, 

Empresas 

especializa

das em 

tecnologias 

em prol da 

educação 

-Corpo 

docente 

- Corpo  

discente; 

Comunida

de escolar;  

Duran

te o 

ano 

letivo, 

realiz

ado ao 

final 

de 

cada 

bimest

re, nas 

coord

enaçõ

es 

coletiv

as.     

As 

avaliaçõe

s serão 

realizada

s de 

forma 

escrita 

ou oral 

nas 

coordena

ções 

semanais 

e 

bimestra

l.  

 

 

 

 

 

 

Comentado [U15]: Especificar a periodicidade destes encontros 
e reuniões. Objetivos específicos mensuráveis são mais fáceis de 
avaliar. 

Comentado [U16]: O Cronograma precisa ser mais específico 
(mensal, bimestral, semestral). 

Comentado [ts17R16]: Realizado a alteração  
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PLANO DE AÇÃO - 2019: SALA DE RECURSOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

     

PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

- Estimular uma postura de 

investigação, onde o educando irá 

buscar o desenvolvimento de 

habilidades para resolução de 

problemas, formulação de hipóteses, 

sempre partindo de diferentes 

alternativas, seja: oral, escrita, pictórico 

ou gestual, com a finalidade de 

relacioná-las com o cotidiano. 

- Informara a comunidade escolar a 

cerca da legislação e das normas 

educacionais vigentes que asseguram a 

inclusão educacional. 

- Orientar as famílias para o seu 

envolvimento e a sua participação no 

processo educacional; 

- Orientar a elaboração de material 

didático-pedagógico que possa ser 

utilizado pelos estudantes nas classes 

comuns do ensino regular; 

- Orientar o professor da classe 

comum sobre estratégias que 

favoreçam a autonomia e o 

envolvimento do estudante.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conversa com os 

professores sobre 

as funções do AEE; 

- Orientar os 

professores sobre a 

adequação 

curricular; 

- Palestra aos 

professores 

“Educação Especial 

– Sala de 

Recursos”. 

- Realizar uma 

conversa 

diagnóstica com os 

pais; 

- Reuniões 

bimestrais com os 

responsáveis dos 

estudantes 

especiais; 

 

 

 

 

Professores, 

serviço de 

Orientação 

Educacional, 

direção, 

Monitores, 

Estudantes e 

família. 

 

 

Alunos 

com 

necessida

des 

Específica

s. 

02 a 06 de março: 

análise dos 

documentos e 

relatórios dos alunos. 

07 de março: Início 

dos atendimentos aos 

estudantes. 

09 de março: Palestra 

para os professores. 

. 

17 de março: Reunião 

com os responsáveis 

dos alunos. 

18 de maio: Entrega 

da Adequação 

curricular. 

19 a 21 de setembro: 

Semana da luta da 

Pessoa com 

Deficiência.  

 

  

O Setor será 

avaliado 

pela 

comunidade 

escolar. 

(equipe 

gestora e 

profissionais 

da sala de 

recursos) 

Apresentar 

na coletiva 

semestralme

nte os 

resultados 

desenvolvido

s. 

 

 

Comentado [U18]: Inserir uma avaliação a ser realizada pela 
própria equipe da Sala de Recursos. 

Comentado [ts19R18]: Alteração feita  
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12- Gestão Pedagógica: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

PARC. 

ENVOL

VIDAS 

 

PÚBLI

CO 

 
CRON. 

AVALIAÇ

ÃO 

Estimular a participação da comunidade na 

gestão escolar 

Reestruturar o trabalho na coordenação 

pedagógica 

Estimular a participação dos pais na 

educação dos seus filhos 

Aumentar o índice de aproveitamento em 

pelo menos 20% ao ano, progressivamente. 

Reduzir a evasão de alunos de Educação de 

Jovens e Adultos em pelo menos 5% ao ano, 

a partir do ano letivo de 2018. 

– Participação do conselho escolar, criando espaço de discussão com os 

diversos segmentos da escola; 

 – Promoção de ações do conselho escolar a respeito da conscientização 

da comunidade escolar sobre o papel de cada instituição envolvida com a 

educação: a escola, os pais e o estado; 

 – Promoção de ações conjuntas entre o conselho escolar e o conselho 

tutelar; 

 – Inclusão dos Auxiliares de Educação e Pais na discussão do processo 

pedagógico e administrativo da escola. 

