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1 Apresentação 

“A importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele 

passa a ser uma direção, um rumo para as ações da escola. É uma 
ação intencional que deve ser definida coletivamente, com 
consequente compromisso coletivo”. (BETINI, 2005) 

A escola dentro de suas áreas de ação estabelece propostas de 

trabalho para solucionar problemas diagnosticados, voltados ao ensino-

aprendizagem, desenvolvendo projetos conjuntos (interdisciplinares) que 

sirvam como mecanismos de atuação, com o foco na inserção do educando em 

seu papel de atuante no contexto sócio-cultural de sua comunidade. Desta 

forma a Proposta Pedagógica irá valorizar os trabalhos dos docentes como 

articuladores de práticas educativas e mediadores dos conhecimentos 

socialmente produzidos. Tudo isso voltado aos diversos segmentos de atuação 

da escola. 

Esta Instituição de Ensino atua com o Ensino Fundamental anos finais 

(6º ao 9º anos) no diurno e com a EJA 2º segmento (5ª a 8ª etapas) e 3º 

segmento (1ª, 2ª e 3ª etapas) no período noturno. Nossa prática utiliza os 

saberes dos alunos visando desenvolver suas aprendizagens, dando ênfase na 

formação dos valores e atitudes necessárias à vida do cidadão. 

De acordo com Betini, (2005, p.38): 

“o projeto político-pedagógico mostra a visão macro do que a 

instituição escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e 
estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades 
pedagógicas, como às funções administrativas. Portanto, o projeto 
político-pedagógico faz parte do planejamento e da gestão escolar. A 
questão principal do planejamento é então, expressar a capacidade 
de se transferir o planejado para a ação. Assim sendo, compete ao 
projeto político-pedagógico a operacionalização do planejamento 
escolar, em um movimento constante de reflexão-ação- reflexão.” 

A articulação entre o projeto político-pedagógico, o acompanhamento 

das ações, a avaliação e utilização dos resultados com a participação e 

envolvimento das pessoas, o coletivo da escola, pode levá-la a ser eficiente e 

eficaz. Daí a notória ênfase dada pelos mecanismos legais à escola 

democrática. Conforme Veiga (2002, p. 13).o PPP “É também um instrumento 

que identifica a escola como uma instituição social, voltada para a educação, 

portanto, com objetivos específicos para esse fim.”  
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Pensando no educando como cidadão, estão previstas atividades 

direcionadas à ética e cidadania, como palestras, gincanas, atividades 

extraclasses e culturais, no intuito de aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem e estreitar os laços que unem: docente, discente e comunidade 

escolar. 

A função social vem sendo vista como aspecto determinante para 

elaboração da nossa prática pedagógica, o contexto social nos mostra que a 

afetividade nos aproxima cada vez mais dos nossos educandos, por esse 

motivo que a construção desse Projeto Político-pedagógico se deu por meio da 

participação de toda comunidade escolar sendo aplicados questionários (ver 

anexos), debates, reuniões com entregas de notas. Durante estas reuniões 

houve a reprodução de vídeos sobre violência, ações de solidariedade e 

palestras sobre o papel dos pais na educação dos filhos, seminários sobre a 

violência e tráfico de pessoas, avaliações institucionais dentre outras ações, 

que nos auxiliaram como mecanismos para a construção do Proposta 

Pedagógica. 

Ao se construir o Projeto Político-Pedagógico levou em conta o meio 

que envolve a prática diária de vida de nossos alunos, pois, o que podemos 

observar no nosso dia a dia é que a realidade social interfere na vida escolar 

dos educandos e os dados levantados como rendimento escolar, evasão e atos 

envolvendo indisciplina e violência contribuíram para orientar todo 

desenvolvimento do projeto, a fim de minimizar problemas que possam 

interferir no resultado final do aluno no decorrer de quatro anos, ou seja na 

conclusão do Ensino Fundamental Anos Finais. 
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2 Historicidade 

O Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia (CEF 427) é fruto 

de um processo histórico e democrático fundamentado na expectativa dos 

moradores da própria comunidade de terem próximo as suas casas uma escola 

de Ensino Fundamental de Anos Finais. A construção foi relativamente rápida e 

os alunos e professores eram oriundos da Escola Classe 431. 

Inaugurado oficialmente em agosto de 1997 e mantido por verbas do 

Governo Federal (Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – e suas ações) 

e Distritais (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – 

PDAF), o CEF 427 iniciou suas atividades atendendo um público formado por 

uma comunidade bastante participativa e que se apresentava em um quadro de 

vulnerabilidade sócio-econômico-cultural. Tal quadro tornou-se mais delicado 

com a chegada das novas quadras 800 e 1000 de Samambaia. Com o passar 

dos anos a participação da comunidade no ambiente escolar decresceu 

consideravelmente.  

Voltando-se ao seu caráter social, político e democrático e com o 

intuito de retomar a participação da comunidade o CEF 427 começou a ofertar 

aos adultos o ensino regular no período noturno. Entretanto, a evasão escolar 

foi relevante logo no primeiro semestre de instalação, tendo em vista que os 

alunos dessa faixa etária não tinham a mesma disponibilidade para cursar um 

período escolar como os alunos do diurno. Sendo assim, em 2002, o CEF 427, 

adaptando-se aos clamores locais, instituiu a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), uma modalidade de ensino que favorecia em turno (noturno), período 

(semestral) e localidade àqueles que tanto almejavam concluir o ensino médio. 

A EJA no CEF 427 foi implementada, inicialmente, com oito turmas de 

2º segmento, quantidade esta que praticamente duplicou-se no semestre 

seguinte devido à grande procura por parte de pessoas que buscavam, nesta 

modalidade de ensino, qualidade e recuperação rápida das etapas perdidas 

quando crianças.  

A EJA contribuiu, ao longo desses anos, para a evolução da 

comunidade, proporcionando que muitos jovens e adultos concluíssem o 
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ensino médio com qualidade. Reflexo disso foi a diminuição gradativa da 

demanda de matrículas. Atualmente a EJA atende a comunidade com sete 

turmas, sendo quatro de 2º segmento (5ª a 8ª etapas) e três de 3ºsegmento (1º 

ao 3º ano). 

Por abarcar diversas modalidades de ensino e para atender ao 

propósito de ser verdadeiramente inclusiva e democrática, os gastos na escola 

são decididos em comum acordo com o Conselho Escolar, responsável por 

deliberar e fiscalizar as ações voltadas para questões financeiras e 

pedagógicas. A principal verba da escola vem do PDAF que foi implantado pela 

SEDF por meio do Decreto nº 28.513, de 6 de dezembro de 2007, 

posteriormente alterado pelo Decreto nº 29.200, de 25 de junho de 2008, tem 

por objetivo principal oferecer autonomia gerencial às escolas e Coordenações 

Regionais de Ensino (CREs), possibilitando-lhes efetivas condições para 

colocar em prática seus projetos pedagógico-administrativo-financeiros. 

O CEF 427 dispõe hoje de 15 salas de aula, a sala dos professores em 

conjunto com a sala de coordenação, 1 sala de recurso, 1 sala de orientação 

educacional, 3 salas voltadas para a gestão que inclui a sala da direção 

administrativa, a sala de supervisão do Ensino Fundamental e a sala de 

supervisão da EJA, secretaria, biblioteca escolar, sala de multifunções, 

mecanografia, cantina, cozinha e laboratório de informática. A escola ainda tem 

3 banheiros destinado aos alunos (1 masculino, 1 feminino e 1 acessível –

ainda aguardando adaptações) e 2 para os professores. 

Na intenção de expor outra visão da historicidade da escola, 

solicitamos uma ex-aluna, que em 2016 atuou como educadora social 

voluntária, para opinar sobre seu ponto de vista a respeito da escola. 

Recebendo o nome de Fundamental, bem, essa instituição determinou 

de modo especial minha visão a cerca de ensino. Na visão disciplinar, foi além 

de fundamental, é nesse tempo que o aluno vê caminhos novos, a divisão de 

matérias, a separação do estudo, a organização e seus ramos específicos. Isso 

em mim, como aluna despertou a curiosidade de conhecer aquele novo mundo 

que surgira. E foi no início do ano letivo de 2007, que comecei o que até hoje a 

mim é fundamental. 
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Acerca do desenvolvimento na sala de aula em estudo, fui instruída por 

um banco de excelentes professores que influenciaram meu gosto e foram 

excepcionais nas minhas futuras escolhas, sabendo bem passarem o conteúdo 

e fazendo papel não somente de professores, concomitantes a Educadores. A 

instituição que conta com o apoio, os coordenadores, alunos, professores, 

gestores desenvolveram bem suas funções ao longo do meu curso 

fundamental no período de quatro anos, letivos. A minha chegada ao Ensino 

Médio, provou os verdadeiros fundamentos do ensino desta instituição, 

deixando ainda mais claro a distinção dos caminhos. 

Escolhendo, aprender mais, ensinar, educar, me decidir. Estudar 

História, ser professora, participando do processo de educadora social, tive a 

oportunidade de retornar a Escola onde completei a minha formação no Ensino 

Fundamental. Ao retornar, não como aluna, percebo que a infraestrutura da 

escola mudou, se adaptando principalmente a limitações especiais de alguns 

alunos. Os mesmos aparentam serem detentores de um comportamento 

menos focado, que exige assim um esforço ainda maior de todo o corpo da 

escola, que voltam todos os seus sentidos para o desenvolvimento. Nova, 

deste outro lado, percebo que todos os dias algumas mudanças se fazem 

necessárias. Assim como em tudo. Porém, percebo o quanto a escola, o ensino 

a educação é muito maior do que se parece ser e conhecendo o interno, desta 

instituição em especial, desperta em mim, desde quando aluna até hoje, como 

educadora, a necessidade de deixar a minha simples contribuição em resposta 

a tudo em que aqui, foi a mim ensinado. (Heloisa Mendes dos Santos) 

No que se refere à instituição escolar (surgimento, evolução e sua 

importância no processo de transformação social) é necessário compreendê-la 

numa perspectiva de totalidade sempre dialética e em constante movimento. 

Nesse sentido, é que se deve considerar o processo filosófico permanente de 

reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis 

para a efetivação de sua intencionalidade, propiciando a vivência democrática 

necessária para participação ativa de todos os membros da comunidade 

escolar e o exercício da cidadania reconhecendo a multiplicidade, a diversidade 

e a heterogeneidade como as grandes riquezas da escola. 
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3 Diagnóstico da Realidade Escolar 

O CEF 427 possui 1195 alunos matriculados e distribuídos entre 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. A escola funciona em 

três 3 turnos e conta com 52 professores, 01 chefe de secretaria, 01 secretário, 

07 funcionários de limpeza, 04 vigilantes, 05 merendeiros, 05 membros da 

equipe gestora, 04 coordenadores, 02 professores na sala de recurso, 01 

professor na biblioteca escolar, 01 professor no laboratório de informática, 01 

orientadora (noturno), 01 servidora da carreira assistência na biblioteca escolar, 

02 servidores da carreira assistência como apoio à direção, além de 3 

educadores sociais voluntários (ESV) que auxiliam os alunos com 

necessidades especiais em suas atividades diárias. 

Nos últimos anos esta unidade escolar (UE) tem recebido um 

quantitativo crescente de alunos com problemas de letramento, alguns deles 

em defasagem idade-ano. A equipe de professores tem identificado diversos 

alunos com grandes dificuldades na escrita, leitura e principalmente 

interpretação de texto e raciocínio lógico e matemática. Tais alunos necessitam 

de acompanhamento especial para tentar dirimir essas dificuldades. Assim, no 

ano de 2017, a escola passou a ter a atuação itinerante da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) com o intuito de identificar a 

origem das dificuldades apresentadas pelos alunos em questão e orientar os 

encaminhamentos necessários para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. Entretanto, a frequência semanal da EEAA, mostrou-se 

insuficiente para atender às demandas e por gerar dificuldades de proporcionar 

encontros para que a UE tivesse o devido retorno das informações acerca dos 

atendimentos aos estudante. 

Outra ação oportunizada pela gestão do CEF427 com o apoio da CRE 

Samambaia com vistas a atender alunos com defasagem na aprendizagem, 

além dos alunos com necessidades educacionais especiais, foi o 

acompanhamento escolar pelos educadores sociais voluntários (ESV) em sala 

de aula. Em 2017 a evolução dos alunos acompanhados pelos ESV e 

atendidos pela EEAA foi significativa, demonstrando a importância e 

necessidade de sua continuidade. Já em 2018 o atendimento da EEAA não 
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gerou bons resultados, como mencionado anteriormente, assim como o 

atendimento pelos ESV devido a falhas no processo seletivo. 

A Educação Integral configura uma ferramenta de grande importância, 

de auxilio no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, desde o ano de 

2015 a escola não conta mais com esta modalidade. Foi feita uma avaliação 

das condições em que o projeto estava sendo desenvolvido e o Conselho 

Escolar, juntamente com comunidade e o corpo docente decidiram encerrar as 

atividades, pois a estrutura física não é adequada para atender o projeto – não 

há refeitório para servir refeições aos alunos, não há espaço físico (sala de 

aula) disponível para o desenvolvimento das atividades com qualidade. 

Em se tratando da qualidade das atividades desenvolvidas no CEF 427, 

existem diversos fatores que influem diretamente como a disciplina, a realidade 

social dos alunos e a segurança dentro e fora do ambiente escolar. 

Quando se fala de disciplina, há embutido no contexto uma série de 

fatores sociais e familiares que influem diretamente no comportamento dos 

estudantes como situações de violência doméstica, a falta de 

acompanhamento e interesse pela vida escolar do estudante e a falta de 

instrução muito presente na realidade familiar. Tudo isso culmina em 

reprodução de comportamentos de agitação, violência, desrespeito que 

resultam na queda do rendimento escolar 

Na Educação de Jovens e Adultos, vivenciamos diversas realidades 

sociais, tendo alguns estudantes que compõem um grupo em defasagem 

idade-série (adolescentes) e outros que encontraram nesta modalidade uma 

forma de retomar os estudos (público adulto).  

Estas duas realidades por vezes entram em conflitos por terem 

comportamentos discrepantes, principalmente quando avalia-se o 2º segmento. 

Tal fato pode influir negativamente no rendimento da turmas, entretanto a 

influência das gerações mais antigas acaba se sobrepondo quando os 

estudantes evoluem em direção à conclusão do 3º segmento. 

Em relação à segurança, nos últimos anos o número de ocorrências 

violentas em torno e no interior do CEF 427 ou envolvendo estudantes e suas 
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famílias tem aumentado consideravelmente, gerando um clima de tensão e 

medo na comunidade escolar. Casos de furtos, roubos, agressões físicas, 

tráfico e consumo de drogas nas imediações da escola, vêm sendo 

constantemente relatados, sendo os horários críticos as entradas e saídas de 

cada turno. Diariamente, constata-se a presença de pessoas estranhas e com 

atitudes suspeitas rondando a escola e abordando os estudantes. Com isso a 

equipe gestora e os próprios moradores das imediações, contatam o Batalhão 

Escolar da Polícia Militar para tentar inibir a ação destes indivíduos e assim 

cessar sua influência no rendimento escolar.  

A parceria entre a escola, as Secretarias de Segurança e de Saúde e 

outros órgãos para a realização de projetos abordando temas como drogas, 

violência doméstica, abuso sexual, gravidez na adolescência, educação sexual, 

bullying dentre outros pertinentes é uma forma de prevenir tais situações-

problema. 

A equipe de docentes, supervisores e direção estão em constante 

aperfeiçoamento, realizando cursos em diversas áreas oferecidos pela EAPE e 

instituições conveniadas a SEEDF . Entre eles Maria da Penha vai à Escola, 

Organização Escolar Para o 3º Ciclo: Concepções e Práticas, Gestão Escolar 

Democrática: Garantia das Aprendizagens, participação nos Fórum de 

Gestores e Fórum de Coordenadores. 

A escola participa ativamente da Olimpíadas de Matemática das 

Escolas Públicas – OBMEP conquistando com muito empenho de seus alunos 

e professores diversas menções honrosas. Em 2016 apresentou o melhor 

desempenho em Samambaia ao conquistar a única medalha da região 

(medalha de bronze). Já em 2017 com 4 menções honrosas a escola 

conquistou o segundo lugar. A participação na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia (OBA) em 2016 também foi expressiva. Destaca-se também a 

participação dos alunos na Feira de Ciências e Feira de Matemática do DF 

onde obtêm-se excelentes resultados levando nossa escola a Feiras Regionais 

e Distritais. Em 2018, além da OBMEP a escola participou novamente da OBA 

e participou pela primeira vez da Olimpíada Brasíleira de Robótica (OBR) e 

da1ª Gincana Galileu de Astronomia, sendo a única escola do Centro-Oeste a 
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participar da gincana. O CEF 427, em 2018, mais uma vez se destacou na 

participação das Olimpíadas do Conhecimento, obtendo varias medalhas e 

menções honrosas 1 medalha de bronze e 4 menções honrosas na OBMEP, 1 

medalha de prata na OBA e 1 medalha de bronze e 2 de honra ao mérito na 

OBR. 

Com o intuito de melhorar as condições de ensino e proporcionar um 

ambiente de aprendizagem interativo e diferenciado, a gestão com o apoio e 

iniciativa de alguns professores conseguiu a reativação do Laboratório de 

Informática e a instalação de uma estação meteorológica portátil desenvolvida 

pela ETB, que permite a leitura de dados em tempo real de temperatura, 

umidade do ar e pressão atmosférica, proporcionando o estudo interdisciplinar 

a partir da coleta das informações. O espaço do Laboratório de informática 

conta hoje com 17 microcomputadores com acesso à internet à disposição dos 

professores e alunos para realização de atividades educativas. 

Além das atividades internas, a escola conta com uma espaço ao ar 

livre para pratica de Educação Física. Entretanto essas instalações são 

precárias e inadequadas em vários aspectos: acessibilidade, ausência de 

bebedouro e vestiário, falta de cobertura e iluminação.  

Durante as atividades diárias na quadra e corredores descoberto os 

alunos ficam vulneráveis a exposição excessiva ao Sol e atos de violência que 

partem do ambiente externo (pedradas) por isso ressalta-se a importância da 

cobertura da quadra. 

As Avaliações Institucionais também têm nos mostrado a preocupação 

da comunidade com a violência nas mediações da escola, além de ressaltarem 

a importância da cordialidade e/ou a falta dela dos funcionários da escola. 

Também foi ressaltada a comunicação entre escola e comunidade e a 

necessidade de se ter um blog, facebook ou uma página na internet para 

auxiliar nas informações pedagógicas. No ano de 2018, a equipe gestora 

disponibilizou um número de celular para facilitar a comunicação com a 

comunidade e em 2019 a partir desta linha telefônica disponibilizou também o 

contato via Whatsapp. 
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4 Rendimento escolar 

No ano letivo de 2015 o CEF 427 recebeu um grupo de alunos 

oriundos de um assentamento estabelecido na região. Esta é a única escola 

que atende Anos Finais na região. Estes alunos, em sua maioria, apresentaram 

baixo rendimento e elevada infrequência devido a diversas dificuldades sociais 

e familiares. Tal fato contribuiu para um alto índice de reprovação da EU – 

aproximadamente 20%. 