- Estudo de documentos básicos, na semana pedagógica e ao longo do 

ano: 

    - Regimento escolar; 

    - Currículo; 

    - Lei 840/12 

    - Estatuto da Criança e Adolescente; 

    - Proposta Pedagógica; 

    - Portarias e outras legislações em geral; 

 – Estudo de temas de interesse comum dos professores; 

 – Elaboração e execução de projetos pedagógicos; 

 – Estímulo à participação dos professores em cursos, reuniões, encontros 

pedagógicos em geral, tanto os de nível institucional (SEDF), ou local 

(própria escola); 

 – Incentivo a pratica interdisciplinar nos planejamentos individuais, 

como nas ações coletivas; 

– Elaboração e acompanhamento projetos interdisciplinares; 

– Catalogação de todo o material de apoio a aprendizagem: audiovisual e 

impressos em geral, para disponibilização controlada ao professor. 

 

 

– Atualização constantemente do cadastro de informações pessoais do 

aluno: endereço, telefone, restrições de saúde, etc.; 

– Identificação dos alunos com maiores dificuldades educacionais, 

promovendo reuniões com participação dos pais, professores e/ou 

profissionais ligados a educação; 

– Elaboração de atividades de ensino-aprendizagem que estimulem os 

alunos a interagirem com os pais; 

 – Promoção de palestras para os pais, alunos e professores envolvendo 

temas relacionados e de interesse ao fortalecimento da instituição 

familiar; 

– Planejamento e promoção de atividades lúdicas, recreativas e culturais, 

integrando pais e alunos e professores. 

Comunidade 

escolar 

 

Famílias 

 

Conselhos 

Tutelares 

 

Toda a 

comun

idade 

escolar 

Aplicação 

ao longo do 

ano letivo. 

Sendo que 

as ações 

serão 

desenvolvi

das 

mensalmen

te durante 

as 

coordenaçõ

es 

coletivas. 

Prioritaria

mente na 

primeira 

coletiva do 

mês. 

 

As 

avaliações 

serão feitas 

ao final de 

cada 

bimestre. 

Seguindo as 

orientações 

pedagógicas 

do Projeto 

Político da 

Unidade de 

acordo com 

demanda da 

Unidade 

Escolar 
    

Comentado [U20]: Deve ser escrita de acordo com o Apêndice 
“A” das OPs da PP 

Comentado [ts21R20]: Ok!  
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 – Atualização constantemente do cadastro de informações pessoais do 

aluno: endereço, telefone, restrições de saúde, etc.; 

– Identificação dos alunos com maiores dificuldades educacionais, 

promovendo reuniões com participação dos pais, professores e/ou 

profissionais ligados a educação; 

– Elaboração de atividades de ensino-aprendizagem que estimulem os 

alunos a interagirem com os pais; 

 – Promoção de palestras para os pais, alunos e professores envolvendo 

temas relacionados e de interesse ao fortalecimento da instituição 

familiar; 

– Planejamento e promoção de atividades lúdicas, recreativas e 

culturais, integrando pais e alunos e professores. 

– Estímulo à formação continuada dos professores; 

 – Melhora das condições físicas da escola, criando espaços de 

socialização e estudo coletivo; 

– Incentivo e promoção da criação de projetos específicos de reforço 

escolar; – Estímulo do desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares e de leitura, bem como o interesse pela pesquisa; 

 – Estímulo e/ou ampliação da criação de projetos que visem o 

surgimento de talentos na escola; 

 – Ampliação e/ou melhora das condições de espaços para reforço 

escolar. 