No ano seguinte, 2016, houve o crescimento do assentamento e 

estabelecimento de novos e com isso o cenário de 2015 se repetiu. Ainda 

neste ano letivo a escola recebeu dez turmas de 6º ano, que em anos 

anteriores eram atendidas nas Escolas Classe. Esses novos alunos recebidos 

apresentaram dificuldades de adaptação à realidade da nova escola o que 

influiu diretamente no rendimento escolar, pincipalmente nas turmas de G a J, 

turmas que contavam com muitos alunos reprovados – em defasagem idade-

ano – e com grande dificuldades na aprendizagem, alguns inclusive não 

alfabetizados ou com baixíssimo letramento. Tudo isso resultou em uma queda 

no rendimento em relação ao ano anterior como pode ser visto na Figura 1 a 

seguir.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018

SÉRIE HISTÓRICA (rendimento) 

Abandono

Reprovação

Aprovação



 

 

15 

Figura1: Série histórica do rendimento escolar 

Já no ano letivo de 2017, houve ligeira melhora em relação ao 

rendimento após os projetos de intervenção e a atuação de professora Claudia 

Maria de Andrade como Apoio Pedagógico auxiliando na identificação das 

dificuldades dos alunos. Entretanto o índice de abandono cresceu 

principalmente entre os alunos do 6º ano e os em defasagem idade-ano.  

Com a implementação da Organização da Educação em Ciclos de 

Aprendizagens no ano letivo de 2018 o índice de aprovação teve significativo 

aumento, uma vez que não há retenção nos 6º e no 8º anos. Assim para se 

fazer uma análise mais fidedigna da evolução escolar, a partir da realidade dos 

ciclos é preciso analisar os índices do biênio 2018/2019. 
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5 Função Social 

O Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia assume o 

compromisso com seus alunos, profissionais da educação e comunidade de 

implantar ações e programas específicos necessários a integridade dos 

profissionais da educação para garantir a aprendizagem de conhecimentos e 

habilidades necessárias ao pleno, consciente e responsável exercício da 

cidadania dentro da ética que valorize o ser humano. 

A escola, como espaço educativo e democrático e dentro de uma 

sociedade contemporânea deve levar o educando a capacidade de pensar, 

refletir, criticar, avaliar, buscar informações e construir suas próprias 

conclusões para consolidação de valores pré-formados, na intenção de 

compartilhar conhecimentos, ou seja, desenvolver o espírito crítico, a 

observação e o reconhecimento do outro. Além disso, a escola é um espaço de 

sociabilidade e também de difusão sócio cultural. 

A educação, nesse sentido, deve reconhecer práticas dialógicas entre 
os sujeitos para o respeito aos direitos e à dignidade humana, de 
forma que, participativa e democraticamente, se tenha a garantia da 
cidadania ativa. (MOTA, 2013, p. 21) 

Após vários momentos de debate e reflexão, acreditamos que se faz 

necessário um espaço escolar organizado para o desenvolvimento do 

educando, pois a escola está relacionada ao sistema social, político e 

econômico vigente na sociedade. A educação de qualidade implica em políticas 

públicas como um princípio de educação para todos e valorização das 

diferenças. E, como escola inclusiva, reconhecemos o enriquecimento advindo 

da diversidade. É uma ação que envolve toda a comunidade escolar. Não se 

restringe à relação professor - aluno.  

Tanto a escola como as esferas sociais devem proporcionar 

investigação, a reflexão e o diálogo que sugerem respostas aos desafios da 

escola. 

Assim, a função social da escola deve ter como finalidade a formação do 

indivíduo para que este possa realizar as transformações sociais necessárias à 

sua humanização, buscando romper com os sistemas que impedem seu livre 

desenvolvimento. É preciso que a escola e o próprio professor deem 
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testemunho dos valores que direcionam sua ação, fazendo da escola um 

ambiente de vivência de valores democráticos.  

A educação oferecida deve reconhecer, assim, a necessidade de 
uma articulação intersetorial entre a escola, a comunidade, os 
movimentos sociais, o sistema produtivo local, as associações, clubes 
e o poder público, pelo reconhecimento de que a educação acontece 
em diferentes esferas, tempos e espaços para construção de um 
projeto que tenha a justiça social e a justiça ambiental como 
referência.  

A educação integral pode ser vista sob dois aspectos: como 
concepção e como processo pedagógico. Como concepção, visa à 
formação humana em suas múltiplas dimensões. Em outras palavras, 
não é possível educar sem reconhecer que os sujeitos se constituem 
a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, 
ética, estética, que, pela complexidade das relações que se 
estabelecem entre todos os elementos que coabitam a Terra, dialoga 
amplamente com as dimensões ambientais e planetárias, em um 
novo desenho das relações humanas e sociais. Vista dessa forma, a 
Educação requer que estejam integrados e sejam ampliados, de 
forma qualitativa, espaços, tempos, saberes e conteúdos. (MOTA, 

2013 p. 19) 

E, para isso, tanto a escola como as esferas sociais devem proporcionar 

a investigação, a reflexão e o diálogo que sugerem respostas aos problemas 

detectados. A escola deve ter como finalidade a formação do homem para que 

este possa realizar as transformações sociais necessárias à sua humanização, 

buscando romper com os sistemas que impedem seu livre desenvolvimento. 
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5.1 Função Social - EJA 

A constituição Federal da República Federativa do Brasil, no seu Art. 

205. assegura que: 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Nesse contexto, a responsabilidade da escola pública é garantir a 

aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à 

socialização do indivíduo.  

A escola, portanto, tem o compromisso social de favorecer ao estudante 

a capacidade de se desenvolver individualmente e socialmente. Para tanto, é 

importante construir um currículo considerando a prática social que propicie 

esse desenvolvimento, ou seja, um currículo que estimule o aluno pensar, 

refletir, analisar, sintetizar, criticar, criar, classificar, tirar conclusões, 

estabelecer relações, argumentar, avaliar, justificar. Tal desenvolvimento 

oportuniza ao educando tornar-se sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem, proporcionando a construção do conhecimento de forma mais 

efetiva, fato que se toma como um fator essencial e diferencial na inserção do 

aluno no mercado de trabalho. 

O currículo é instrumento norteador do processo de ensino-

aprendizagem e o professor deve aplicá-lo como meio de integração dos 

alunos com o mundo, com seus pares, com os objetos, com a linguagem e com 

os professores num ambiente favorável à humanização. No currículo da 

educação de jovens e adultos, o grande desafio é implantar processos de 

formação humana, articulados a contextos sócio-históricos, com o intuito de 

reverter a exclusão e a promover aos jovens, adultos e idosos o acesso, a 

permanência e o sucesso no início ou no retorno desses estudantes à 

escolarização básica como direito fundamental. 

Sendo assim, a função social da escola pública é formar cidadãos 

críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, 

capazes de compreender a realidade em que vivem e preparados para 
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participar da vida econômica, social e política do país e aptos a contribuir para 

a construção de um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social, 

bem como melhorar sua qualidade de vida por meio dos conhecimentos que 

adquiriu. 

Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 

Construir uma Proposta Pedagógica é uma prática diretamente 

vinculada à participação ativa e efetiva do Corpo Docente, do Corpo Discente, 

dos Servidores e da Comunidade na qual a escola está inserida. Mais do que 

um caderno de expectativas e projetos, a Proposta Político Pedagógica de uma 

escola é um Livro da Vida, reescrito cotidianamente, reavaliado 

constantemente, vivo e latente na práxis pedagógica. 

“A aprendizagem significativa só ocorre quando as informações e 
conhecimentos relacionam-se de maneira não arbitrária com aquilo 
que a pessoa (aluno) já sabe”. Laura Castilho Felício (Orientadora 

Educacional).  

Vivemos numa sociedade dinâmica, cujo acúmulo e construção de 

conhecimento condicionam a necessidade da formação de um educando crítico 

e propositivo, sujeito ativo neste processo de construção de conhecimento. 

Dessa forma, a relação ensino-aprendizagem é ressignificada, tornando 

professor e estudante sujeitos cooperativos e o currículo escolar norteado 

pelos conhecimentos individuais e coletivos, contextualizado historicamente. 

Após estudo e debate com o corpo docente entendemos que a nossa 

prática pedagógica baseia-se na Teoria crítico-social, pois, a nosso ver 

tentamos preparar o aluno para o mundo social, dando-lhes requisitos por meio 

de aquisição de conteúdos e também por meio da socialização, ou seja, 

queremos cidadãos ativos e preocupados com a sociedade. Entretanto ao 

estudarmos a teoria Renovada Progressista, visamos preparar o aluno para 

assumir seu papel na sociedade, adaptando as suas necessidades as do 

mundo atual. Tivemos como base dos nossos estudos o Currículo de educação 

Básica que se fundamenta:  

[...] “nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 
Histórico-Cultural, por apresentarem elementos objetivos e coerentes 
na compreensão da realidade social e educacional, buscando não 
somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, 
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para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e 

garantindo a aprendizagem para todos.” (MOTA, 2013) 

A Gestão Democrática trouxe para a escola a possibilidade de ouvirmos 

a comunidade, agregarmos os seus saberes às práticas pedagógicas. A 

participação nas decisões da escola se tornou mais efetiva e contundente, as 

opiniões são ouvidas e registradas por meio das Avaliações Institucionais e até 

mesmo nas reuniões de pais e entregas de notas. 

“A gestão democrática está definida no art. 3º, inciso 8 da LDB como 
princípio da educação nacional a ser definida pelos sistemas de 
ensino. No DF a comunidade escolar organizada em suas entidades 
acumula uma longa história de luta na defesa da gestão democrática, 
que esse governo retomou com a Lei 4.751/2012. 

O processo de participação de todos os segmentos da comunidade 
escolar reforça a ideia de que a gestão democrática está para além 
da eleição de diretor ou da equipe de gestão, implica na participação 
da comunidade escolar, na definição e na implementação de 
decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de 
órgãos colegiados e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade 
escolar.” (MOTA, 2013, p. 114) 
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6 Objetivos 

Considerando a realidade social em que a UE está inserida e os debates 

sobre a função social enquanto escola, fica claro que o objetivo da escola é a 

formação de cidadãos conscientes do seu papel numa sociedade que 

necessita de indivíduos atuantes. Para tal formação o saber pedagógico se 

torna fundamental nesta construção e a preocupação maior é assegurar a 

formação do aluno voltado para o meio ambiente, a valorização humana e 

democrática. 

Além disso, o combate à evasão escolar, ao baixo rendimento e ao 

desinteresse pelos estudos devem ser constantes para que se possa atingir as 

metas e os índices adequados. Assim, é necessário lançar mão de estratégias 

de ensino voltadas para o diálogo e associadas a teorias educacionais que 

valorizam o aluno a partir dos seus saberes. 

Segundo MOTA (2013)  

“ ... a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do 

processo educativo. Entretanto, não é um universo separado do 
conjunto da sociedade, mas mantém particularidades históricas, 
sociais, culturais que a diferenciam de outras instituições. A educação 
não se dá apenas na escola, mas é importante destacar que nela 
ações sistematizadas de aprendizagens e de ensino têm centralidade, 
pela natureza de seus objetivos. A escola é um ambiente 
essencialmente educativo. 

Mesmo reconhecendo a amplitude do trabalho educativo e da 
importância dos tantos sujeitos nele envolvidos, destacamos o 
professor, o estudante e o conjunto da comunidade educativa como 
centrais no processo pelo envolvimento direto para concretizar os 
objetivos destacados para a escola. 
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7 Concepções Teóricas 

Respeitando as contribuições do passado, reconhecendo-as como 

ferramentas indispensáveis para a compreensão do presente, pois segundo 

ESTEBAN et al. (2012), “no passado estão latentes caminhos não traçados que 

podem indicar outras dimensões da ação atual e novas configurações da 

realidade, recuperando a abertura de horizontes e a criatividade na ação” foi 

que se pensou a construção da Proposta Pedagógica do CEF 427 de 

Samambaia. Para tanto, foram revisitadas as diversas correntes históricas e 

discutidas tanto suas abrangências quanto sua presença na formação dos 

professores e na maneira como se relacionam com o conhecimento.  

Vários estudos foram realizados nas coordenações pedagógicas de 

acordo com o calendário organizado pela CRE de Samambaia, alguns 

materiais foram cedidos pelos próprios professores o que contribuiu para a 

elaboração desse projeto. O mais interessante foi sabermos que atuamos com 

base na Teoria Crítico social dos conteúdos e na Psicologia Histórico-Cultural. 

Assim o estudo contribuiu para o crescimento pedagógico de todos. Segue 

abaixo, quadro sistematizado para pesquisa. 

TENDÊNCIAS E CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

PEDAGOGIA LIBERAL PEDAGOGIA PROGRESSISTA 

Características: 

 Conservadora: o mundo atual não 
deve ser alterado; 

 Escola: preparadora dos indivíduos 
para o desempenho de papéis sociais; 

 Justaposição do sistema capitalista; 

 Teorias não críticas (manutenção 
do “status quo”) 

Características: 

 Transformadora: a educação é 
instrumento de transformação social; 

 Escola: meio de ajudar no 
processo de superação das 
desigualdades sociais; 

 Concepção crítica da sociedade 
capitalista; 

 Teorias Críticas 

Teorias: 
1. Tradicional 
2. Renovada Progressista 
3. Renovada não- diretiva (Escola 
Nova) 
4. Tecnicismo 

Teorias: 
1. Libertadora 
2. Libertária 
3. Crítico-Social dos Conteúdos 

A prática escolar deve contemplar um tipo de relação ensino e 

aprendizagem que ultrapasse a mera reprodução de saberes “cristalizados” e 
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conteúdos programáticos e reconheça as diversas inteligências e 

conhecimentos populares contribuindo assim, com o processo de apropriação 

de conhecimento, na formação do educando crítico que reconheça seu lugar 

político e exercite a cidadania, refletindo sobre as questões sociais e buscando 

alternativas de superação da lógica do capital refletida nas relações e 

presentes em nossa realidade. Enfatiza o currículo escolar, a escrita e o 

conhecimento científico, colocando a escola como mediadora entre o saber 

popular e o saber erudito. “Pela mediação da escola, dá-se a passagem do 

saber popular e espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à 

cultura erudita”. SAVIANI (2003, p.29) 

Tal prática consiste na efetivação de condições tanto para que o trabalho 

pedagógico seja realizado quanto para o encaminhamento das funções sociais 

da escola, onde estão presentes os interesses das diferentes classes sociais ali 

representadas. Segundo LIBÂNEO (1985), 

“... a prática escolar assim, tem atrás de si condicionantes 
sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem, de 
sociedade e, conseqüentemente, diferentes pressupostos sobre o 
papel da escola, aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas 
pedagógicas, etc. Fica claro que o modo como o professor realiza seu 
trabalho, seleciona e organiza o conteúdo das matérias, ou escolhe 
técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos teórico-
metodológicos, explícita e implicitamente.” 

A construção do Proposta Pedagógica salienta o fato de que a história 

da Educação apresenta tendências que, por má interpretação ou 

desconhecimento do contexto histórico e socioeconômico, revezam entre o 

autoritarismo exagerado e espontaneísmo inconsequente.  

“Os fenômenos educativos, pela complexidade e singularidade que 
caracterizam os fenômenos sociais, não podem ser pesquisados fora 
da interação dialógica entre teoria e prática. (...) Esses traços 
peculiares demandam um desenho metodológico que incorpore a 
dinâmica do processo educativo que, como construção histórico-
cultural, está articulada à intencionalidade humana, a sua potencial 
criatividade, à polissemia, enfim, a uma compreensão da realidade 
social como instável, mutante e em permanente processo de 
reconstrução.” (ESTEBAN et al, 2012 p.11,). 

Sabe-se que no Brasil existem muitas correntes pedagógicas que são 

trabalhadas no interior da escola. A corrente pedagógica, com a qual grande 

parte dos professores se identifica, é a Pedagogia Histórico-Crítica que vai ao 

encontro da base teórica do Currículo e atende às necessidades vivenciadas 
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pelos docentes. Ainda assim, não se pode negar a influência da Pedagogia 

Liberal (tradicional e tecnicista) na formação dos profissionais da educação. 

Portanto, lançamos mão de outras perspectivas que contemplam as 

concepções pedagógicas que embasam os trabalhos em salas de aula, 

reconhecendo a formação de cada professora e professor presentes no espaço 

escolar. 

É fato que os professores têm conhecimento da corrente de pensamento 

e da concepção pedagógica que norteiam seus trabalhos em sala de aula, 

aplicando tais práticas na formação do educando, refletindo assim suas 

expectativas em relação à educação e à sociedade em que está inserido.   

A perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica trabalha a idéia de que o 

estudante é um sujeito dotado de uma historicidade, capaz de se tornar cada 

vez mais crítico quanto às percepções das relações de mundo, das visões 

acerca do trabalho. Parece assim, mais relevante, contribuir com a educação 

formal dos estudantes, enquanto ser global, a partir do seu cotidiano, na 

tentativa de, superando o senso comum (sem desqualificar os diversos 

saberes), problematizar a realidade de forma crítica e propositiva. 

Segundo GRAMSCI (1982) 

 “não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir 
qualquer intervenção intelectual – o Homo faber não pode ser 
separado do Homo sapiens. Além disso, fora do trabalho, todo 
homem desenvolve alguma atividade intelectual; ele é, em outras 
palavras, um ’filosofo’, um artista, um homem de sensibilidade; ele 
partilha uma concepção do mundo, tem uma linha consciente de 
conduta moral, isto é, para estimular novas formas de pensamento.” 

A partir do momento que atuamos com trabalhos em grupos, debates e 

seminários, passamos a ver o nosso aluno como um agente social, que 

necessita de outros para concretizar a formação do seu conhecimento, tendo o 

professor como mediador. Ao estudarmos percebemos que a problematização 

contribui para a construção da aprendizagem, vimos que é um trabalho árduo e 

que exige muito do profissional de educação e que infelizmente ainda não 

conseguimos trabalhar efetivamente em todas as aulas partindo de um 

problema social, nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca no: 
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“desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 
relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a 
educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 
didaticamente pela escola”.(VIGOTSKI, 2001) 

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” como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por 

meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um 

sujeito histórico e social. (VIGOTSKI, 2001, p. 329). 

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). 
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8 Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 

Pensar a organização do trabalho pedagógico da escola envolve as 

diferentes formas de planejamento, desde a organização da sala até o 

fechamento da aula, entendidos de forma articulada e que orientam a ação do 

professor. Dessa maneira direcionamos as atividades pedagógicas a todos os 

colaboradores da escola. Desta feita, vê-se que o planejamento serve para a 

organização interna, devendo-se destacar que a realidade de cada escola 

passa por imprevistos, situações singulares que dificultam uma organização 

padrão. Sendo assim faz-se necessário criar uma identidade para cada 

estabelecimento público de ensino, respeitando seu contexto e criando 

condições para que as características locais sejam mantidas sem que a visão 

de mundo seja negligenciada. O Centro de Ensino Fundamental 427 de 

Samambaia tem sua organização escolar na forma de ciclos de aprendizagem 

e abaixo estão descritos como se dá sua organização dos tempos e espaços , 

sua  relação  escola-comunidade e a atuação dos Serviços de Apoio 

Aprendizagem. 

8.1 Quantitativo de turmas  

No CEF 427 estão matriculados 1269 alunos sendo 979 no diurno e 290 

no turno noturno. A organização escolar é realizada na forma de ciclos de 

aprendizagem, no momento temos 15 turmas no período matutino, sendo 5 de 

6º anos, 6 de 7º anos e 2 de 8º anos e 2 de 9º anos, o turno vespertino está 

composto com 5 turmas de 6º anos, 5 de 7º anos e 3 de 8 º anos e 2 de 9º 

anos. O turno noturno tem 04 turmas de EJA do 2º segmento (5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

etapas) e 3 turmas de 3º segmento (1ª, 2ª e 3ª etapas).  

8.2 Horário  

O turno matutino tem início as 7h30 e finaliza as 12h30 ,o turno 

vespertino inicia as 13h e termina as 18h e o noturno tem início as 19h e 

termina as 23h. Os portões da escola são abertos 15 minutos antes do início de 

cada turno para que os alunos possam ter acesso as salas e garantir o início 

da aula no horário previsto. No entanto, o portão só é fechado 15min após o 
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início das aulas. Este tempo de tolerância é dado para que os alunos acessem 

a escola em caso de eventualidades. 

8.3 Intervalo 

Quanto ao intervalo para os alunos, definiu-se que terá duração de 15 

minutos e será compreendido entre o 3° e 4° horários no diurno e no noturno. 

Durante o intervalo a direção, a supervisão pedagógica, a coordenação e 

alguns professores acompanham a movimentação dos alunos como forma de 

prevenir algumas situações conflituosas que possam ocorrer bem como 

atender qualquer necessidade dos alunos nesse período. 

Pensando em diminuir os conflitos, os pequenos acidentes 

eventualmente ocorridos, e possibilitar aos alunos outras vivências, elaborou-

se então, o projeto Intervalo Legal conforme descrito em Projetos específicos 

neste PPP. Entre diversas atividades propostas há a  disponibilização de jogos 

de dama, xadrez, dominó e outros jogos de tabuleiro  entre outras . 

8.4 Disciplinas 

Os alunos matriculados no diurno terão aulas das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês), Arte e Educação Física. Compõem ainda a Grade Curricular 

dos alunos do diurno as aulas de PI (Projeto Interdisciplinar). No diurno PI I é 

voltado para Língua Portuguesa com oficina de redação, enquanto PI II e PI III 

estão voltados para os projetos de Ciências Naturais.  

8.5 Coordenação Pedagógica 

Coordenações Diurno 

Segundas- feiras:  

Coordenadores e os professores, decidindo em conjunto os 

planejamentos da semana e os assuntos que gostariam que fossem abordados 

na Coordenação Coletiva da quarta-feira. Nessas coordenações são marcadas 

reuniões com os responsáveis de alunos que os professores entenderem a 

necessidade de uma conversa seja por problemas disciplinares, de rendimento 
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ou ambos. Esta reunião é realizada com a presença  do  aluno, do seu 

responsável e todos os seus professores.  

Essas coordenações também são destinadas a realização de oficinas, 

palestras e estudos com o corpo docente . Os temas são sugeridos pelo grupo 

atendendo necessidades que aparecem ao longo do ano letivo. 

Quartas-feiras:  

É realizada Coordenação Coletiva com a Direção, Supervisão 

Pedagógica, Coordenadores e Professores.  Neste dia são repassados 

informes gerais, circulares, atestados médicos dos alunos, advertência , 

suspensões e reavaliação das rotinas escolares. Há, também, planejamentos 

dos calendários bimestrais, passeios, gincanas e definição de atividades 

coletivas bem como a constante avaliação do PPP e execução de projetos. 

Terças, quintas e sextas-feiras:  

São realizadas as Coordenações  por Área de Conhecimento : Exatas, 

Códigos e Humanas , respectivamente . Estas são realizadas juntamente com 

os coordenadores  e é direcionada ao acompanhamento dos planos de ação de 

cada disciplina e à necessidade de recursos  que contribuam para trabalho 

didático-pedagógico 

 

Coordenações Noturno 

Terças, quintas e sextas-feiras:  

Reuniões por área de conhecimento, para acompanhamento dos planos 

de ação, decisões relativas ao calendário semestral, repasse de informes 

pertinentes, e realização do curso do PNEM (Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio), discussão e planejamento dos projetos. 

8.6 Biblioteca Escolar 

A Sala de Leitura conta com um acervo atualizado e disponível aos 

alunos e professores, estando esta disponibilidade condicionada à presença de 
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servidores readaptados, pois não contamos com bibliotecários. Em 2018, 

houve a reorganização do espaço para a implementação do projeto de 

incentivo à leitura elaborado pelos professores de Língua Portuguesa. O 

projeto gerou bons resultados, apesar das limitações. 

8.7 Banco de Atividades 

Na tentativa de não deixar nosso alunado sem atividade na ausência de 

um professor, acordamos com o corpo docente a composição de um Banco de 

Atividades, onde o professor será orientado pelos coordenadores a elaborar 

atividades  de revisão ou lúdicas para serem utilizadas na ausência do mesmo. 

No caso do professor não deixar a atividade o(s) coordenadores entrarão em 

sala com atividades que deverão ser retomadas pelo professor. As subidas de 

aula só ocorrerão em casos extremos. 

8.8 SOE 

Na escola, o orientador educacional juntamente com a equipe gestora, 

professores e coordenadores é o principal responsável pelo desenvolvimento 

pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão, a 

reflexão sobre valores morais e éticos e à resolução de conflitos. Infelizmente 

esse ano nossa escola não conta com esse profissional o que tem levado os 

gestores e supervisores a envidar esforços para atender as demandas da 

escola no que tange a construção de valores e a construção de relações 

interpessoais.  

9 Concepções Práticas e estratégias de Avaliação 

Seguindo as Diretrizes de Avaliação Educacional procuramos realizar 

avaliações formativas buscando a avaliação como um processo que faz parte 

da aprendizagem, e que compreenda práticas, procedimentos e instrumentos 

que permitam aos professores e aos estudantes acompanharem as 

aprendizagens no cotidiano escolar. Estamos inseridos em dois âmbitos de 

avaliação: a interna, que é aquela realizada e elaborada na nossa escola, 

primeiro por disciplina, ou seja, cada professor é responsável por elaborar e 

aplicar sua avaliação formativa e interdisciplinar. A avaliação multidisciplinar 

que é elaborada com base nas avaliações externas, como ENEM, Questões de 



 

 

30 

vestibulares, Prova Brasil, Olimpíadas do Conhecimento e Avaliação 

Diagnóstica da SEDF. Essa avaliação visa a orientar e a familiarizar os alunos 

quanto aos tipos diversos de questões que eles irão encontrar nas várias 

avaliações que existem externamente. 

O acompanhamento dos alunos é feito desde o primeiro dia de aula, 

quando são realizadas avaliações diagnósticas em todas as disciplinas. Cada 

professor fica responsável por aplicar esta avaliação e juntamente com os 

coordenadores e orientadores educacionais ressaltar os casos mais urgentes 

quanto à apreensão e a compreensão do conteúdo. Aspectos como a escrita, 

interpretação e o cálculo de situações problemas são avaliados neste momento. 

O registro fica à disposição dos professores e direção, mas de posse do 

serviço de orientação educacional. No ano de 2018 detectamos um número em 

torno de 8% dos alunos do 6º ano que apresentam dificuldade na escrita e 

interpretação e 10% no que tange ao raciocínio lógico matemático, no 7º ano 

esse número cai para 5% e 8% Os alunos de 8º º ano apresentam menos 

dificuldade na escrita, o problema maior é visualizado na interpretação e no 

raciocínio lógico matemático. 

Quanto a distribuição das notas em cada bimestre dos 10 pontos 

bimestrais foram estabelecidos os seguintes critérios:  

Organização das Avaliações 

Tipo de Avaliação 
Pontuação 
máxima por 
avaliação 

Critérios obrigatórios conforme 
estabelecido pelas Diretrizes de 
Avaliação/SEEDF e PP/CEF427 

Avaliação Formativa (provas) 3,00 Mínimo 01 prova cuja nota é individual da disciplina. 

Trabalhos Formativos 3,00 Mínimo 01 trabalho cuja nota é individual da disciplina. 

Projeto Interdisciplinar 1,00 Nota coletiva do Projeto desenvolvido no bimestre. 

Provas Interdisciplinares 2,00 Nota coletiva da Avaliação Interdisciplinar. 

Entenda-se por nota coletiva aquela que será disponibilizada a todos 

os professores, portanto, a mesma em todos os componentes curriculares 

naquele bimestre.  

Os demais 6,0 (seis pontos) cada professor, a seu critério, pode 

distribuí-los em outras formas de avaliação como portfólio, trabalhos, registros 

reflexivos, seminários entre outros. Caso o professor opte por aplicar outras 

avaliações individuais sem consulta, estas não poderão ultrapassar 5,0 (cinco 
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pontos). Fica também determinado que nenhuma atividade avaliativa deve ser 

superior a 3,0 (três pontos), devendo todas as notas estarem descritas e 

discriminadas no diário de classe. 

No início de cada bimestre o professor deve divulgar os critérios de 

avaliação bimestral. Tais critérios podem ser estipulados em discussão com os 

alunos para que assim façam parte ativamente do processo avaliativo. 

O CEF 427 é uma escola inclusiva, assim estabelecida por meio da Lei 

nº 3.218/2003. Assim, é assegurado aos alunos especiais matriculados nesta 

instituição a garantia de condições de acesso, permanência e sucesso 

educacional inclusivo,  no qual a avaliação deve ser considerada sempre como 

um momento do processo ensino aprendizagem para atender as 

especificidades de cada estudante. Tomando como base o Currículo, devem 

ser realizadas adequações curriculares e constante acompanhamento por parte 

da equipe da Sala de Recursos para a garantia das aprendizagens. 

Este ano temos em nosso corpo discente alunos NEE diagnosticados 

como TDAH, TGD, BV, Dislexia, DI, DF/BNE, DPA(C), DMU. 

9.1 Atividades em dupla ou grupos 

São realizadas em sala de aula e com a supervisão e orientação do 

professor. Ficou acordado no momento de construção da Proposta Pedagógica 

que não serão passadas atividades em grupo para fazer em casa devido às 

dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar quanto a segurança dos 

estudantes.  

9.2 Avaliação Interdisciplinar (Provão) 

Será realizado geralmente na última semana do bimestre, valerá 2,0 (dois) 

pontos divididos em dois blocos: 1º bloco – Linguagens e códigos e 2º bloco – 

Ciências humanas e, ciências naturais e matemárica. Cada bloco valerá 1,0 

(um) ponto com o total de 20 (vinte) questões de múltipla escolha. A nota será 

geral para todas as disciplinas. 

Aplicação da Avaliação Interdisciplinar acontecerá a partir do 4º horário e 

será de responsabilidade do professor conselheiro a organização da sala, e 
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após o sinal dar início as avaliações que terão duração máxima de1 hora e 30 

minutos e mínima de 1 hora . Este tempo já inclui o preenchimento do gabarito. 

9.3 Autoavaliação 

“Processo que oportuniza ao estudante analisar seu desempenho e 

perceber-se como corresponsável pela aprendizagem. Pode ser realizada 

escrita ou oralmente. Requer orientação do professor, a partir dos objetivos de 

aprendizagem e do conhecimento dos princípios éticos. Não se destina a 

atribuição de nota, à punição, nem ao oferecimento ou retirada de pontos.” 

Realizada a critério do professor sempre que achar pertinente. 

9.4 Dever de Casa 

Seja qual for a idade do estudante ou o período escolar em que ele se 

encontra a apresentação prévia de roteiro que organize tal trabalho é 

fundamental. É preciso elaborar ações que consolidem formas efetivas de 

participação e envolvimento das famílias no âmbito escolar  para que se tornem 

colaboradores em potencial para a qualidade de ensino e para o sucesso do 

processo avaliativo dos estudantes. 

Alguns mecanismos de controle destas atividades para casa são 

realizados pelos professores para que os responsáveis tomem ciência da 

efetividade de tais tarefas. O acompanhamento é registrado na ata da turma. 

Não é mensurada nota quantitativa para estas atividades. Procura-se 

conscientizar os estudantes da necessidade de reservar um momento 

extraclasse para melhorar o seu desempenho escolar. 

9.5 Acompanhamento das Atividades Escolares 

Nas reuniões coletivas é realizado um levantamento dos alunos que não 

estão realizando as atividades escolares, como deveres de sala e/ou casa, 

atividades avaliativas e trabalhos. O registro é feito em formulário próprio . 

Quando é observado um excesso desses registros o responsável é convocado 

a supervisão. 



 

 

33 

9.6 Recuperação Contínua 

A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 

12, inciso V, para "prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento". Assim concebida, ela se destina à obtenção de nota que 

possibilite ao estudante ser promovido de um ano/série a outro/a. Um longo 

caminho precisa ser percorrido para que ela se associe à avaliação formativa. 

Para que se inicie a construção desse entendimento e a prática correspondente, 

recomenda-se a realização de intervenções pedagógicas contínuas junto a 

todos os estudantes, sempre que suas necessidades de aprendizagem forem 

evidenciadas. Desse modo, o avanço das aprendizagens ocorrerá de forma 

tranquila, sem lacunas, sem tropeços e sem aligeiramento, de acordo com as 

condições de aprendizagem de cada estudante. Este é o papel da escola 

democrática, comprometida com as aprendizagens de todos. Orienta-se a 

escola para que utilize a avaliação diagnóstica permanentemente para 

constatar as necessidades de cada estudante e organize os meios de mantê-lo 

em dia com suas aprendizagens. A autoavaliação pelos estudantes é 

importante aliada nesse processo. (BRASIL, 1996) 

O registro da intervenção processual (recuperação) será realizado nos 

diários, em que constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes e 

os relatos das atividades realizadas para a promoção do seu avanço. A 

intervenção poderá ser conduzida por meio de atividades diversificadas, no 

horário de aulas ou no contraturno, assim como por meio de reagrupamentos, 

projetos interventivos e outros recursos criados pela escola, sempre 

considerando a etapa e as condições de aprendizagem em que o(s) 

estudante(s) se encontra(m). A nota ou conceito deve resultar do que foi 

aprendido ao longo do percurso. Reitera-se: não se deve esperar pelo término 

de uma semana, de um bimestre, semestre ou ano letivo para oferecer as 

intervenções necessárias. Elas devem ocorrer desde o primeiro dia de aula, de 

forma contínua. Nada fica para depois. 

9.7 Regime de Progressão parcial com Dependência 

É ofertada ao aluno nos termos do art. 138 da resolução nº 01 /2012 – 

CEDF:  
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“[...] a progressão parcial para o ano subsequente do 6º para o 7º 
ano, do 7º para o 8º ano e do 8º para o 9º ano do ensino fundamental 
de duração de nove anos e da 1ªpara a 2ª série e da 2ª para a 3ª 
série do ensino médio, com dependência em até 2 
(dois)componentes curriculares, de acordo com as normas 

regimentais.” (DISTRITO FEDERAL, 2012) 

O aluno receberá Cronograma Bimestral de atividades relacionada ao 

Componente Curricular que esteja em Regime de Dependência após a 

assinatura do Termo de Compromisso, pelo estudante e seu responsável legal, 

quando menor. A atividade será supervisionada pelo professor regente atual da 

disciplina em dependência e será ofertada ao aluno aulas de reforço no regime 

Plantão de Dúvidas para que possam comparecer à escola no contraturno e 

dirimir suas dúvidas. No cronograma constará a atividade a ser realizada , os 

dias do plantão de dúvidas e a data da entrega. 

9.8 Regime de Progressão Continuada (Ciclos de Aprendizagens) 

Em complementação a isso, com a implementação dos Ciclos de 

aprendizagens, os estudantes do 6º ou 8º anos ao final do ano terão 

progressão continuada e aqueles que tiveram baixo rendimento passarão, no 

ano seguinte, pelos processos de reagrupamentos e estratégias de intervenção 

para retomada de suas fragilidades ao mesmo tempo em que as 

potencialidades são promovidas, configurando, assim um novo formato inserido 

para garantir as aprendizagens. 

9.9  Conselho de Classe 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da 

avaliação formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, 

avaliação e retomada do projeto político-pedagógico da escola. Ele é a 

instância em que se encontram e podem se entrelaçar os três níveis da 

avaliação: das aprendizagens, institucional e de redes ou em larga escala, 

sendo um momento privilegiado para autoavaliação pela escola (LIMA, 2012). 

Quando consegue refletir sobre os índices de desempenho, sobre o 

espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais atividades 

realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo, com vistas às 

aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na direção da avaliação 
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aqui defendida e consegue promover a desejada autoavaliação da escola. 

Assim, o conselho de classe se insere como um colegiado potencializador da 

gestão pedagógica da escola. (DISTRITO FEDERAL, 2006) 

O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar 

e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Esta 

instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os 

estudantes aprenderam, o que eles ainda não aprenderam e o que deve ser 

feito, por todos, para que as aprendizagens aconteçam. Orientamos que sejam 

envolvidas as famílias, demais profissionais da escola e os próprios estudantes 

para auxiliar nas reflexões e nas proposições de projetos interventivos e 

demais atos que possam colaborar para que sejam garantidas as 

aprendizagens de todos na escola. Alertamos para que esta instância não se 

torne um espaço hostil em que prevaleça o uso da avaliação informal de 

maneira negativa para expor, rotular, punir e excluir (avaliados e ou 

avaliadores).Os eventos ou momentos em que se realiza o Conselho de Classe 

devem ter objetivos bem definidos. Entende-se que todos os encontros devem 

incluir análises voltadas ao diagnóstico das condições de aprendizagem dos 

estudantes, bem como à proposição de intervenções que favoreçam o seu 

progresso. Mesmo que a etapa ou modalidade da Educação Básica utilize 

informações obtidas por meio da avaliação somativa (avaliação da 

aprendizagem), os seus resultados são analisados de forma integrada à 

avaliação formativa. Notas ou conceitos podem conviver com a avaliação 

formativa, desde que não tenham fim em si mesmos, isto é, não sejam o 

elemento central nem os estudantes sejam incentivados a estudar com vistas à 

sua obtenção. 

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe 

o status de colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da 

participação democrática dentro da escola. Assim diz o artigo 35 desta 

legislação: 

“O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão 
democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de 
educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos 
de classe quantas forem as turmas existentes na escola. 
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§ 1º O Conselho de Classe será composto por: 

I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe 
gestora, na condição de conselheiros natos; 

II – representante dos especialistas em educação; 

III – representante da carreira Assistência à Educação;  

IV – representante dos pais ou responsáveis;  

V – representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento 
da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, 
garantida a representatividade dos alunos de cada uma das turmas; 

VI – representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de 

turmas inclusivas.”(DISTRITO FEDERAL, 2012) 

O Conselho de Classe do CEF 427, é realizado em etapas e de forma 

participativa com a presença de pais, alunos, professores, direção, orientação 

educacional, sala de recursos e secretaria. Os registros do Conselho de Classe 

serão feitos em formulário (anexo), que servirão de apoio para as reuniões de 

pais e responsáveis, pois esse instrumento traduz de forma sucinta a vida 

escolar do aluno durante os três primeiros bimestres, entretanto respeita e 

segue as orientações das Diretrizes de Avaliação, tais como: 

§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a 
cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por 
solicitação do diretor da escola ou de um terço dos membros desse 
colegiado. 

Entrelaçar ou articular as avaliações praticadas na escola é 
considerar o processo pedagógico como democrático e de dinamismo 
singular. O clima organizacional que aqui se defende não pode ser 
conduzido para premiação ou punição dos envolvidos com o 
processo. A avaliação formativa é aquela que se insere na 
perspectiva das aprendizagens e, não por acaso, de todos. A 
avaliação praticada nas escolas não fechará os olhos às nossas 
fragilidades, porém, a que não aponta progressos ou elementos 
positivos torna-se perigosa e desencorajadora (HOFFMAN, 2003). 

Assim, o Conselho de Classe se reúne em um primeiro momento com os 

membros da Carreira Magistério e da Carreira Assistência à Educação de 

forma a levantar as questões pedagógicas e disciplinares de cada estudante 

individualmente e também da turma a qual está inserido. 

Em um segundo momento é realizada com os estudantes a 

apresentação e discussão dos registros da primeira etapa do Conselho de 

Classe, e registradas as impressões e opiniões dos alunos. 



 

 

37 

No momento seguinte é apresentado aos pais/responsáveis os registros 

feitos anteriormente pelos professores e pelos alunos e também são 

registradas as opiniões e sugestões e críticas dos pais. 