– Criação de espaço especifico para práticas de leitura; 

– Discussão com a comunidade, meios ou formas de melhorar os 

aspectos de segurança na área escolar ou no seu perímetro 

especialmente no turno noturno;  

– Discussão na “semana pedagógica” de uma proposta curricular 

com os conteúdos mais significativos; 

– Estímulo à pratica interdisciplinar; 

– Discussão de uma proposta de projeto interdisciplinar, que vise à 

preparação do aluno para o mercado de trabalho; 

– Estímulo ao surgimento e à manifestação de talentos; 

– Discussão de práticas individuais ou coletivas de avaliação de 

rendimento; 

 – Discussão ampla com os professores de propostas de avanços de 

estudos 

 

    

 

 

Comentado [U22]: Inserir tópico Acompanhamento e avaliação 
da Proposta Pedagógica. 
Contempla como a PP será avaliada pelo coletivo da escola, 
periodicidade, procedimentos, forma de registro... citar dias letivos 
temáticos previstos no Calendário letivo. 
Citar como a PP será avaliada pela própria escola. 
Citar Metas, ações, responsáveis, cronograma.  
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Projetos especiais: 

13.1 –  Projeto Sangue Bom 

Projeto Objetivos Principais ações Professores 

responsáveis 

Avaliações 

Projeto 

Sangue 

Bom 

 

Objetivo: 

-Integrar alunos, professores e 

funcionários a um problema que é de 

responsabilidade social de toda a 

comunidade, de modo que passem a 

divulgar o compromisso da doação de 

sangue junto aos pais e/ou responsáveis, 

atuando desta forma, como agentes 

multiplicadores de informações corretas a 

respeito da doação de sangue, e despojá-

los de preconceitos para que no futuro 

sejam os doadores. 

- Expandir a cultura da doação de sangue 

na escola. 

Hemocentro de Brasília 

Endereço: SMHN Quadra 3 conjunto A 

Bloco 03 

 

- Divulgação do projeto entre os alunos maiores de 16 

anos; 

- Fomentar a importância da doação de sangue para a 

preservação da vida; 

- Estimular a consciência de ajuda ao próximo por meio 

da doação de sangue; 

- Apresentar as principais características que impedem a 

doação de sangue; 

Professor: 

Banck  

Ao final de 

cada doação 

(uma em cada 

semestre), os 

alunos 

participantes 

divulgam em 

suas próprias 

salas suas 

impressões do 

projeto. 

 

 

 

Comentado [U23]: Estão faltando dois projetos primordiais da 
escola:  

1.Idiomas 
2.Voz, Violão e Percussão 

Comentado [U24]: Configurar de acordo com o apêndice “B” 
das OPs da PP. 
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13.2 -  Feira das Profissões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Objetivos Principais ações Professores 

responsáveis 

Avaliações 

Feira das 

profissões 

Objetivo: 

Conhecer as profissões, a compreensão da 

responsabilidade social e a inserção no mercado 

de trabalho, contribuindo para a formação da 

personalidade dos jovens adolescentes. A Feira 

de Profissões tem como objetivo estimular o 

trabalho em equipe, a criatividade, a cooperação 

nas diversas competências, capacitando os 

jovens para o mundo das escolhas. 

- Refletir sobre a escolha das profissões. 

- Levantar informações sobre as profissões 

pretendidas. 

- Auxiliar o/a aluno/a na escolha profissional. 

- Ampliar o leque de opções de cursos de 

graduação que podem ser escolhidos e as 

principais faculdades que os oferecem; 

 

- Apresentar a estrutura do 

projeto para os estudantes d 3º 

ano; 

 - Divulgar as listas dos cursos 

em maior evidência no cenário 

atual; 

- Estimular a pesquisa e 

acompanhamento na 

elaboração dos projetos; 

Preparação dos stands de 

apresentação; 

Apresentação das profissões e 

divulgação para a comunidade 

escolar na data 25/05; 

Professores: 

Bank, Simone e 

Eduardo 

Será feita pelos professores 

através de equipes, segundo 

critérios estabelecidos no 

próprio formulário de 

inscrição dos trabalhos. Cada 

grupo será avaliado por duas 

equipes com até 2,0 pontos; a 

média das notas será inserida 

no campo de avaliações do 2° 

Bimestre. 
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13.3 – Festa Junina 

 

Projetos  Objetivos  Principais ações  Professores Avaliação 

Festa 

junina 

Promover o lúdico de forma cultural; 

Conscientizar os jovens da diversidade e 

riqueza cultural do país; 

Integrar e socializar os professores, alunos 

e comunidade dos diversos turnos; 

- Buscar parcerias com a 

comunidade escolar com 

apresentações culturais; 

- estimular a participação dos 

alunos e professores nas 

apresentações; 

- promover a integração da 

comunidade com as atividades 

pedagógicas da escola 

Todo o 

corpo 

docente e 

gestão 

escolar 

Avaliação formativa através 

do resgate da cultura a ser 

realizada na coletiva posterior 

a realização da festa 

 

13.4 – Projeto jogos escolares (interclasse) 

 

Projeto Objetivos Ações professores Avaliação 

Jogos escolares Objetivos: 

- Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre 

as modalidades desenvolvidas. 