9.10   Avaliação Institucional 

A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da 

Escola, se destina a análise do desenvolvimento da Proposta Pedagógica, para 

identificar suas potencialidades e fragilidades e encontrar meios que garantam 

a qualidade social do trabalho escolar.  

A reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam 

estabelecidas em função da realidade e das necessidades dos seus atores, de 

forma a promover as aprendizagens dos estudantes e dos profissionais . Trata-

se de uma autoavaliação pela escola. Sua articulação com os outros dois 

níveis se faz, inclusive, quando traz para o centro da discussão os processos e 

procedimentos utilizados para realização dos trabalhos no interior da escola. A 

avaliação institucional, analisa, retoma, reorganiza os processos utilizados na 

avaliação para as aprendizagens. Ela procura instruir e melhorar as 

concepções e práticas que se materializaram na avaliação que ocorreu no 

cotidiano da sala de aula. Ao trazer para o espaço da coordenação pedagógica 

e do conselho de classe os dados emanados dos exames externos, a avaliação 

institucional abre agenda para análises e reflexões mais amplas. É neste 

momento que se entende onde se localiza a mediação capaz de ser realizada 

por meio da avaliação institucional. 

É importante que a avaliação do trabalho da escola não seja voltada 

para avaliação de pessoas, com vistas à exclusão, punição ou para premiação. 

Uma avaliação eficaz pode representar uma maneira ética de convidar os 

atores internos da escola a um diálogo entre si e com a comunidade, 

promovendo o sentido da qualidade negociada. Avaliar todas as instâncias que 

compõem a organização escolar é pauta constante deste nível da avaliação 

com o intuito de colocar quaisquer ações a serviço das aprendizagens. Por isso 

avalia-se como funcionam a biblioteca, a sala de leitura, os laboratórios, a 

coordenação pedagógica, a sala de apoio, a sala de recursos, o serviço de 

orientação educacional, os projetos didáticos e ou interventivos, o atendimento 
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ao público e demais elementos que compõem a estrutura física e 

organizacional da escola. 

A autoavaliação pela escola realiza-se ao longo do ano letivo, tendo 

como referência o projeto político-pedagógico, por meio de procedimentos por 

ela construídos. A SEEDF, em seus diversos setores, deve compor parceria 

com a escola, para orientar o desenvolvimento desse processo. Essa avaliação 

não é isolada nem burocrática, pois a transparência dos seus objetivos e 

procedimentos precisa deixar claro o caráter formativo que ela precisa assumir. 

Não pode pressupor hierarquias demarcadas e solidificadas, pois todos 

avaliam e são avaliados. A avaliação institucional ou avaliação do trabalho da 

escola é realizada na escola, pela escola, em função dela e por seus próprios 

atores (LIMA, 2012). 

A avaliação do trabalho da escola ou sua autoavaliação é interna e 

permanente. Ela deve ocorrer com envolvimento de todos os segmentos: 

mães/pais ou responsáveis, estudantes, gestores, professores e demais 

profissionais da educação. Existem diversos momentos propícios para a 

autoavaliação que devem ocorrer durante todo o ano letivo, como nos dias da 

avaliação pedagógica previstos em calendário escolar, coordenações coletivas, 

conselhos de classe, reuniões de pais/mães, reuniões da assembleia escolar e 

diversas outras reuniões. Entretanto esses não são momentos estanques de 

avaliação, mas, sim, propiciadores de discussão e reflexão coletiva. Lima (2012) 

lembra que o Conselho de Classe é um dos momentos especiais para essa 

autoavaliação por oportunizar o encontro e o entrelaçamento dos três níveis da 

avaliação. É importante registrar as contribuições surgidas nesses espaços 

para que não se percam elementos importantes para a reorganização do 

trabalho da escola. Os setores administrativos, as ações pedagógicas, os 

elementos da comunicação oral e escrita e todos os procedimentos que são 

demandados da escola ou que ela demande devem ser alvo deste olhar 

avaliativo. 

Como a avaliação para as aprendizagens tem ocupado grande parte das 

nossas reflexões, para que ela mesma seja revitalizada e a escola tenha sua 

atuação reconhecida pela sociedade, torna-se necessária a construção da 
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prática da avaliação do trabalho da escola por ela mesma como um processo 

contínuo, que conte com a participação de todos os que estão nele envolvidos. 

9.11 Reunião de Pais 

A reunião de pais ou responsáveis é realizada bimestralmente para 

entrega de notas e também a qualquer outro momento em que se faça 

necessário. Na ocasião sempre são realizadas palestra, vídeos motivacionais e 

ou informativos e atividades lúdicas com a colaboração de toda a família. A 

avaliação Institucional também é realizada durante as reuniões. Ou seja, é um 

espaço para informações, troca de idéias, apresentações e entrega de notas. 

As reuniões de pais também seguem as orientações das Diretrizes de 

Avaliação, que são:  

“Ao compreendermos que a gestão democrática não se dá de forma 
espontânea, sendo antes um processo histórico de construção 
coletiva, é preciso oportunizar mecanismos institucionais que não 
somente viabilizem, mas também incentivem práticas participativas 
efetivas de mães, pais/responsáveis a partir da escuta sensível 
desses sujeitos para que se tornem co-responsáveis pela 
aprendizagem dos filhos/estudantes. 

 

No entanto, é preciso que a instituição tenha clareza do perfil 
das famílias que compõem a escola e conheça suas expectativas e 
anseios em relação ao trabalho realizado, por meio de procedimentos 
e instrumentos construídos e discutidos coletivamente.  

 

Outro aspecto que contribui para que as famílias se sintam 
compromissadas pelo processo educativo dos estudantes é 
estabelecer e aprimorar os canais/mecanismos de comunicação entre 
escola e mães, pais/responsáveis. Valorizar suas percepções, 
expectativas e anseios acerca do processo avaliativo da escola e da 
sala de aula, esclarecendo e discutindo, desde as primeiras reuniões 
realizadas durante o ano letivo, os objetivos dos trabalhos, dos 
deveres de casa e das atividades em sala de aula propostos aos 
filhos/estudantes são formas de diminuir o distanciamento e as 
tensões existentes entre as duas instituições, potencializando assim, 
ações de natureza inclusiva. (DISTRITO FEDERAL, 2006) 

As famílias devem ser inseridas ainda no processo avaliativo do 

trabalho da escola (avaliação institucional). Elas precisam saber sobre os 

índices de desempenho e exames em larga escala para que não fiquem, 

apenas, com a informação veiculada por agentes jornalísticos que não 

aprofundam quanto ao entendimento pedagógico. As famílias possuem o 
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direito à compreensão sobre o que significam os registros avaliativos (boletins, 

relatórios, escalas e símbolos utilizados) para que possam dialogar com a 

instituição e os profissionais que dela fazem parte, bem como compreender a 

situação de aprendizagem em que se encontram seus filhos(as)/dependentes. 

9.12 Acompanhamento das Sanções Escolares 

De acordo com o Regimento Escolar do Distrito Federal: discente, 

professores e profissionais de educação, têm direitos, deveres e normas a 

cumprir, caso os mesmos descumpram-nos, sanções serão aplicadas e 

acompanhadas pela supervisão e/ou direção e registradas em formulário 

próprio.   
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10  Organização Curricular da Escola 

No intuito de trabalhar em conjunto o Currículo em Movimento e a Base 

Comum Curricular Nacional, o corpo docente elaborou planos de estratégia 

bimestrais que contemplam os conteúdos/ linguagens, as ações, estratégias, 

procedimentos e os projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 

É importante lembrarmos que os Planos de ação comungam com a proposta 

de organização da educação nos Cliclos de aprendizagens, dos Eixos 

Transversais apresentados no Currículo em Movimento da SEDF, onde 

estabelece que: 

Os objetivos do Ensino Fundamental estão pautados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes 

Pedagógicas desta Secretaria de Educação: 

- Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação 

para a Sustentabilidade. 

- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo 

vivências de diversos letramentos. 

- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de 

princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial. 

 



11  Acompanhamento e Avaliação do Proposta Pedagógica  

 Em um primeiro momento, o PPP será acompanhado durante as coordenações 

coletivas bimestralmente, em reuniões com a comunidade escolar, durante as reuniões 

de pais e demais datas previstas em calendário escolar. A avaliação institucional será de 

extrema importância para avaliar a real implementação do PPP. Deve-se salientar que 

em todas as reuniões haverá ata na qual constará registros das discussões relativas à 

execução dos planos e projetos previstos e análise dos resultados dessas ações com 

vistas a avaliar o alcance dos objetivos.  
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12  Projetos  

Os Projetos Pedagógicos nos dão um direcionamento das atividades escolares 

para o ano letivo, juntos na semana pedagógica avaliamos os projetos que aconteceram 

no ano anterior, decidimos se é viável mantê-lo e sugerimos outros. Alguns projetos já 

fazem parte da história do CEF 427, portanto sua permanência dá vida e característica a 

essa instituição, apenas algumas modificações a fim de aprimorá-lo sempre será bem 

visto, são eles:  

 Blitz da Limpeza 

 Intervalo Legal 

 Feira dos Estados 

 Jogos Interclasse 

 Projeto Interdisciplinar (Abordagens científicas) 

 Projeto Interdisciplinar (Leitura e produção de texto) 

 Água tem fim (Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água) 

 Feira das Raízes Culturais Afro-indígenas brasileiras 

 Olimpíadas do Conhecimento (OBMEP, OBA, OBR, OBLP, etc.)JESAM 

 Horta Orgânica e Sustentável 

 Minha Escola Melhor 

 Família na Escola 

 Xadrez na Escola 

 Batalha de MC’s 

 Feira de Ciências 

 Circuito de Ciências 

 Alfabetização e Letramento 

 Laboratório de Matemática 

 Laboratório de Informática 

 Todos Contra o Bullying 

 Transição 

 Reagrupamento 

 Saídas de campo 

 Mulheres inspiradoras 

 Infraestrutura para o saber 

 O Livro que viaja o mundo 



PROJETO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 

MÉTODOS 

AVALIATIVOS 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Blitz da Limpeza  Conscientizar toda a comunidade escolar a 
importância da limpeza no ambiente escolar. 

 Envolver a comunidade escolar a colaborar com a 
limpeza e conservação da escola. 

 Nas reuniões 
pedagógicas; 
 
Nas salas com os alunos 

 

Intervalo Legal  Envolver a comunidade escolar na organização 
de atividades culturais a serem desenvolvidas 
durante os intervalos das aulas. 

 Ampliar a visão dos alunos para atividades sociais 
e culturais que possam mostrar novos caminhos e 
alternativas de futuro numa comunidade tão 
carente de perspectiva. 

   

Feira dos 
Estados 

 Sensibilizar os alunos a buscar ampliar o 
conhecimento sobre o país em que vivem. 

 Envolver os alunos nas trocas dos conhecimentos 
adquiridos sobre turismo, economia, culinária, 
saúde, política e história das diversas regiões 
brasileiras. 

  Materiais 
pedagógicos 
diversos, tecidos, 
aviamentos, 
recursos 
audiovisuais, 
revistas, laboratório 
de informática com 
acesso à internet. 

Jogos 
Interclasse 

 Envolver as turmas na prática de esportes como 
alternativa de vida saudável. 

 Usar o esporte como forma de interação e 
conscientização de espírito coletivo e respeito 
mútuo. 

 Observação da 
participação, organização 
e socialização. 

Materiais 
desportivos, 
uniformes, 
premiações 
(medalhas). 
Quadra 
poliesportiva 
coberta e em 
condições de 
segurança. 

Projeto 
Interdisciplinar 
(Abordagens 
Ciêntíficas) 

 Fomentar nos alunos a curiosidade investigativa; 

 Identificar os conceitos teóricos com a prática; 

 Instigar o senso crítico; 

 Desenvolver a criatividade e capacidade de 

Interpretação de textos, 
experimentos em sala, vídeo 
aulas, pesquisas. 

Relatórios, atividades em 
grupo, maquetes, 
seminários, produção 
textual. 

Recursos 
audiovisuais, 
revistas, laboratório 
de informática com 
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abstração; 

 Relacionar ciências sociedade e tecnologia; 

 Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. 

acesso à internet, 
instrumentos 
laboratoriais, 
equipamentos de 
proteção individual. 

Projeto 
Interdisciplinar 
(Leitura e 
produção de 
textos) 

 Envolver a comunidade escolar nas trocas de 
experiências literárias; 

 Desenvolver habilidades de leitura e escrita; 

 Conhecer os diversos gêneros textuais e suas 
características; 

 Produzir textos com coesão e coerência 
observando a estrutura de cada gênero estudado. 

Aulas expositivas, leitura de 
textos diversos, apresentação 
com recursos multimídia, 
análise de letras de músicas 
e vídeos. 

Debate, estudo dirigido, 
seminário, teatro, leitura 
de imagem e produção de 
texto. 

Sala de leitura, 
livros, gibis, 
revistas, jornais, 
televisão, aparelho 
de dvd, projetor de 
imagens. 

Feira das Raízes 
Culturais Afro- 
indígena-
brasileiras 

 Sensibilizar sobre a diversidade da cultura 
brasileira e a necessidade de se combater o 
preconceito e a discriminação; 

 Identificar aspectos discriminatórios na sociedade 
e construir propostas de soluções; 

 Valorização e conscientização quanto ao legado 
afro-indigena na construção da sociedade 
brasileira. 

Pesquisas, análise de 
materiais, palestras, 
apresentação de grupos 
artístico culturais. 

Apresentação de 
trabalhos  

 

Água tem FIM 
(Semana doe 
Conscientização 
do uso 
sustentável da 
água) 

 Envolver os alunos na análise crítica e percepção 
do mundo social sobre o uso da água. 

 Promover soluções e mudanças para a realidade 
do uso da água na comunidade. 

   

Olimpíadas do 
Conhecimento 
(OBMEP, OBA, 
OBR, OBLP, 
etc.) 

 Sensibilizar a busca por ampliação de 
conhecimentos lógico-matemáticos para busca de 
boas colocações na competição da OBMEP. 

   

JESAM  Envolver os estudantes na prática de esportes 
como alternativa de vida saudável. 

 Usar o esporte como forma de interação e 
conscientização de espírito coletivo e respeito 
mútuo com outras comunidades escolares 

  Materiais 
desportivos, 
uniformes, 

Horta Orgânica 
e sustentável 

 Envolver a comunidade escolar na produção de 
alimentos orgânicos e saudáveis. 

 Ressaltar a importância de uma alimentação 

  Equipamentos e 
ferramentas para 
lidar e tratar a terra, 
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saudável, variada e livre de agrotóxicos e insumos 
agrícolas. 

insumos e 
nutrientes para o 
solo, sementes e 
mudas. 

Minha escola 
melhor 

 Envolver a comunidade escolar na conservação e 
busca de melhorias da estrutura escolar e do 
entorno. 

 Sensibilizar e conscientizar os alunos na 
conservação do patrimônio escolar e na 
manutenção da higiene dos ambientes coletivos 
da escola. 

   

Família na 
escola 

 aproximar a família do ambiente escolar, para que 
ela perceba e valorize a importância de sua 
inserção no mesmo.. 

 sensibilizar as famílias e o corpo docente para 
que se tenha um olhar mais atento ao 
comportamento e manifestações afetivas e 
emocionais do educando. 

Palestras, rodas de 
conversas, exposições, 
atendimentos e intervenções 

  

Xadrez na 
escola 

 Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático 
e estratégico. 

  Jogos de xadrez 

Batalha de MC’s  Envolver os alunos na construção de rimas e 
versos criativos como forma de expressão cultural 
e social. 

  Recursos de áudio: 
microfone, caixas 
de som etc. 

Feira de 
Ciências 

 Desenvolvimento ativo, por parte dos alunos, de 
projetos científicos que envolvam o tema proposto 
pelo Circuito de Ciências. 

   

Circuito de 
Ciências 

 Apresentação do melhor projeto da Feira de 
Ciências como representação da produção 
científica da escola 

   

Alfabetização e 
Letramento 

 Reconhecimento dos alunos com deficiência no 
processo de alfabetização. 

 Atendimento, por profissional especializado em 
alfabetização tardia (pedagogo/psicopedagogo), 
para os alunos que necessitam deste 
acompanhamento e apoio pedagógico. 

   

Laboratório de 
Matemática 

 Reconhecimento dos alunos com deficiência 
lógico-matemática. 

 Organização de espaço adequado a atender e 
sanar dificuldades de aprendizagem lógico-
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matemática não alcançadas em ambiente coletivo 
pela necessidade de atendimento individual com 
apoio de psicopedagogo. 

Todos Contra o 
Bullying 

 Apresentação, sensibilização e conscientização 
do Bullying como crime previsto em Lei n° 
13.185/2015. 

 Combate rigoroso desta prática com ampla 
divulgação no ambiente escolar e para toda a 
comunidade. 

   

Laboratório de 
informática 

     

Reagrupamento   Reagrupamento com alunos 
da mesma turma ou de 
turmas diferentes dentro do 
mesmo bloco conforme 
necessidades identificadas 
no decorrer do ano letivo. 

  

Transição  Introduzir os alunos e familiares à nova realidade 
escolar. 

 Facilitar o processo de adaptação dos estudantes 
às regras e estrutura da escola. 

Encontros coletivo com as 
comunidades das escolas 
sequenciais nos dois 
ambientes escolares.  
Visita com depoimento dos 
alunos do CEF427 às escolas 
classe. 
Aula inaugural para os alunos 
das escolas classe no CEF 
427 com reunião de pais 
concomitante. 

  

Saídas de 
Campo 

 Conhecer espaços físicos; 

 Reconhecer a formação do DF em seus aspectos 
natural, geográfico, histórico e cultural. 

Visitas supervisionadas, a 
museus, parques, teatros, 
institutos, dentre outros. 

Relatórios, debates, 
estudo dirigidos. 

Transporte para as 
saídas de campo. 

Mulheres 
Inspiradoras 

     

Infraestrutura 
para o saber 

 Incentivar o habito da leitura; 

 Desenvolver valores como responsabilidade, 
pontualidade e zelo pelo bem comum; 

Reorganização e reposição 
do acervo, ampliação do 
espaço de leitura,  

 Tapetes, mesas, 
cadeiras, 
almofadas, bancos, 
prateleiras. 

O Livro que 
viaja o mundo 

 Estimular o uso e desenvolvimento da língua 
inglesa; 

  Recursos áudio 
visuais, dicionários 
de língua inglesa, 
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 Estimular o intercambio cultural com as demais 
escolas e países inseridos no projeto. 

laboratório de 
informática com 
acesso a internet, 
materiais didáticos 
diversos. 



Alguns projetos ocorrem sob o direcionamento da Coordenação Regional de 

Ensino, e a escola faz questão de participar, incentivando os alunos para que cada vez 

mais possamos estar em sintonia com as demais escolas, para tanto a escola necessita 

de recursos financeiros oriundos do PDAF a fim de custear despesas como compra de 

materiais desportivos, uniformes, contratação de transporte escolar dentre outros 

materiais e serviços. 



13 Planos de Ação 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

EQUIPE GESTORA: Christian Robert Reis Brandão (diretor), Tassiane Dias Figueiró (vice-diretora), Cristina Glycida Dias da Silva (supervisora), Daniel Freitas de Sousa (supervisor), Ana Lise 
Marques Petroceli (supervisora), Maria de Fátima Bonfim Bispo (supervisora), Patrícia Rosa Rocha (chefe de secretaria). 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS, AÇÕES E PROCEDIMENTOS AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 Propiciar a formação de cidadãos 
autônomos e críticos; 

 Melhorar as práticas pedagógicas da escola; 

 Melhorar as relações interpessoais da 
comunidade escolar; 

 Fortalecer a integração escola-comunidade; 

 Fomentar a formação continuada; 

 Estimular o uso de novas técnicas e 
tecnologias de ensino; 

 Assegurar a formação voltada para o meio 
ambiente, para a humanização e respeito. 