- Promover interação social entre os alunos da 

escola. 

- Promover atividades visando a quebra de rotina no 

ambiente escolar. 

- Incentivar a pratica de atividades saudáveis. 

 

- divulgar as modalidades a serem 

desenvolvidas durante o interclasse; 

- Apresentar o regulamento aos 

estudantes; 

- apresentar as tabelas de jogos; 

- incentivar a harmonia dentro da 

competição; 

- ao final da competição premiar as 

equipes vencedoras. 

Docentes de 

educação 

física, 

coordenação, 

supervisão e 

demais 

professores. 

- Mediante 

participaçã

o nas 

atividades 

de 

abertura, 

jogos e 

encerrame

nto. Nota 

2,0.  
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13.5 – Projeto CONPOE-ME: Concurso de poemas do Myriam Ervilha 

Projeto Objetivos  Ações Professores Avaliação 

CONPOE-ME - Desenvolver a capacidade de estrita dos estudantes; 

- Fomentar a criatividade na produção de textos; 

- Estimular a participação e a produção de poemas pelos 

alunos; 

- Conectar os alunos aos temas da atualidade por meio da 

produção dos poemas 

- Divulgação do 

tema aos 

estudantes; 

- Exposição do tema 

por parte dos 

professores; 

- Desenvolver os 

textos produzidos 

pelos alunos ao 

longo do 3º 

bimestre; 

- Apresentação dos 

poemas vencedores; 

Docentes de 

Língua 

portuguesa; 

Professores de 

Inglês e 

Espanhol; 

Professores do 

projeto de Língua 

estrangeira 

 

Produção de 

texto em Língua 

Portuguesa, 

espanhol e inglês 

no valor de 0 a 

2,0 pontos. E 

concurso de 

poesias. 
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13.6 - Projeto Consciência Negra (Identidade Afro-brasileira e indígena) 

Projetos Objetivos Ações professores Avaliação 

Projeto 

Consciênci

a negra  

- Pesquisar a presença e a importância da cultura afro no 

contexto brasileiro. 

(Alimento, música, dança, etc.) 

- Tratar da importância e valorização da cultura negra 

dentro da escola, criando espaços para manifestações 

artísticas que proporcionem reflexão crítica da realidade e 

afirmação positiva dos valores culturais negros 

pertencentes a nossa sociedade 

• Valorizar a cultura negra e seus afrodescendentes e afro-

brasileiros, na escola e na sociedade;  

• Entender e valorizar a identidade da criança negra; 

• Redescobrir a cultura negra, embranquecida pelo tempo;  

• Desmitificar o preconceito relativo aos costumes 

religiosos provindos da cultura africana;  

• Trazer à tona, discussões provocantes, por meio das rodas 

de conversa, para um posicionamento mais crítico frente à 

realidade social em que vivemos. 

Desenvolvime

nto de oficinas 

temáticas; 

Apresentações 

culturais 

desenvolvidas 

pelos alunos e 

pela 

comunidade 

escolar com 

referências a 

cultura afro-

brasileira e 

indígena 

 

Todos os 

docentes. 

 

Os alunos serão avaliados com até 

2,0 pontos na média do 4° 

Bimestre, com a participação nas 

oficinas oferecidas ao longo da 

semana sobre temas relacionados à 

cultura negra. 
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13.7- Projeto Conhecendo Nossa Universidade 

Projeto Objetivos  Ações  Professores Avaliação 

Conhecend

o nossa 

universidad

e 

- Conhecer alguns ambientes da Universidade de Brasília, 

como por exemplo: Campus Darcy Ribeiro (Minhocão), 

Campus Anísio Teixeira e Faculdade de Educação – FE 

- Palestra com professores da UnB 

Este passeio tem como objetivo incentivar e demonstrar 

que todos os estudantes da EJA tem potencial para 

ingressar em uma Universidade Pública. 