 Reduzir a evasão escolar em 

2%; 

 Elevar o índice de aprovação 

em 5%. 

 Construir, implementar e avaliar estratégias 

de intervenção para turmas e estudantes 

que apresentarem baixo rendimento; 

 Reservar momentos para auto-avaliação e 

reflexão dos estudantes e docentes; 

 Elaborar e implementar o reagrupamento de 

estudantes de acordo com as avaliações 

diagnósticas e os índices de rendimento; 

 Construir um ciclo de interdisciplinaridade e 

uso de tecnologias nas aulas. 

 Administrar as verbas Distritais e Federais 

(PDAF e PDDE) para prover os materiais e 

equipamentos necessários à pratica 

pedagógica; 

 Gerir os Recursos Humanos de forma a 

manter o trabalho pedagógico sem 

interrupção e prejuízo. 

 Discutir o rendimento bimestral e identificar as 

fragilidades e potencialidades das turmas e dos 

estudantes dentro das disciplinas. 

 Refletir sobre os resultados dos projetos e ações e, 

assim, reformulá-los e/ou melhorá-los quando 

necessário. 

 

OBS 
  

  



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE AÇÃO - COORDENAÇÃO 

PROFESSORES: Cosmo Dias Nunes, Keli Cristina Neiva de Almeida e Luciene Tavares Nunes 

PERÍODO OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS, AÇÕES E PROCEDIMENTOS PROJETOS 

11/02/2019 A 
19/12/2019 

 Coordenar o trabalho pedagógico com 

objetivo de promover no ambiente escolar, 

momentos que favoreçam o envolvimento 

dos docentes, gestores, pais e discentes no 

aperfeiçoamento da qualidade do processo de 

ensino aprendizagem. 

 Dar assistência pedagógica ao corpo docente; 

 Observar o diagnostico dos alunos, viabilizando 

melhor atendimento ao educador e educando;  

 Acompanhar os trabalhos  dos professores e 

intervir quando necessário ou quando solicitado. 

 Hora Cívica; 

 Intervalo Legal. 
 

OBS 
  

  



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS 

PROFESSORES: Ivanice Tavares de Souza, Raquel Jeronimo Ferreira da Silva 

DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 

Institucional; 

2.29 – Criar sistema de 

avaliação qualitativa de 

desempenho escolar que 

possibilite acompanhar de 

maneira democrática o 

desenvolvimento do 

estudante no ensino 

básico; 

Desenvolver habilidades e 

utilizar instrumentos de apoio 

que facilitem o 

desenvolvimento intelectual e 

a autonomia do educando 

-Entrevistar as 

famílias dos 

estudantes para 

esclarecer as 

funções do AEE na 

escola e conhecer os 

alunos que 

participarão e 

trabalharão neste 

espaço. 

-Sensibilizar os 

professores sobre a 

ação do AEE, 

multiplicando ideias e 

conhecimento sobre 

a inclusão escolar. 

-Valorizar as 

diferenças e 

potencialidades. 

-Construir o horário 

Professores da sala de 

recursos, professores 

regentes, equipe gestora, 

estudantes e pais 

Ao longo do ano 

letivo. 

Avaliar 

permanentement

e todos os 

elementos 

constitutivos do 

processo de 

aprendizagem 

num trabalho 

compartilhado 

envolvendo: 

professores 

regentes, sala de 

recursos e a 

família, nos 

aspectos 

referentes às 

suas 

características 

funcionais e 

competências 
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de atendimento de 

modo a garantir a 

frequência e a 

participação. 

-Realizar 

atendimento ao 

estudante, pais e 

professores conforme 

horário. 

curriculares 

através da 

observação 

cotidiana das 

atividades em 

geral. 

2- Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Meta 2 

Estratégia 2.14 

Reorganizar, por meio de 

amplo debate com os 

profissionais da educação, 

o trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a 

qualidade da educação 

Ressignificar a práxis 

pedagógica do professor 

com vistas às aprendizagens 

Realizar estudo sobre 

as concepções do 

desenvolvimento e 

aprendizagem, na 

coordenação coletiva 

da UE. 

Professores da sala de 

recursos, professores 

regentes, equipe gestora. 

Ao longo do ano 

letivo. 

 

Os professores 
registrarão suas 
considerações 
em instrumento 
construído para 
verificar:   
-relevância do 
conteúdo de 
formação; 
-estratégia 
utilizada; 
-material de apoio 
disponibilizado 

3- Assessoria ao 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Meta 2: Garantir o acesso 

universal, assegurando a 

permanência e a 

aprendizagem dos 

estudantes a partir dos 6 

anos de idade, ao ensino 

fundamental de 9 anos, 

assegurando, também, a 

conclusão dessa etapa até 

Promover reflexões sobre 

novos focos de análise para 

o processo de ensino e 

aprendizagem; 

Construir juntamente com o 

professor, alternativas 

teórico-metodológicas de 

ensino e de avaliação com o 

foco no desenvolvimento dos 

- Discussões e 

reflexões sobre a 

prática pedagógica, 

avaliativa e relações 

interpessoais; 

- Ressignificação do 

conselho de classe 

na perspectiva do 

sucesso escolar, de 

Sala de Recursos 

Equipe Gestora. 

Ao longo do ano 

letivo. 

 

Reflexão entre a 

sala de recursos, 

professores e 

equipe gestora 

sobre o processo 

de ensino 

aprendizagem. 
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os 14 anos de idade até o 

último ano de vigência 

deste Plano. 

Meta 4: Universalizar o 

atendimento educacional 

aos estudantes com 

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento, altas 

habilidades ou 

superdotação, com 

transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade – 

TDAH, dislexia, discalculia, 

disortografia, disgrafia, 

dislalia, transtorno de 

conduta, distúrbio do 

processamento auditivo 

central – DPA(C) ou 

qualquer outro transtorno 

de aprendizagem, 

independentemente da 

idade, garantindo a 

inclusão na rede regular 

de ensino ou conveniada e 

o atendimento 

complementar ou 

estudantes; 

Fornecer subsídios para que 

as ações escolares ocorram 

tanto em uma dimensão 

coletiva quanto individual. 

Intervir junto aos sujeitos e 

aspectos que possam 

dificultar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Ofertar atendimento 

educacional especializado na 

sala de recursos, no contra 

turno. 

Flexibilizar a ação 

pedagógica nas diferentes 

áreas do conhecimento ás 

necessidades especiais do 

ANEE respeitando suas 

individualidades. 

Buscar melhor integração 

dos ANEE, auxiliando seu 

desenvolvimento educacional 

e social, valorizando e 

respeitando a diferença de 

cada um. 

forma a estimular o 

processo de ação-

reflexão-ação sobre o 

trabalho pedagógico; 

- Planejamento, com 

o coletivo da escola, 

das intervenções aos 

problemas 

levantados; 

- Promoção de 

grupos de estudo, 

oficinas e palestras 

na própria escola 

com professores e 

coordenação 

pedagógica; 

Sensibilizar os 

professores sobre a 

ação do AEE 

multiplicando o 

conhecimento sobre 

a inclusão escolar. 

Planejar as 

atividades para os 

alunos na sala de 

recursos buscando 

atender as 
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exclusivo, quando 

necessário, nas unidades 

de ensino especializadas. 

necessidades de 

cada um. 
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 6° e 7° Ano –  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens  

DISCIPLINA(S): Artes Visuais  

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Gonçalves Pinelli  

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_1°_ 

BIMESTRE 

 Conceitos e finalidades 
da Arte em diferentes contextos 
históricos e sociais 

  A Arte como linguagem 
universal.  

 Estudo de diferentes 
tipos de desenho; 

 Introdução de diferentes 
formas de linguagens 
expressivas, sensoriais e 
sinestésicas como forma de 
comunicação humana: artes 
visuais, teatro, música, 
fotografia, cinema, publicidade, 
TV, arquitetura, poesia, 
literatura, dança; 

 Estudo de elementos da 
linguagem visual: cor, ponto, 
linha, plano, textura, figura, 
ritmo, volume, proporção, 
equilíbrio, simetria, 
bidimensionalidade e 
tridimensionalidade; 
  Estudo e simbologia de 
cores em diferentes culturas e 
sociedades 

 Compreender a evolução do 
homem a partir da apreciação da arte. 

 Desenvolver a capacidade de 
leitura e análise de elementos das artes 
visuais. 

 Reconhecer, respeitar e 
valorizar no âmbito familiar, escolar e 
regional a diversidade cultural. 

 Reconhecer a produção visual 
como produto cultural sujeito à análise e 
ao entendimento; 

  Analisar diferentes 
representações artísticas, como 
linguagem estética e comunicacional; 

 Localizar e analisar em 
produções artísticas o uso de elementos 
básicos da linguagem visual; 

 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 demudança de sua 
formação cultural 

 Propiciar momentos de 
entretenimento, exposição, apreciação e 
fruição da produção artística. Despertar 
reflexão coletiva e debate. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já adquiridos 
através de diálogos intermediados 
pelo professor. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: ensinar 
os estudantes a se concentrarem e 
a focar em pontos específicos por 
mais de sete minutos. 

 Tarefas para 
casa. 

 Trabalhos ao 
final do bimestre. 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Diário de bordo. 

 Provas formais.  
 

 

 O cidadão de papel 
pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto 
Dimenstein, o objetivo é fazer com 
que os estudantes leiam uma obra 
literária clássica adaptada. Fazer 
com que conheçam aquela que é 
considerada a grande arte.  
Os estudantes estudaram com o 
professor no início de todas as 
aulas, um dos artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a 
obra lida com a DUDH, produzindo 
algo: texto, desenho, pintura, cena, 
música.  
O objetivo aqui é faze-los 
compreender algumas coisas: 
 

a) Os direitos que compõem 
a declaração. 

b) Obra canônica e 
fundamental para uma 
construção intelectual.  

OBS   



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 6° e 7° Ano – 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Visuais 

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Pinelli 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 

_2°_ 

BIMESTRE 

 Arte Rupestre (período 
Paleolítico e Neolítico); 

 Estudo de matrizes 
culturais brasileiras (indígena, 
africana, europeia e demais 
povos imigrantes) e suas 
influências na formação da arte 
e da cultura nacional; 

 Principais 
características de culturas da 
antiguidade: 

Mesopotâmia, Egito, Grécia e 
Roma; 

 Principais 
características da Arte 

Bizantina; 

 Principais 
características da Arte 

Medieval: Românica e Gótica; 

 Arte pré-colombiana – 
civilizações maia, asteca, Inca, 
marajoara, Santarém e outras. 

 Antecedentes da 
história de Brasília/DF; 

 Compreender a evolução do 
homem a partir da apreciação da arte 
rupestre brasileira e das demais 
manifestações artísticas ao longo da 
história. 

 Contextualizar em 
estilos/movimentos artísticos da Pré-
história à Idade Média e utilizar as 
noções trabalhadas em suas produções 
artísticas. 

 Relacionar o estudo da arte 
da pré-história brasiliense a aspectos 
históricos e geográficos do DF. 

 Indicar e conhecer produções 
visuais do/no Distrito Federal, e sua 
contribuição para a construção da 
identidade cultural; 
 

 Apreciar e entender as 
manifestações culturais de vários 
grupos étnico-raciais que compõem a 
nação brasileira em seu universo 
pluricultural; 

 Conhecer e valorizar a cultura 
visual local e global; fomentar a 
pluralidade cultural no espaço escolar. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço escolar. 

 Jogos práticos. 
Meditação guiada: ensinar os 
estudantes a se concentrarem e a 
focar em pontos específicos por 
mais de sete minutos. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para 
casa. 

 Trabalhos ao 
final do bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Diário de 
bordo. 

 Provas 
formais.  
 

 O cidadão de papel pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto 
Dimenstein, o objetivo é fazer com que 
os estudantes leiam uma obra literária 
clássica adaptada. Fazer com que 
conheçam aquela que é considerada a 
grande arte.  
Os estudantes estudaram com o 
professor no início de todas as aulas, 
um dos artigos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a obra 
lida com a DUDH, produzindo algo: 
texto, desenho, pintura, cena, música.  
O objetivo aqui é faze-los compreender 
algumas coisas: 
 
(a) Os direitos que compõem a 
declaração –DUDH–. 

(b) O valor e contexto de 
canônica e fundamental para uma 
construção intelectual. 

(c) Relacionar conhecimentos 
artísticos e literários com questões 
sociais do direito universal. 

OBS   



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 6° e 7° Ano – 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Pinelli 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 

_3_º 
BIMESTRE 

 Multiplicidade da obra 
cênica.  

 História do Teatro, da 
dança e do circo: Conceito de 
Teatro, de dança e de circo 
como linguagens artísticas. 

 Origem do Teatro 
como expressão da diversidade 
humana; mitologia. 

 Teatro Grego: 
mitologia e arquitetura. 

 Tragédia e Comédia; 
Teatro Romano: aspectos 
históricos e Arquitetura. 

 Conhecimento 
artístico cênico como produção, 
fruição e contexto histórico. 

 Elementos da 
linguagem teatral: corpo, voz, 
expressão corporal, figurino, 
iluminação, sonoplastia, 
cenário, maquiagem e 
adereços. 

 Formação de plateia. 

 Conhecer a história do 
teatro da pré-história à antiguidade e 
teatro grego. 

 Reconhecer os elementos 
principais do teatro: figurino, cenário, 
iluminação, sonoplastia, maquiagem, 
adereços e trabalho do ator. 

 Apreciar o fazer artístico, 
contextualizando a produção com 
teatro, dança, circo, mitologias de 
diversas culturas. 

 Compreender as Artes 
Cênicas como linguagem e forma de 
expressão. 

 Conhecer e valorizar 
manifestações culturais afro-
brasileiras. 

 Identificar os elementos da 
linguagem teatral. 

 Conhecer espaços culturais 
e compreender atitudes de plateia. 

 Perceber as artes cênicas 
como ciência voltada para a 
formação crítica, política e social. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem ser o 
norte da comunicação e dos diálogos.  

 Uso de projeções de imagens 
e vídeos para a exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já adquiridos 
através de diálogos intermediados pelo 
professor. 

 Saída de sala para uma leitura 
imagética do espaço escolar. 

 Jogos práticos. 
Meditação guiada: ensinar os 
estudantes a se concentrarem e a focar 
em pontos específicos por mais de sete 
minutos. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas 
para casa. 

 Trabalhos 
ao final do bimestre 

 Prova 
oral. 

 Debates. 

 Diário de 
bordo. 

 Provas 
formais.  
 
 

 O cidadão de papel pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto Dimenstein, o 
objetivo é fazer com que os estudantes 
leiam uma obra literária clássica adaptada. 
Fazer com que conheçam aquela que é 
considerada a grande arte.  
Os estudantes estudaram com o professor 
no início de todas as aulas, um dos artigos 
da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a obra lida 
com a DUDH, produzindo algo: texto, 
desenho, pintura, cena, música.  
O objetivo aqui é faze-los compreender 
algumas coisas: 
 
(a) Os direitos que compõem a 
declaração –DUDH– 

(b) O valor e contexto de canônica e 
fundamental para uma construção 
intelectual. 

(c) Relacionar conhecimentos 
artísticos e literários com questões sociais 
do direito universal. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 6° e 7° Ano – 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Pinelli 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 

_4_º 
BIMESTRE 

 Rituais litúrgicos em diferentes 
culturas: aspectos dos povos indígenas e 
afro-brasileiros  

 História do Teatro Brasiliense 

 Elementos formais de dança: 
movimento expressivo, ritmo, equilíbrio, 
eixo, orientação espacial, composição 
coreográfica 

 Formação de plateia 

 Consciência corporal: postura, 
lateralidade, locomoção, respiração, tônus, 
relaxamento 

 Movimento expressivo: ações 
corporais básicas de movimento 

 Estudo de movimento expressivo 
em manifestações cênicas afro brasileiras: 
maracatu, congada, bumba-meu-boi, 
capoeira, frevo, entre outras 

 Expressividade vocal: articulação, 
projeção, dicção, entonação e projeção de 
voz associados  a movimentos respiratórios 
e respiração diafragmática 

 Jogos dramáticos e teatrais como 
elementos de ação cênica 

 Apreciar 
manifestações afro brasileiras 
e indígenas na cultura 
brasileira: maracatu, congada, 
bumba-meu-boi, capoeira, 
frevo, entre outras. 

 Utilizar os gêneros 
dramáticos em produções 
cênicas. 

 Conhecer produções 
cênicas brasiliense. 

 Apreciar e interpretar 
elementos cênicos em 
produções culturais. 

 Conhecer e utilizar 
técnicas de expressão 
corporal e expressividade 
vocal. 

 Desenvolver 
potencial criador, capacidade 
de leitura e releitura de 
elementos teatrais. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem ser 
o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já adquiridos 
através de diálogos intermediados 
pelo professor. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço escolar. 

 Jogos práticos. 
Meditação guiada: ensinar os 
estudantes a se concentrarem e a 
focar em pontos específicos por mais 
de sete minutos. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF.  

 Tarefas 
para casa. 

 Trabalh
os ao final do 
bimestre 

 Prova 
oral. 

 Debates
. 

 Diário 
de bordo. 

 Provas 
formais.  

 Participa
ção nas aulas 
praticas. 
 
 

 O cidadão de papel pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto Dimenstein, 
o objetivo é fazer com que os estudantes 
leiam uma obra literária clássica 
adaptada. Fazer com que conheçam 
aquela que é considerada a grande arte.  
Os estudantes estudaram com o 
professor no início de todas as aulas, um 
dos artigos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a obra 
lida com a DUDH, produzindo algo: texto, 
desenho, pintura, cena, música.  
O objetivo aqui é faze-los compreender 
algumas coisas: 
 
(a) Os direitos que compõem a 
declaração –DUDH– 

(b) O valor e contexto de canônica 
e fundamental para uma construção 
intelectual. 

(c) Relacionar conhecimentos 
artísticos e literários com questões 
sociais do direito universal. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
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PLANO DE CURSO – 8° e 9° Ano –  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens  

DISCIPLINA(S): Artes Visuais  

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Gonçalves Pinelli  

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 

_1°_ 

BIMESTR
E 

 Elementos da linguagem teatral: 
figurino, iluminação, sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços 

 Montagem Teatral. 

 Elementos formais da dança 

 Consciência corporal e 
expressividade vocal 

 Movimento Expressivo 

 Jogos dramáticos e teatrais 
comoelementos de ação cênica 

 Formação de plateia 

 Poéticas teatrais 
contemporâneas 

 Elementos de linguagem teatral: 
figurino, iluminação, sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços. 

 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. 

 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 

 Conhecer e valorizar o 
Teatro Moderno e Contemporâneo 

 . 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem ser o 
norte da comunicação e dos diálogos.  

 Uso de projeções de imagens 
e vídeos para a exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já adquiridos 
através de diálogos intermediados pelo 
professor. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço escolar. 

 Jogos práticos. 
Meditação guiada: ensinar os 
estudantes a se concentrarem e a focar 
em pontos específicos por mais de sete 
minutos. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF.  

 Taref
as para casa. 

 Trab
alhos ao final 
do bimestre 

 Prov
a oral. 

 Deba
tes. 

 Diári
o de bordo. 

 Prov
as formais. 

 Partic
ipação nas 
aulas praticas. 
 