- Apresentar as características 

básicas para o ingresso no nível 

superior 

- Estabelecer uma conexão na 

transição do nível médio para o nível 

superior; 

Docentes do 

3º ano do 

ensino 

médio 

socialização por 

parte dos alunos 

participantes do 

projeto com os 

demais alunos de 

sua sala. 

 

13.8 - Projeto Forma Futuro: Colação de Grau com Festa Baile 

Público 

Envolvi

do 

Objetivos  Ações  Professo

res 

Avaliação  
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Todos os 

alunos 

do 3º 

ano do 

E.M. e 

da 3ª 

Etapa do 

3º 

Segment

o da EJA 

O projeto forma futuro veio para proporcionar a 

confraternização envolvendo estudantes, familiares e 

escola. Valoriza e celebra a conclusão de uma etapa no 

ensino no momento impar na vida dos formandos do 

Distrito Federal. Esse projeto tem como objetivos: 

- Valorizar e reconhecer os esforços dos alunos formados, 

familiares e professores; 

- Estimular a cidadania e o valor familiar; 

- Motivar e transmitir valores aos jovens de baixa renda 

sem condições de desfrutar um grande momento na sua 

trajetória acadêmica. 

- Eleição da comissão de formatura; 

- Escolha da empresa que realizará o 

projeto por meio da comissão de 

formatura e os responsáveis dos 

estudantes; 

- Reuniões entre a empresa e os 

responsáveis dos estudantes; 

Docentes 

e gestão 

escolar 

Durante a semana 

pedagógica do ano 

letivo subsequente 

os docentes 

socializam suas 

impressões sobre o 

desenvolvimento 

do projeto 

 

13.9 - Projeto Nosso Cinema, Nossa Aula 

Público 

Envolvido 

Ações Ação Professor

es 

Avaliação 

Nosso 

cinema, 

nossa aula 

Identificar o cinema como instrumento de cultura e 

arte, além de proporcionar para dezenas de alunos a 

oportunidade de ir ao cinema pela primeira vez. 

 

Escolha do filme; 

Apresentação da temática; 

Exibição do filme em sala de 

aula; 

 

Professores 

do 1º e 2º 

Segmento 

Socialização e roda de conversa 

após a exibição do filme. 
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13.10 - Projeto Desenvolvendo nosso dia a dia 

Projeto Objetivos  Ações  Professores  Avaliação 

Desenvolve

ndo nosso 

dia a dia 

Atividade onde os estudantes do 1º segmento, farão 

exposições das atividades desenvolvidas em sala de aula, 

demonstrando suas aplicações em nosso dia a dia. 

Estabelecer conexões entre o 

conhecimento da escola e sua 

aplicabilidade no dia a dia 

Todos os 

professores 

do 1º 

Segmento 

Roda de conversa e 

socialização das 

atividades 

desenvolvidas 

 

13.11 - Projeto PreparAção  

Projeto Objetivos  Ações  Professores  Avaliação  

Preparação Atividade onde os professores realizarão um "intensivão" 

com questões desafiadoras para o ENEM. 

Professores do 

3º Segmento 

Docentes do 3º 

segmento do EJA 

 

- Após a aplicação do ENEM, os 

alunos socializarão suas 

experiências para os demais 

estudantes do 3º segmento da 

EJA. 

 

13.12 - Projeto Valor Paralímpico   

Projeto Objetivos  Ações Responsáveis Avaliação  

Valor 

paraolímpi

co 

- Visionar vídeos 

motivacionais de atletas 

paralímpicos  

- Praticar esportes 

paraolímpicos (futebol de 

sete, corrida, vôlei sentado e 

outros) 

Apresentar as modalidades 

paraolímpicas; 

Proporcionar o conhecimento 

das diversas formas de práticas 

esportivas; 

Fomentar a inclusão por meio do 

esporte 

 

Professores de Educação Física e os 

Professores da Sala de Recurso  

Realizar, juntamente com 

professores da sala de recurso e 

professores de educação física 

uma atividade relacionada as 

modalidades desenvolvidas. 
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13.13- Projetos de redesenho curricular incluídos no programa ensino médio inovador (ProEMI). 