 

 O cidadão de papel pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto Dimenstein, 
o objetivo é fazer com que os estudantes 
leiam uma obra literária clássica 
adaptada. Fazer com que conheçam 
aquela que é considerada a grande arte.  
Os estudantes estudaram com o 
professor no início de todas as aulas, um 
dos artigos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a obra 
lida com a DUDH, produzindo algo: texto, 
desenho, pintura, cena, música.  
O objetivo aqui é faze-los compreender 
algumas coisas: 
 
(d) Os direitos que compõem a 
declaração –DUDH– 

(e) O valor e contexto de canônica 
e fundamental para uma construção 
intelectual. 

(f) Relacionar conhecimentos 
artísticos e literários com questões 
sociais do direito universal. 

OBS   
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PLANO DE CURSO – 8° e 9° Ano – 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Visuais 

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Pinelli 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 

MÉTODOS 
AVALIATIV

OS 
PROJETOS 

_2°_ 

BIMESTR
E 

 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 

 Formação de plateia 

 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 Marcos e Ariano 
Suassuna 

 Elementos da cultura afro-brasileira e 
indígena na dramaturgia brasileira 

 Formação de plateia 

 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 afro 
brasileiras e indígenas na cultura 
brasileira. 

 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem ser 
o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já adquiridos 
através de diálogos intermediados 
pelo professor. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço escolar. 

 Jogos práticos. 
Meditação guiada: ensinar os 
estudantes a se concentrarem e a 
focar em pontos específicos por mais 
de sete minutos. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF.  

 Ta
refas para 
casa. 

 Tr
abalhos ao 
final do 
bimestre 

 Pr
ova oral. 

 D
ebates. 

 Di
ário de 
bordo. 

 Pr
ovas 
formais.  

 P
articipação 
nas aulas 
praticas. 
 
 

 O cidadão de papel pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto Dimenstein, o 
objetivo é fazer com que os estudantes 
leiam uma obra literária clássica adaptada. 
Fazer com que conheçam aquela que é 
considerada a grande arte.  
Os estudantes estudaram com o professor 
no início de todas as aulas, um dos artigos 
da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a obra lida 
com a DUDH, produzindo algo: texto, 
desenho, pintura, cena, música.  
O objetivo aqui é faze-los compreender 
algumas coisas: 
 
(a) Os direitos que compõem a 
declaração –DUDH– 
(b) O valor e contexto de canônica e 
fundamental para uma construção 
intelectual. 
(c) Relacionar conhecimentos 
artísticos e literários com questões sociais 
do direito universal. 



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 8° e 9° Ano – 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Pinelli 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 

_3_º 
BIMESTRE 

 Surgimento da fotografia e o seu 
impacto na arte. 

 Impressionismo: início das grandes 
tendências de arte no século XX 

 Realismo: arquitetura civil urbana; 
arquitetura e “pintura social”. 

 Elementos da linguagem visual 
relacionando-os à história da arte e às imagens 
cotidianas 

 Diferentes formas de expressão 
artística e a integração entre elas 

 Introdução a novas tendências da 
arte no século XX 

 Diferença entre cor luz e cor 
pigmento 

 Fotografia e Pontilhismo 

 Pós-Impressionismo: uso arbitrário 
da cor, definida e limitada por linhas de 
contorno visíveis. 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 

 Compreender a arte como fato 
histórico contextualizado em diversas 
culturas, conhecendo, respeitando e 
observando sua constante mudança. 

 Desenvolver a capacidade de 
leitura e análise dos elementos das artes 
visuais contextualizando-os nos 
movimentos artísticos. 

 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. 

 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já adquiridos 
através de diálogos intermediados 
pelo professor. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço escolar. 

 Jogos práticos. 
Meditação guiada: ensinar os 
estudantes a se concentrarem e a 
focar em pontos específicos por 
mais de sete minutos. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefa
s para casa. 

 Trabal
hos ao final do 
bimestre 

 Prova 
oral. 

 Debat
es. 

 Diário 
de bordo. 

 Prova
s formais.  

 Partici
pação nas 
aulas praticas. 
 
 

 O cidadão de papel pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto 
Dimenstein, o objetivo é fazer com que 
os estudantes leiam uma obra literária 
clássica adaptada. Fazer com que 
conheçam aquela que é considerada a 
grande arte.  
Os estudantes estudaram com o 
professor no início de todas as aulas, 
um dos artigos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a obra 
lida com a DUDH, produzindo algo: 
texto, desenho, pintura, cena, música.  
O objetivo aqui é faze-los compreender 
algumas coisas: 
 
(a) Os direitos que compõem a 
declaração –DUDH– 
(b) O valor e contexto de 
canônica e fundamental para uma 
construção intelectual. 
(c) Relacionar conhecimentos 
artísticos e literários com questões 
sociais do direito universal. 



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 8° e 9° Ano – 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Leonardo Nunes Pinelli 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 

_4_º 
BIMESTRE 

 Formação de plateia 

 Ambiente cultural 
artístico do século XVIII e XIX no 
Brasil. 

 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 

 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 – 

 Relacionar os elementos 
da linguagem visual às produções 
históricas e imagens cotidianas. 

 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. 

 Desenvolver um 
pensamento reflexivo sobre a 
realidade a partir da análise crítica, 
da pesquisa e investigação do 
objeto artístico contextualizado. 

 Compreender a 
influência  de estilos/movimentos 
ocidentais do século XX sobre 
produções visuais brasileiras. 

 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 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
iluminação; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 
Meditação guiada: ensinar os 
estudantes a se concentrarem e a 
focar em pontos específicos por 
mais de sete minutos. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF.  

 Tarefas 
para casa. 

 Trabalhos 
ao final do bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Diário de 
bordo. 

 Provas 
formais.  

 Participação 
nas aulas praticas. 
 
 

 O cidadão de papel pintado: 
 
Baseado na ideia de Gilberto Dimenstein, o 
objetivo é fazer com que os estudantes leiam 
uma obra literária clássica adaptada. Fazer 
com que conheçam aquela que é considerada 
a grande arte.  
Os estudantes estudaram com o professor no 
início de todas as aulas, um dos artigos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
Os estudantes devem relacionar a obra lida 
com a DUDH, produzindo algo: texto, desenho, 
pintura, cena, música.  
O objetivo aqui é faze-los compreender 
algumas coisas: 
 
(a) Os direitos que compõem a 
declaração –DUDH– 
(b) O valor e contexto de canônica e 
fundamental para uma construção intelectual. 
(c) Relacionar conhecimentos artísticos e 
literários com questões sociais do direito 
universal. 
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teoria antropofágica, 
simplificação da forma. 

 Influência e domínio dos 
Estados Unidos na Arte Pós–
moderna 

 Op Art/Pop Art; 

 Arte concreta 

 Introdução a 
transformações estéticas e 
tecnológicas da arte no século 
XX: Arte computacional; vídeo-
arte, Arte conceitual, Hiper 
realismo, 
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  período histórico  

cultura brasileira, bem como 
reconhecer-se como sujeito de 
mudança de sua formação cultural. 

 Conhecer, respeitar e 
valorizar a diversidade de 
expressões artísticas responsáveis 
pela formação da arte brasileira, 
além de identificar diversos artistas 
e suas características 

 Reconhecer e utilizar 
procedimentos artísticos para 
análise, entendimento e fruição da 
produção visual. 

 

OBS   
 



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 6° Ano -  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens  

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_1°_ 
BIMESTRE 

 Arte e artesanato no 
contexto da arte local, regional 
e nacional. 

 Modalidades da 
linguagem visual – desenho, 
pintura, escultura, gravura, 
fotografia etc. 

 Influência dos 
estilos/movimentos artísticos 
da Pré-história à Idade Média. 

 Desenvolver a 
capacidade de leitura e análise 
de elementos das artes visuais, 
contextualizando-os em 
estilos/movimentos artísticos, e 
utilizar as noções trabalhadas em 
produções artísticas. 

 Reconhecer, respeitar e 
valorizar, no âmbito familiar, 
escolar e regional, a diversidade 
cultural. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 
 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 6° Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES):  Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2°_ 
BIMESTRE 

 Matrizes culturais 
brasileiras (indígena, africana, 
europeia e demais povos 
imigrantes) e suas influências 
na formação da arte e da cultura 
local, regional e nacional. 

 Arte e artesanato no 
contexto da arte local, regional e 
nacional. 

 Modalidades da 
linguagem visual – desenho, 
pintura, escultura, gravura, 
fotografia etc. 

 Desenvolver a 
capacidade de leitura e análise 
de elementos das artes visuais, 
contextualizando-os em 
estilos/movimentos artísticos, e 
utilizar as noções trabalhadas 
em produções artísticas. 

 Reconhecer, respeitar e 
valorizar, no âmbito familiar, 
escolar e regional, a diversidade 
cultural. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos ou 
práticos com estes conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 6º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_3_º 
BIMESTRE 

 A arte como linguagem 
universal. 

 Tipos de desenho. 

 Espaços de informação 
e de comunicação 
artística/cultural: museus, 
mostras, exposições, galerias, 
oficinas, ateliês, feiras e outros. 

• 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. 
• Propiciar momentos de 
entretenimento, exposição, 
apreciação e fruição da produção 
artística; despertar reflexão coletiva 
e debate. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 6º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4_º 
BIMESTRE 

 Introdução de 
diferentes formas de linguagens 
expressivas, sensoriais e 
sinestésicas como formas de 
comunicação humana: artes 
visuais, teatro, música, fotografia, 
cinema, publicidade, TV, 
arquitetura, poesia, literatura e 
dança. 

 Diferenças e 
semelhanças das artes visuais 
em diferentes contextos 
históricos e sociais. 

• 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. 
• Propiciar momentos de 
entretenimento, exposição, 
apreciação e fruição da produção 
artística; despertar reflexão coletiva 
e debate. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
 

 

 

 



 

 

69 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 7° Ano -  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens  

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_1°_ 
BIMESTRE 

• Conceito de Arte, de Teatro, de 
Dança e de Circo como 
linguagens artísticas e de 
comunicação. 
• Elementos da linguagem 
teatral: figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, maquiagem 
e adereços. 
 

 Conhecer e valorizar a 
pluralidade do patrimônio cultural 
brasileiro e de outros povos, 
posicionando-se de maneira crítica 
contra qualquer discriminação 
baseada em diversidade cultural, 
social, étnica, de gênero, crença, 
religião ou de qualquer natureza. 

 Apreciar manifestações 
artísticas ao longo da história e 
suas influências e contribuições 
como instrumento de 
transformação social. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 
 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 7° Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES):  Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2°_ 
BIMESTRE 

• Histórias de resistências de 
povos indígenas e afro-brasileiros 
com identificação de elementos 
cênicos de obra dramática. 
• Manifestações culturais 
afrobrasileiras e indígenas na 
cultura brasileira. 

 Conhecer e valorizar a 
pluralidade do patrimônio cultural 
brasileiro e de outros povos, 
posicionando-se de maneira crítica 
contra qualquer discriminação 
baseada em diversidade cultural, 
social, étnica, de gênero, crença, 
religião ou de qualquer natureza. 

 Apreciar manifestações 
artísticas ao longo da história e 
suas influências e contribuições 
como instrumento de 
transformação social. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos ou 
práticos com estes conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
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PLANO DE CURSO - 7º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_3_º 
BIMESTRE 

• Formação de plateia. 
• Consciência corporal: postura, 
lateralidade, locomoção, 
respiração, tônus, relaxamento. 
• Expressividade vocal: 
articulação, projeção, dicção, 
entonação e projeção da voz 
associadas a movimentos 
respiratórios e respiração 
diafragmática. 

 Desenvolver a 
capacidade de leitura e análise de 
elementos das artes visuais, 
contextualizando-os em 
estilos/movimentos artísticos. 

 Identificar e utilizar, em 
produções artísticas, elementos 
básicos da linguagem visual. 

 Conhecer, valorizar, 
respeitar espaços reservados à 
arte, reconhecer sua importância 
para a construção e preservação 
de bens artísticos e culturais 
brasileiros. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
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PLANO DE CURSO - 7º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4_º 
BIMESTRE 

• Movimento expressivo. Ações 
corporais básicas de movimento. 
• Elementos de movimento 
expressivo em diversas 
manifestações afrobrasileiras: 
capoeira, frevo, entre outras.  
• Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação cênica. 

 Desenvolver a 
capacidade de leitura e análise de 
elementos das artes visuais, 
contextualizando-os em 
estilos/movimentos artísticos. 

 Identificar e utilizar, em 
produções artísticas, elementos 
básicos da linguagem visual. 

 Conhecer, valorizar, 
respeitar espaços reservados à 
arte, reconhecer sua importância 
para a construção e preservação de 
bens artísticos e culturais 
brasileiros. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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PLANO DE CURSO - 8° Ano -  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens  

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_1°_ 
BIMESTRE 

• Elementos da linguagem visual 
relacionando-os à história da 
arte e às imagens cotidianas.  
• Diferentes formas de 
expressão artística e a 
integração entre elas. 
 

• Compreender a arte como fato 
histórico contextualizado em 
diversas culturas, conhecendo, 
respeitando e observando sua 
constante mudança. 
• Desenvolver a capacidade 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 
 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
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PLANO DE CURSO - 8° Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES):  Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2°_ 
BIMESTRE 

• Impressionismo: início das 
grandes tendências de arte no 
século XX. 
• Ambiente cultural artístico do 
século XVIII e XIX no Brasil. 
• Surgimento da fotografia e o seu 
impacto na arte. 
 

• Compreender a arte como fato 
histórico contextualizado em 
diversas culturas, conhecendo, 
respeitando e observando sua 
constante mudança. 
• Desenvolver a capacidade 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos ou 
práticos com estes conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
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PLANO DE CURSO - 8º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_3_º 
BIMESTRE 

• Elementos da linguagem 
teatral: figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços. 
• Leitura dramática e análise 
de textos teatrais. 
• Estudo de manifestações e 
elementos culturais afro-
brasileiros e indígenas na 
cultura brasileira. 

• 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 8º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4_º 
BIMESTRE 

• Formação de plateia. 

• Consciência corporal e 

expressividade vocal. 

• Movimento Expressivo.  

• Jogos dramáticos e 

teatrais como elementos 

de ação cênica. 

• 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
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PLANO DE CURSO - 9° Ano -  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens  

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_1°_ 

BIMESTRE 

• Introdução a novas tendências 
da arte no século XX. 
• 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. 
 

• 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 
 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 9° Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES):  Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2°_ 

BIMESTRE 

• 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. 
• 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. 

• 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. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos ou 
práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO - 9º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_3_º 
BIMESTRE 

• Elementos da cultura afro-
brasileira e indígena na 
dramaturgia brasileira. 
• Elementos de linguagem 
teatral: figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços. 
• 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. 

• 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. 
• Desenvolver um pensamento 
reflexivo sobre a realidade a partir da 
análise crítica, da pesquisa e 
investigação do objeto artístico 
contextualizado. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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PLANO DE CURSO - 9º Ano - 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Códigos e Linguagens 

DISCIPLINA(S): Artes Cênicas 

PROFESSOR(ES): Renato Miguel 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4_º 
BIMESTRE 

• Elementos da cultura afro-
brasileira e indígena na 
dramaturgia brasileira. 
• Elementos de linguagem 
teatral: figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços. 
• 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. 

• 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. 
• Desenvolver um pensamento 
reflexivo sobre a realidade a partir da 
análise crítica, da pesquisa e 
investigação do objeto artístico 
contextualizado. 

 Aulas expositivas onde a 
organização e a disciplina devem 
ser o norte da comunicação e dos 
diálogos.  

 Uso de projeções de 
imagens e vídeos para a 
exemplificação. 

 Utilização de objetos de 
experimentação prática: prismas 
difusores de luz; equipamentos de 
teatro; tinta; papel; cartolina; 
tesouras; revistas; cola, e coisas 
afins. 

 Saída de sala para uma 
leitura imagética do espaço 
escolar. 

 Jogos práticos. 

 Meditação guiada: 
ensinar os estudantes a se 
concentrarem e a focar. 

 Incentivar visitação aos 
espaços de cultura do DF. 

 Tarefas para casa. 

 Trabalhos ao final do 
bimestre 

 Prova oral. 

 Debates. 

 Trabalhos em sala de 
aula. 

 Provas formais.  

 Participação nas aulas 
práticas. 

 Reconhecimento de 
conhecimentos prévios já 
adquiridos através de diálogos 
intermediados pelo professor e a 
realização de trabalhos teóricos 
ou práticos com estes 
conhecimentos. 

OBS   
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA(S): ARTE                                                    SÉRIE: 5ª. 

PROFESSOR(ES): FRANCINEUDO PEREIRA LIMA 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES 

E PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 

SEMESTRE 

Arte: origem, conceitos, 

funções e linguagens                        

• Estilos artísticos: Arte 

Primitiva, Brasil e Mundo, Pré-

Cabralismo, Pré-Colombiano, 

Arte Egípcia, Arte Grega, Arte 

romana                    • Arte 

popular brasileira               • 

Identidade cultural do DF e 

suas manifestações artísticas • 

Formas de expressão artística e 

festas da cultura popular nas 

regiões brasileiras (norte, 

nordeste, sul, sudeste e Centro-

oeste)        • História da música 

no Brasil (gêneros musicais)                               

• Análise crítica de diferentes 

obras e linguagens                     

• Identidade cultural do DF e 

suas manifestações artísticas • 

Arte cênica: teatro (conceito, 

histórico e interpretação). 

• Identificar e utilizar as diversas 

manifestações artísticas na temática 

relacionada ao mundo do trabalho. • 

Utilizar os conhecimentos da Arte no 

acesso às informações tecnológicas e 

culturais, considerando o contexto 

socioeconômico do estudante trabalhador. • 

Relacionar as manifestações artísticas com 

a cultura do estudante. • Identificar as 

manifestações artísticas com o universo 

cultural em que estão inseridas. • Apreciar e 

conhecer produções artísticas a partir de 

softwares livres. • Conhecer os elementos e 

conceitos da linguagem cênica. • Apreciar, 

analisar e contextualizar obras de artistas 

em diferentes períodos e em diversas 

culturas. • Respeitar as manifestações 

artísticas produzidas pelo próprio estudante 

ou pelo outro. 

Exposição do 
conteúdo em sala. 
 
Trabalhos em grupo. 
 
Exercício individual e 
coletivo em sala de 
aula. 
 
 

Participação em sala 
de aula. 
 
Avaliação escrita sobre 
o conteúdo estudado. 
 
Participação em 
projeto coletivo 
realizado no semestre. 
 
Comportamento em 
sala. 
 
 
 
 
 
 

Projeto coletivo 
realizado pela escola 
no semestre. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA (S): ARTE.                                                   SÉRIE: 6ª 

PROFESSOR (ES): FRANCINEUDO PEREIRA LIMA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

Idade Média: Arte 

Primitiva Cristã                                             

• Povos indígenas – 

diversidade artística e 

cultura e Influências na 

cultura brasileira                                            

• Artistas contemporâneos 

utilizando em suas obras 

os elementos da 

linguagem indígena                                      

• A arte do Brasil e 

mundo            • A arte da 

África. O sincretismo, as 

influências na cultura 

brasileira (diversidade)                                        

• Religião, musicalidade, 

expressão visual, teatro e 

dança                                                  

• Artistas contemporâneos 

utilizando em suas obras 

os elementos da 

linguagem negra                                          

• Escola de Artes e 

• Identificar e utilizar as 

diversas manifestações 

artísticas na temática 

relacionada ao mundo do 

trabalho.                                              

• Utilizar os 

conhecimentos da Arte no 

acesso às informações 

tecnológicas e culturais, 

considerando o contexto 

socioeconômico do 

estudante trabalhador.                      

• Relacionar as 

manifestações artísticas 

com a cultura do 

estudante.                    • 

Identificar as 

manifestações artísticas 

com o universo cultural 

em que estão inseridas.                                        

• Apreciar e conhecer 

produções artísticas a 

partir de softwares livres.                            

 
Exposição do conteúdo em sala. 
 
Trabalhos em grupo. 
 
Exercício individual e coletivo 
em sala de aula. 
 

 
 

 
Participação em sala de aula. 
 
Avaliação escrita sobre o 
conteúdo estudado. 
 
Participação em projeto coletivo 
realizado no semestre. 
 
Comportamento em sala. 
 
 
 

 

 
Projeto coletivo realizado 
pela escola no semestre. 
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Ofícios no Brasil (Missão 

Francesa)                     • 

Linguagem plástica: 

grafite e desenho                                         

• Elementos da 

composição visual (luz, 

sombra, simetria) • 

Produção cultural de 

diferentes regiões. 

Folclore               • 

Produção artesanal e 

industrial                                              

• Linguagem cênica: 

teatro (personagem/ 

diálogo/ encenação)                                          

• Corpo humano: visão 

artística e social                               

• Movimento expressivo 

• Articular o estudo da 

Arte com a história da 

humanidade.                                

• Apreciar, inferir e 

valorizar as diferenças 

culturais manifestadas na 

Arte.                          • 

Estudar e reconhecer 

aspectos das matrizes 

indígenas e africanas na 

cultura brasileira.                              

• Estudar os elementos da 

linguagem visual.                                  

• Entender a importância 

da Arte na preservação do 

patrimônio material e 

imaterial.                                       

• Respeitar as 

manifestações artísticas 

produzidas pelo próprio 

estudante ou pelo outro. 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA(S): ARTE                                                       SÉRIE: 7ª 

PROFESSOR(ES): FRANCINEUDO PEREIRA LIMA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

 

• A arte na ocupação da 

terra (arquitetura de 

fortificações e igrejas)                                             

• A presença holandesa no 

nordeste brasileiro - Os 

artistas mais importantes 

do período                                             

• A Arte do Barroco - O 

Barroco ligado aos ciclos 

econômicos (açúcar e 

ouro)              • Os Povos 

das Missões. Rio Grande 

do Sul                                 

• O barroco nas cidades 

do litoral brasileiro                            

• O barroco em Goiás. 

Pirenópolis (Festa do 

Divino) • O Barroco 

Mineiro. Aleijadinho e 

Mestre Athaíde • A 

Missão Artística Francesa 

e o Neoclassicismo no 

• Identificar e utilizar as 

diversas manifestações 

artísticas na temática 

relacionada ao mundo do 

trabalho.                                     

• Utilizar os 

conhecimentos da Arte no 

acesso às informações 

tecnológicas e culturais, 

considerando o contexto 

socioeconômico do 

estudante trabalhador.                   

• Relacionar as 

manifestações artísticas 

com a cultura do 

estudante.                   • 

Identificar as 

manifestações artísticas 

com o universo cultural e 

em que estão inseridas.                                      

• Apreciar e conhecer 

produções artísticas a 

partir de softwares livres.                          

 
Exposição do conteúdo em sala. 
 
Trabalhos em grupo. 
 
Exercício individual e coletivo 
em sala de aula. 
 
 

 

 
Participação em sala de aula. 
 
Avaliação escrita sobre o 
conteúdo estudado. 
 
Participação em projeto coletivo 
realizado no semestre. 
 
Comportamento em sala. 

 

 
Projeto coletivo realizado 
pela escola no semestre. 

 
 
 
 
 
 



 

 

85 

Brasil: Principais 

características. Principais 

obras                                 

• A pintura acadêmica 

(Classicismo) e a 

paisagem. Os artistas 

mais importantes • O 

Ecletismo e o Art 

Nouveau na arquitetura                      

• O Romantismo, o 

Realismo e o 

Impressionismo no Brasil. 

Principais artistas                             

• Fotografia e caricatura                    

• Arte e cultura: conceitos 

e funções                                                

• Produção artística e 

identidade brasileira                         

• Formação cultural 

brasileira (influência 

estrangeira)                • As 

artes plásticas e as 

realizações musicais e 

cênicas nos diversos 

períodos históricos 

estudados. 

• Articular o estudo da 

Arte com a história da 

humanidade.                            

• Estudar e reconhecer 

aspectos das matrizes 

indígenas e africanas na 

cultura brasileira.                     

• Apreciar, inferir e 

valorizar as diferenças 

culturais manifestadas na 

Arte.                        • 

Entender a importância da 

Arte na preservação do 

patrimônio material e 

imaterial.                                   

• Respeitar as 

manifestações artísticas 

produzidas pelo próprio 

estudante ou pelo outro. 
 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Exatas 

DISCIPLINA(S): Biologia – (1º ano ) 1ª etapa do 3º segmento EJA 

PROFESSOR(ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

 Citologia Básica: 
 

1. História da descoberta 
da célula; 

2. Composição Química da 
Célula; 

3. Membrana Plasmática; 
4. Transporte Via 

Membrana Plasmática; 
5. Organelas 

Citoplasmáticas; 
6. Núcleo. 

 Trabalhar a idéia de que 
através do estudo da 
Biologia, seremos 
capazes de começar a 
entender o mundo vivo, 
em suas formas micro, 
macroscópica, bem 
como bio e 
fisicoquímica; 

 Refletir sobre o seu 
papel enquanto ser 
humano, aprendendo a 
lidar com o meio de 
modo sustentável, 
contribuindo com a 
homeostase (equilíbrio, 
melhorando a qualidade 
de vida de todos os 
atores dessa 
interrelação. 

 Auxiliar o estudante a 
desenvolver uma melhor 
compreensão, não só 
sobre a existência da 
célula, mas sobre sua 
presença em todos os 
seres vivos. 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre 
a história da descoberta 
da célula, visando 
trabalhar os 
conhecimentos 
anteriores sobre o tema; 

 Problematização do 
tema, com o intuito de 
desafiá-los na busca do 
conhecimento; 

 Exposição sistemática 
do conteúdo, seguido de 
reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos 
vestibulares, ENCEJA, 
ENEN, PAS e concursos, 
que exploraram o tema 
que está sendo 
trabalhado. 

 Avaliação formativa e 
contínua; 

 Participação e 
comprometimento nas 
tarefas desenvolvidas 
em sala de aula; 

 Desenvolvimento e 
resolução de questões 
de vestibulares, 
ENCEJA, PAS E ENEM; 

 Estudo, discussão e 
produção de testos; 

 Provas, testes, trabalhos 
individuais e em grupo; 

 Avaliação de 
participação e 
desempenho no projeto 
semestral da escola. 

 Projeto EJA; 

 Interclasse; 

 Projeto/seminár
ios 
Composição 
Química da 
Célula 
(Classificação 
dos Alimentos). 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: EXATAS 

DISCIPLINA (S): BIOLOGIA 

PROFESSOR (ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
SEMESTRE 

 Citologia Básica: 
 

1. História da descoberta 
da célula; 

2. Composição Química 
da Célula; 

3. Membrana Plasmática; 
4. Transporte Via 

Membrana Plasmática; 
5. Organelas 

Citoplasmáticas; 

6. Núcleo. 
 

 

 Trabalhar a idéia de que 
através do estudo da 
Biologia, seremos capazes 
de começar a entender o 
mundo vivo, em suas 
formas micro, 
macroscópica, bem como 
bio e fisicoquímica; 

 Refletir sobre o seu papel 
enquanto ser humano, 
aprendendo a lidar com o 
meio de modo sustentável, 
contribuindo com a 
homeostase (equilíbrio, 
melhorando a qualidade de 
vida de todos os atores 
dessa interrelação. 

 Auxiliar o estudante a 
desenvolver uma melhor 
compreensão, não só sobre 
a existência da célula, mas 
sobre sua presença em 
todos os seres vivos. 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre a 
história da descoberta da 
célula, visando trabalhar os 
conhecimentos anteriores 
sobre o tema; 

 Problematização do tema, 
com o intuito de desafiá-los 
na busca do conhecimento; 

 Exposição sistemática do 
conteúdo, seguido de 
reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos vestibulares, 
ENCEJA, ENEN, PAS e 
concursos, que exploraram 
o tema que está sendo 
trabalhado. 

. 

 Avaliação formativa e 
contínua; 

 Participação e 
comprometimento nas 
tarefas desenvolvidas 
em sala de aula; 

 Desenvolvimento e 
resolução de questões 
de vestibulares, 
ENCEJA, PAS E ENEM; 

 Estudo, discussão e 
produção de testos; 

 Provas, testes, 
trabalhos individuais e 
em grupo; 

 Avaliação de 
participação e 
desempenho no 
projeto semestral da 
escola. 

 Projeto EJA; 

 Interclasse; 

 Projeto/seminários 
Composição Química 
da Célula 
(Classificação dos 
Alimentos). 

 
 
 
 
 
 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Exatas 

DISCIPLINA(S): Biologia (3º ano)  3ª etapa do 3º segmento EJA 

PROFESSOR(ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

 Genética: 
 

1. Experimentos de 
Mendel; 

2. 1ª Lei de Mendel; 
3. Probabilidade; 
4. Heredogamas; 
5. Ausência de 

dominância...; 
6. Polialelia (pelagem 

dos coelhos e grupos 
sanguíneos); 

7. 2ª Lei de Mendel  
7.1 Formação dos 

Gametas; 

Ao término da disciplina o aluno 
deverá: 
 

 Compreender e discutir os 
conceitos fundamentais em 
Genética Humana.  

 Aplicar conceitos 
fundamentais da Genética 
Humana na resolução de 
problemas relacionados com: 
diagnóstico, padrões de 
herança, riscos de 
recorrência.  

 Adquirir conhecimentos 
básicos sobre Genética 
Molecular, Citogenética 
Humana, Farmacogenética, 
Farmacogenômica, 
Imunogenética e Terapia 
Gênica.  

 Reconhecer a importância da 
diversidade genética do 
homem. 

 Reconhecer a importância de 
aspectos evolutivos no auxílio 
à compreensão de problemas 
em Saúde Pública. 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre 
a história do início da 
Genética e os 
experimentos de Gregor 
Mendel, visando 
trabalhar os 
conhecimentos 
anteriores sobre o tema; 

 Problematização do 
tema, com o intuito de 
desafiá-los na busca do 
conhecimento; 

 Exposição sistemática 
do conteúdo, seguido 
de reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos 
vestibulares, ENCEJA, 
ENEN, PAS e 
concursos, que 
exploraram o tema que 
está sendo trabalhado. 

 Avaliação formativa e 
contínua; 

 Participação e 
comprometimento 
nas tarefas 
desenvolvidas em 
sala de aula; 

 Desenvolvimento e 
resolução de 
questões de 
vestibulares, 
ENCEJA, PAS E 
ENEM; 

 Estudo, discussão e 
produção de testos; 

 Provas, testes, 
trabalhos individuais 
e em grupo; 

 Avaliação de 
participação e 
desempenho no 
projeto semestral da 
escola. 

 Projeto EJA; 

 Interclasse; 

 Projeto Sistema 
ABO e Fator 
Rhesus. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: EXATAS 

DISCIPLINA (S): BIOLOGIA 

PROFESSOR (ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
SEMESTRE 

 Genética: 
 

1. Experimentos de 
Mendel; 

2. 1ª Lei de Mendel; 
3. Probabilidade; 
4. Heredogamas; 
5. Ausência de 

dominância...; 
6. Polialelia (pelagem 

dos coelhos e 
grupos 
sanguíneos); 

7. 2ª Lei de Mendel. 
7.1  Formação dos 
Gametas. 

 
 
 
 
 

 

Ao término da disciplina o aluno deverá: 
 

 Compreender e discutir os 
conceitos fundamentais em 
Genética Humana.  

 Aplicar conceitos fundamentais 
da Genética Humana na 
resolução de problemas 
relacionados com: diagnóstico, 
padrões de herança, riscos de 
recorrência.  

 Adquirir conhecimentos 
básicos sobre Genética 
Molecular, Citogenética 
Humana, Farmacogenética, 
Farmacogenômica, 
Imunogenética e Terapia 
Gênica.  

 Reconhecer a importância da 
diversidade genética do 
homem. 

 Reconhecer a importância de 
aspectos evolutivos no auxílio 
à compreensão de problemas 
em Saúde Pública. 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre 
a história do início da 
Genética e os 
experimentos de 
Gregor Mendel, visando 
trabalhar os 
conhecimentos 
anteriores sobre o 
tema; 

 Problematização do 
tema, com o intuito de 
desafiá-los na busca do 
conhecimento; 

 Exposição sistemática 
do conteúdo, seguido 
de reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos 

vestibulares, ENCEJA, 
ENEN, PAS e 

concursos, que 
exploraram o tema que 
está sendo trabalhado. 

 Avaliação formativa e 
contínua; 

 Participação e 
comprometimento nas 
tarefas desenvolvidas 
em sala de aula; 

 Desenvolvimento e 
resolução de questões 
de vestibulares, 
ENCEJA, PAS E ENEM; 

 Estudo, discussão e 
produção de testos; 

 Provas, testes, 
trabalhos individuais e 
em grupo; 

 Avaliação de 
participação e 
desempenho no projeto 
semestral da escola. 

 
 

 Projeto EJA; 

 Interclasse; 

 Projeto Sistema 
ABO e Fator 
Rhesus. 

OBS   
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PLANO DE CURSO 6º ANO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS  

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS 

PROFESSOR(ES): Patrícia Tarchetti Rodrigues, Miriam Nascimento da Silva 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

 Matéria e energia 

 Reagentes e produtos 

 Misturas homogêneas e 

heterogêneas 

 Separação de misturas 

 Água, aspectos físicos e 

químicos, patologias 

relacionadas com a água 

 Materiais sintéticos 

 Diferenciar os conceitos 

de matéria e energia; 

 Conhecer as propriedades 

da matérias; 

 Conhecer os tipos de 

energia; 

 Diferenciar as misturas 

homogêneas e 

heterogêneas; 

 Compreender os 

processos de separação de 

misturas; 

 Conhecer os movimentos 

das substâncias dutante as 

reações. 

 Utilização do quadro  

 Experimentos de 

observação 

 

 Avaliação escrita 

 Relatórios de experimentos 

 

 Projeto água tem fim 
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PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

 Conceitos de ecologia 

 Fotossíntese e os gases 

envolvidos nesse processo 

 Respiração celular 

 Gases e formulas 

químicas 

 Camadas da terra, rochas, 

vulcões 

 Solo, composição 

patologias 

 Conhecer os conceitos de 

ecologia; 

 Entender os processos da 

fotossíntese e respiração 

celular; 

 Identificar as camadas da 

terra; 

 Conhecer as patologias do 

solo. 

 Vídeos, data show; 

 eperimentos 

 Avaliações escritas; 

 relatorios 

 Construção de 
maquetes sobre rochas 
magmáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
  

  

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 6º ANO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  

PROFESSOR(ES): Patrícia Tarchetti Rodrigues, Miriam Nascimento da Silva 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

 Estrutura das células e as 

funções das organelas; 

 Níveis de organização do 

corpo: tecidos e órgãos; 

 Sistemas do corpo humano: 

cardiobvascular, linfático, 

digestório, respiratório, 

imune. 

 Conhecer as estruturas da 

célula; 

 Conhecer as partes de todos 

os sistemas do corpo humano; 

 Reconhecer patologias 

relacionadas a cada sistema. 

 Vídeos; 

 Data-show; 

 Modelos atômicos 

 Avaliação escrita 

 Prova prática 

Projeto: Parts of the body 

OBS 
  

  



 

 

92 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
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PLANO DE CURSO 6º ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  

PROFESSOR(ES): Patrícia Tarchetti Rodrigues, Miriam Nascimento da Silva 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

 Sistema locomotor, muscular, 

tegumentar; 

 Sistema nervoso; 

 Conhecer substâncias 

diversas, lícitass e ilícitas; 

 Questões de higiene; 

 Sistema reprodutor 

 Conhecer as estruturas do 

sistema 

 Estruturas encolvidas e as 

patologias envolvidas; 

 Conhecer os 

medicamentos e 

substâncias que alteram o 

sistema nervoso; 

 Patologias ligadas ao 

sistema reprodutor 

 Textos 

 Filmes 

 videos 

 provas 

 ilustrações 

 

Eu e minha historinha de vida 

OBS 
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PLANO DE CURSO 7º ANO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS  

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS 

PROFESSOR(ES): Raíssa Rodrigues de Lima, Kenya Fernandes de Souza 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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1º 
BIMESTRE 

 Máquina simples:tipos, utilização, história, 

pontos da máquina, relação com força; 

 Termodinâmica: calor, temperatura, equiibrio, 

condutores, isolantes; 

 Tipos de combustíveis: origem, uso, impactos, 

problemas socioambientais; alternativas 

energéticas renováveis. 

 Conhecer o 

funcionamento das 

máquinas 

 Compreender os 

processos 

termodinâmicos; 

 

 Uso de livro didático; 

 Uso de equipamentos 

multimídia 

 Aula expositiva 

 Elaboração de maquetes, 

cartazes,  paineis 

 Provas; 

 Atividades em grupo; 

 Seminários; 

 Avaliação pratica; 

 

OBS   

2º 
BIMESTRE 

 Diversidade de ecossistemas brasileiros; 

 Catástrofes naturais e relação com mudanças 

físicas; 

 Políticas públicas de saúde  

 Conhecer os principais 

biomas; 

 Reconhecer o impacto da 

falta de saneamento básico na 

saúde pública 

 Uso de livro didático; 

 Uso de equipamentos 

multimídia 

 Aula expositiva 

 Elaboração de 

maquetes, cartazes,  

paineis 

 Provas; 

 Atividades em 

grupo; 

 Seminários; 

 Avaliação 

 

OBS   

3º 
BIMESTRE 

 Vacinas; 

 Avanços tecnológicos 

 Meio ambiente e avanço tecnologico 

 Diferenciar vacina, soro e 

remédio; 

 Compreender as doenças 

controladas por vacinação; 

 Compreender as 

consequências dos avanços 

tecnológicos; 

 Compreender a produção 

tecnológica como ferramenta 

para a preservação ambiental. 

 Uso de livro 

didático; 

 Uso de 

equipamentos 

multimídia 

 Aula expositiva 

 Elaboração de 

maquetes, cartazes,  

paineis 

 Provas; 

 Atividades em 

grupo; 

 Seminários; 

 Avaliação 

 

OBS   

4º 
BIMESTRE 

 Atmosfera terrestre; 

 Camada de ozônio 

 Fenômenos naturais 

 Identificar os diferentes gases 

 Compreender o efeito estufa e sua importância; 

 Reconhecer a importância da camada de ozônio 

 Interpretar os fenômenos naturais. 

 Uso de livro didático; 

 Uso de equipamentos 

multimídia 

 Aula expositiva 

 Elaboração de 

maquetes, cartazes,  

paineis 

 Provas; 

 Atividades em 

grupo; 

 Seminários; 

Avaliação 

 

OBS   
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS  

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS 

PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

 Fontes e tipos de energias 

Renovável e não- renovável  

 

 Componentes e 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  

 Reconhecer as diferentes fontes 

e tipos de energia utilizadas nas 

residências e cidades e classificá-

las em renováveis e não 

renováveis  

 

 Propor e implementar medidas 

que possibilitem a substituição 

do uso de energias não 

renováveis  

 

 Organizar de diferentes 

maneiras lógicas, os 

componentes do circuito elétrico 

de modo a possibilitar seu 

funcionamento 

 

 Discutir como a energia 

elétrica chega e é usada na 

escola, residência e cidade. 