  Com a emenda constitucional n° 59/2009, a Educação Básica passa a atender, com oferta obrigatória, a todos os jovens e crianças na faixa 

de 04 a 17 anos. Dessa forma, os Estados, Municípios e o Distrito Federal, em colaboração a União deverão, até o ano de 2016, se adequar suas 

estruturas para atender a esse publico. Nesse contexto, o ProEMI se insere como um programa do Ministério da Educação (MEC) para fortalecer 

e valorizar o Ensino Médio e garantir, assim, a qualidade do ensino e da Educação Básica. 

 

13.14 – Projeto Redação 

Projeto Objetivos  Ações Responsá

veis  

Avaliação 

Projeto 

Redação 

- Proporcionar o desenvolvimento das técnicas de redação e preparação para os 

exames nacionais por meio de aulas ministradas em turno contrário para os alunos do 

3º ano do ensino médio. 

Aulas 

expositivas e 

oficinas de 

construção de 

textos; 

Profª Rita 

Rosa 

redação por 

semana 

durante todo 

o 1º 

Semestre 

 

13.15 – Projeto Voz, violão e percussão  

Projeto Objetivos  Ações Responsávei

s  

Avaliação 

Voz, violão e 

percussão  

- Desenvolver a linguagem musical nos 

estudantes; 

- Apresentar as diversidade cultural por meio da 

música 

- Aulas teóricas e práticas; 

- apresentações durante os 

projetos da escola – CONPOE-

ME; 

- Participação no FEMEP; 

Professor 

Juliano 

- Avaliação mensal 

visando o 

desenvolvimento 

individual e coletivo 

do aluno; 
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13.16 – Projeto ME IDIOMAS  

 

13.17 – PROCEDMES - Programa CED. ME Sustentável 

Projeto Objetivos Ações Professores Avaliação 

ME Idiomas - Ofertar aos alunos a 

oportunidade de 

desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das 

habilidades comunicativas 

nas línguas estrangeiras: 

Espanhol e Inglês. 

Desenvolver as habilidades oral, auditiva, 

escriva e de leitura nos idiomas através de 

diversas atividades, como a leitura de 

livros de literatura, apresentação de 

seminários e Feira das Nações, avaliações 

escritas, auditivas, orais e de leitura, etc. 

Aline Rodrigues de 

Sousa, 

Doralice Fidelis, 

Rafaela Oliveira, 

Rebeca Coelho. 

Atividades diárias 

envolvendo as 4 habilidades 

na língua, e avaliações 

bimestrais, compondo o 

valor final de 10,00 pontos. 

Média para aprovação: 5,00. 

Projeto Objetivos Ações Professores Avaliação 

PROCEDMES 

- Favorecer a implantação da 

Escola Sustentável no 

Centro Educacional Myriam 

Ervilha. 

 

- Participação e envolvimento da 

comunidade escolar. 

- Construção e utilização dos Espaços 

Educadores Sustentáveis. 

- Modificação do Currículo. 

 

O programa incentiva que o espaço da 

escola seja repensado em articulação com 

o currículo, de acordo com as premissas da 

sustentabilidade socioambiental, gerando 

uma nova cultura na comunidade escolar. 

Envolvendo estudantes, membros da 

comunidade, professores, funcionários e 

gestores em diálogos constantes voltados à 

melhoria da qualidade de vida, por meio da 

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade 

Simone Moura Aplicação da Matriz de 

Indicadores de Educação 

Ambiental para avaliação da 

sustentabilidade 

socioambiental na escola.  
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de Vida (COM-VIDA), um mecanismo 

para a readequação gradual e permanente 

da escola. São definidas como escolas 

sustentáveis aquelas que mantêm relação 

equilibrada com o meio ambiente e 

compensam seus impactos com o 

desenvolvimento de tecnologias 

apropriadas, de modo a garantir qualidade 

de vida às presentes e futuras gerações. A 

transição para a sustentabilidade nas 

escolas é promovida a partir de três 

dimensões inter-relacionadas: gestão, 

espaço físico e currículo. 
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