 

 Conhecer as semelhanças e 

diferenças no funcionamento das 

usinas de geração de energia 

elétrica, hidroelétricas, 

termoelétricas, nuclear, eólica e 

solar 

 

 

 

 Aulas expositiva e dialogada 

sobre as energias e suas fontes  

 

 Elaboração de esquemas no 

caderno sobre os diferentes 

tipos de energias renováveis e 

não renováveis  

 

 Resolução de exercícios sobre 

energias renováveis e não-

renováveis 

 

 

 

 

 

 Atividade avaliativa – 

PROVA 

 

 CADERNO- organização e  

produção   

 

 Atividade extra classe 

(pesquisas) 

 

 Participação nas aulas 

 Envolvimento com a 

disciplina 

 Interesse, pesquisa em outras 

fontes e no livro didático 
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OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  

PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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2º 
BIMESTRE 

 Estruturas reprodutivas das 

plantas 

 

 Polinizadores  

 

 Estratégia de reprodução das 

plantas  

 

 Estratégia de reprodução dos 

animais  

 

 Comportamento sexual e 

período reprodutivo dos 

animais  

 

 Competição intraespécie e 

reprodução  

 

 Seleção natural e reprodução 

dos animais  

 

 

 Identificar a estrutura 

reprodutiva das plantas 

 

 Identificar adaptações 

reprodutivas das plantas, 

associando-as à seleção natural 

 

 Conhecer as principais 

estratégias reprodutivas dos 

animais  

 

 Identificar fatores 

ambientais e biológicos que 

influenciam a modificação das 

espécies em termos de 

estruturas e estratégias 

reprodutivas. 

 

 

 

 Aulas expositiva e dialogada 

sobre o reino vegetal 

 

 Elaboração de esquemas no 

caderno sobre as plantas e seus 

órgãos reprodutivos  

 

 Pesquisa na internet sobre os 

temas trabalhados relacionados 

a importância das plantas para 

os seres vivos 

 

 

 

 

 

 Atividade avaliativa – Prova 

oral   

 

 CADERNO- organização e  

produção   

 

 Atividade extra classe 

(pesquisas) 

 

 Participação nas aulas 

 Envolvimento com a 

disciplina, interesse e pesquisa 

em outras fontes no livro 

didático 

 Elaboração de um mini-

herbário contendo algumas 

partes das plantas, como: raiz, 

caule, folhas, flores e sementes  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  
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PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

 Sistema reprodutor 

masculino e feminino  

 

 Puberdade  

 

 Hormônios do sistema 

reprodutor  

 

 Maturação do sistema 

reprodutor e puberdade  

 

 Transformações físicas e 

psíquicas promovidas pelos 

hormônios sexuais  

 

 Métodos contraceptivos  

 

 Cuidado com o corpo: 

relações sexuais  

 

 Gravidez na adolescência 

 

 Infecções Sexualmente 

Transmissíveis e gravidez  

 

 

 Conhecer e compreender 

sobre as funções dos órgãos 

genitais femininos e 

masculinos 

 

 Conhecer as principais 

Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) que 

afetam os indivíduos 

contemporâneos  

 

 Identificar os agentes 

causadores das ISTs 

 

 Discorrer sobre prevenção 

de ISTs 

 Comparar os métodos de 

prevenção de ISTs, indicando 

aqueles que são mais eficazes 

 

 Representar situações nas 

quais há ênfase na importância 

e da educação na prevenção e 

combate às ISTs  

 

 Esquematizar no caderno o 

sistema genital feminino e 

sistema genital masculino   

 

 Pesquisar na internet sobre 

as principais infecções sexuais 

e seus métodos preventivos e 

de tratamento  

 

 Lista de exercícios sobre os 

órgãos genitais masculinos e 

femininos 

 

 Prova  

 

 Pesquisa na internet 

 

 Organização na elaboração 

de ilustrações sobre o sistema 

genital feminino 

 

  Trabalhos individuais e em 

grupo 

 

 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  

PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

 Fases da lua e eclipses  

 

 Características do movimento 

de rotação e translação da 

Terra  

 

 Estação do ano  

 

 Climas regionais  

 

 Correntes oceânicas 

 

 Correntes atmosféricas  

 

 Previsão do tempo  

 

 Variáveis envolvidas na 

previsão do tempo: 

temperatura, pressão, umidade 

 

 Alterações climáticas 

 

 Equilíbrio ambiental 

   Compreender as fases da Lua 

e 

os eclipses e relacionar esses 

fenômenos às posições relativas 

entre Sol, Terra e Lua  

 

 Construir modelos e 

dramatizações que simulem e 

justifiquem a ocorrências das 

fases da Lua e dos eclipses 

 

 Caracterizar os movimentos 

de 

rotação e translação da Terra e 

associar a ocorrência das 

estações do ano  à conjunção 

dos movimentos de rotação e 

translação 

 

 Utilizar modelos 

tridimensionais para representar 

a ocorrência das 

estações do ano 

 

 Apontar ações humanas que 

podem provocar mudanças 

climáticas 

 

 

 

 Aulas expositiva e dialogada 

sobre as fases da lua e os 

eclipses  

 

 Elaboração de esquemas no 

caderno sobre os movimentos 

de rotação e translação   

 

 Pesquisas em livro ou na 

internet sobre as ações 

humanas que podem 

provocar mudanças 

climáticas. 

 

 

 

 

 

 Atividade avaliativa – 

PROVA 

 

 CADERNO- organização e  

produção   

 

 Atividade extra classe 

(pesquisas) 

 

 Participação nas aulas e 

envolvimento com a disciplina 

 

 Trabalhos individuais 

 

 Interesse, pesquisa em outras 

fontes e no livro didático 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS  

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS 

PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

 Estrutura e modelo de 

constituição da matéria 

 

  Aspectos quantitativos das 

transformações químicas  

 

 Ligações e elementos 

químicos 

 

 

 Modelos de estrutura da 

matéria 

  

 Composição da luz branca  

 

 

 Cores primárias de luz  

 

 Luz e cor de objetos  

 

 

 Mecanismos e aparelhos de 

transmissão e recepção de 

imagem e som 

 Apontar situações do 

cotidiano em que as mudanças 

de estados físicos de materiais 

podem ter impactos 

significativos. 

 

 Identificar nas situações 

cotidianas as transformações 

que ocorrem na natureza, nas 

fábricas, nos veículos, no nosso 

corpo, relacionando-as aos 

diferentes tipos de reações 

químicas.  

 

 Discutir a formação de novas 

substâncias a partir da quebra e 

formação de ligações entre os 

elementos químicos.  

 

 Planejar e executar 

experimentos que evidenciem a 

composição da luz branca.  

 

 

 

 Aulas expositiva e dialogada 

sobre a estrutura e modelos 

de constituição da matéria. 

 

 Elaboração de esquemas no 

caderno sobre as diferentes 

composições da luz branca. 

 

 Desempenho e interesse nas 

pesquisas feitas na internet 

sobre os temas trabalhados  

 

 

 

 Atividade avaliativa – 

PROVA 

 

 CADERNO- organização e  

produção   

 

 Atividade extra classe 

(pesquisas) 

 

 Participação nas aulas 

 Envolvimento com a 

disciplina 

 Interesse, pesquisa em outras 

fontes e no livro didático.  

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  

PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

 Hereditariedade  

 Transmissão de informação 

genética  

 Relação entre ascendência e 

descendência  

 Reprodução e transmissão da 

informação genética  

 Informação genética e 

características físicas  

 História da genética  

 Noções básicas da genética 

mendeliana  

 Experimentos de Mendel  

 Genes e traços hereditários  

 História do pensamento 

evolucionista;  

 Ideias evolucionistas de 

Darwin e Lamarck 

Seleção natural e evolução das 

espécies  

• Diversidade biológica  

• Variação genética 

• Mutações aleatórias 

• Compreender a atuação dos 

gametas na transmissão de 

informação genética. 

 

• Conhecer as principais leis 

estabelecidas pela genética 

mendeliana. 

 

• Associar a interação dos 

alelos para a formação das 

características dos indivíduos. 

 

• Resolver situações-problema 

envolvendo a transmissão de 

características hereditárias. 

 

 

 

 

 

 Aulas expositiva e dialogada 

sobre hereditariedade e 

transmissão de informação 

genética.  

 

 Elaboração de esquemas no 

caderno sobre as informações 

genéticas 

 

 Desempenho e interesse nas 

pesquisa na internet sobre os 

temas trabalhados 

relacionadas a diversidade 

biológica e variação genética  

 

 

 

 

 

 Atividade avaliativa – Prova 

oral   

 

 CADERNO- organização e  

produção   

 

 Atividade extra classe 

(pesquisas) 

 

 Participação nas aulas 

 Envolvimento com a 

disciplina 

 Interesse, pesquisa em outras 

fontes e no livro didático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
  

  
 



 

 

101 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  

PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

• Ancestral comum  

• Seleção natural, ambiente e 

adaptação  

• Surgimento de novas espécies  

• Unidades de Conservação  

• Tipos de Unidades de 

Conservação  

• Objetivos e importância das 

Unidades de Conservação  

• Meio ambiente e 

sustentabilidade  

• Mitigação de problemas e riscos 

ambientais  

• Atores e fatores envolvidos em 

desequilíbrios ambientais  

• Consumo consciente  

• Poder público, sociedade civil e 

meio ambiente 

 • Destacar o ineditismo das ideias de 

Lamarck e Darwin considerando o 

contexto histórico. 

• Comparar as diferenças e 

semelhanças entre as ideias 

evolucionistas de Lamarck e Darwin. 

• Associar a transmissão de 

características genéticas ao surgimento 

de variações em uma determinada 

espécie 

• Conhecer o que são Unidades de 

Conservação 

• Compreender que as Unidades de 

Conservação são estabelecidas com os 

objetivos de preservar e/ou conservar 

determinadas regiões, e estipulam 

legalmente as atividades que poderão 

ser realizadas em suas áreas para 

garantir a preservação e conservação 

da biodiversidade e do patrimônio e 

recursos naturais. 

 

  Aulas expositiva e 

dialogada sobre ancestral 

comum e seleção natural. 

 

 Desempenho e interesse 

nas pesquisas na internet 

sobre os temas trabalhados 

relacionados aos tipos e 

objetivos das Unidades de 

Conservação. 

 

 

 Lista de exercícios sobre o 

surgimento de novas espécies 

 

 Provas  

 

 Pesquisa na internet sobre as 

Unidades de Conservação 

 

 

  Trabalhos individuais e em 

grupo 

 

 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA(S): CIÊNCIAS  

PROFESSOR(ES): ROSENI E MIRIAM  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

• Composição, estrutura e 

localização do Sistema Solar 

no Universo  

 

• O Sistema Solar e a Via 

Láctea 

  

• A Via Láctea e o Universo  

 

• Diferentes leituras do céu 

pelos povos e necessidades 

culturais 

 

 • Sobrevivência da vida 

humana fora da Terra 

 

 Descrever a composição, 

formato e a estrutura dos 

componentes do Sistema 

Solar (Sol, planetas rochosos, 

planetas gigantes gasosos e 

corpos).  

• Reconhecer que a Via Láctea 

é formada por um conjunto de 

corpos celestes.  

• Localizar o Sistema Solar na 

nossa galáxia. 

• Discutir as condições 

necessárias e limitações da vida 

humana fora da Terra. 

• Argumentar sobre a 

necessidade e viabilidade da 

sobrevivência humana fora do 

Planeta Terra considerando as 

características dos planetas, as 

distâncias e os tempos 

envolvidos em viagens 

interplanetárias e interestelares. 

 

 

 

 Aulas expositiva e dialogada 

sobre Composição, estrutura 

e localização do Sistema 

Solar no Universo.  

 

 Elaboração de esquemas no 

caderno sobre Sistema Solar 

e Via Láctea 

 

 Desempenho nas pesquisas 

sobre a sobrevivência da vida 

humana fora da Terra. 

 

  

 

 

 

 

 

 Atividade avaliativa – 

PROVA 

 

 CADERNO- organização e  

produção   

 

 Atividade extraclasse 

(pesquisas) 

 

 Participação nas aulas 

 Envolvimento com a 

disciplina 

 Interesse, pesquisa em outras 

fontes e no livro didático.  

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza (5ª Série) 

DISCIPLINA(S): Ciências Naturais 

PROFESSOR: Vitor Pereira de Carvalho 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º/2º 
Semestre 

 A estrutura do planeta Terra; 

 Rochas e minerais; 

 Recursos Naturais e 
Tecnológicos; 

 Cuidados do solo e Poluição; 

 A água e seus estados 
físicos; 

 Hidrosfera; 

 Propriedades da agua; 

 Uso e poluição da água. 

 A atmosfera; 

 Propriedades do Ar; 

 Previsão do tempo; 

 O ar e a nossa saúde. 

Inicializar o aluno no campo da 
Ciência e Tecnologia através de 
conceitos básicos e progressivos 
que o ajudará à compreender o 
mundo em que vive, as relações 
entre os seres vivos, a sentir-se 
parte integrante do meio ambiente 
e responsável pela sua 
manutenção e recuperação. Por 
meio de praticas/ experimentos 
visualizar um minimundo através 
dos terrários. 
 
 

Voz e vez: é o primeiro momento, 
dedicado para ouvir a bagagem do aluno 
sobre o tema; 
Glossário: é o segundo momento, 
dedicado para estimular a pesquisa, bem 
como aprimorar o conhecimento prévio do 
estudante; 
Debate/Conteúdo: terceiro momento, 
onde haverá uma construção conjunta do 
tema em cima do glossário 
(conhecimento do aluno) e do 
conhecimento do professor; 
Questões de fixação: desenvolvidas em 
sala de aula para avaliar a abrangência 
do conhecimento do aluno e corrigir 
equívocos no processo da aprendizagem;  
Exercícios complementares para casa: 
oportunidade de aprofundamento e 
complementação do tema; 
Prática/Experimento: desenvolvida pelo 
professor para estimular a resposta do 
aluno quanto ao conhecimento adquirido, 
Ex.: desenvolvimento de algum 
experimento, ou seminários e demais 
projetos relacionados.     

 Diagnóstica (1,0 
pontos) 

 Formativa (5,0 
pontos) 

 Somativa (5,0 
pontos) 

O projeto do 1º semestre 
consistirá em desenvolver uma 
atividade ligado as profissões para 
os estudantes. Já para o segundo 
semestre será decidido em 
coordenação com a equipe 
docente. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Exatas 

DISCIPLINA(S): Ciências Naturais (6ª série) 6ª etapa do 2º segmento EJA 

PROFESSOR(ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 
PROCEDIMENTOS 

MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

• Características gerais dos 
seres vivos: célula como 
unidade fundamental da vida 
 
 • Apresentação da diversidade: 
- vírus - bactérias - fungos - 
protozoários - vegetais - 
animais – algas 
 
 • Relevância econômica, 
ecológica e médico 
 
•sanitário da relação do ser 
humano com os outros seres 
vivos 

• Reconhecer a célula como 
unidade morfofisiológica dos seres 
vivos, refletindo sobre seu 
funcionamento integrado com os 
processos vitais e refletindo sobre 
como o ambiente influencia esses 
processos. 
 • Conhecer e caracterizar a 
diversidade existente e sua 
importância para o equilíbrio 
ambiental. 
 • Relacionar as principais doenças 
causadas por vírus, bactérias, 
fungos, protozoários e seus 
respectivos meios de prevenção.  
• Entender a relevância econômica, 
ecológica e médico-sanitária da 
relação do ser humano com os 
outros seres vivos 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre a 
história da descoberta da 
célula, visando trabalhar os 
conhecimentos anteriores 
sobre o tema; 

 Problematização do tema, 
com o intuito de desafiá-los 
na busca do conhecimento; 

 Exposição sistemática do 
conteúdo, seguido de 
reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos vestibulares, 
ENCEJA, ENEN, PAS e 
concursos, que exploraram o 
tema que está sendo 
trabalhado 

 Avaliação formativa e 
contínua; 

 Participação e 
comprometimento nas 
tarefas desenvolvidas em 
sala de aula; 

 Desenvolvimento e 
resolução de questões de 
vestibulares, ENCEJA, PAS 
E ENEM; 

 Estudo, discussão e 
produção de testos; 

 Provas, testes, trabalhos 
individuais e em grupo; 

 Avaliação de participação e 
desempenho no projeto 
semestral da escola. 

 

 Projeto EJA; 

 Interclasse; 

 Projeto Vírus. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: EXATAS 

DISCIPLINA (S): Ciências Naturais (6ª série) 2ª etapa do 2º segmento EJA 

PROFESSOR (ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
SEMESTRE 

• Características gerais dos 
seres vivos: célula como 
unidade fundamental da vida 
 
 • Apresentação da diversidade: 
- vírus - bactérias - fungos - 
protozoários - vegetais - 
animais – algas 
 
 • Relevância econômica, 
ecológica e médico 
 
•sanitário da relação do ser 
humano com os outros seres 
vivos 

. Reconhecer a célula como 
unidade morfofisiológica dos 
seres vivos, refletindo sobre 
seu funcionamento integrado 
com os processos vitais e 
refletindo sobre como o 
ambiente influencia esses 
processos. 
 • Conhecer e caracterizar a 
diversidade existente e sua 
importância para o equilíbrio 
ambiental. 
 • Relacionar as principais 
doenças causadas por vírus, 
bactérias, fungos, protozoários 
e seus respectivos meios de 
prevenção.  
• Entender a relevância 
econômica, ecológica e médico-
sanitária da relação do ser 
humano com os outros seres 
vivos 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre a 
história da descoberta da 
célula, visando trabalhar os 
conhecimentos anteriores 
sobre o tema; 

 Problematização do tema, 
com o intuito de desafiá-los 
na busca do conhecimento; 

 Exposição sistemática do 
conteúdo, seguido de 
reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos vestibulares, 
ENCEJA, ENEN, PAS e 
concursos, que exploraram 
o tema que está sendo 
trabalhado 

 Avaliação formativa e contínua; 

 Participação e comprometimento 
nas tarefas desenvolvidas em sala 
de aula; 

 Desenvolvimento e resolução de 
questões de vestibulares, ENCEJA, 
PAS E ENEM; 

 Estudo, discussão e produção de 
testos; 

 Provas, testes, trabalhos 
individuais e em grupo; 

 Avaliação de participação e 
desempenho no projeto semestral 
da escola. 

 Projeto EJA; 

 Interclasse; 

 Projeto Vírus. 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Exatas 

DISCIPLINA(S): Ciências Naturais – 7ª etapa do 2º segmento EJA (7ª série) 

PROFESSOR(ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

1. • Níveis de 
organização do corpo 
humano 

2.  • Sistema Digestório • 
Sistema Circulatório  

3. • Sistema Respiratório 
4.  • Sistema Excretor 
5.  • Sistema Muscular • 

Sistema Sensorial  
6. • Sistema Nervoso  
7. • Sistema Endócrino • 

Sistema Genital 
8.  • Conceituar divisão 

celular (meiose e 
mitose)  

9. • Sexualidade 

• Compreender a formação do corpo 
humano por meio da identificação dos 
níveis de organização entendendo como se 
dispõe para a formação dos sistemas 
fisiológicos. 
 • Identificar os órgãos que compõem os 
sistemas fisiológicos do corpo humano.  
• Compreender o funcionamento global de 
cada sistema fisiológico.  
• Associar as doenças relativas aos 
sistemas entendendo como os hábitos 
alimentares podem contribuir para o 
aparecimento das doenças.  
• Conhecer os processos vitais do 
organismo humano (defesa, manutenção 
do equilíbrio interno, relações com o 
ambiente, sexualidade, etc.) e fatores de 
ordem ambiental, social e cultural dos 
indivíduos e como eles estão ligados aos 
processos vitais.  
• Reconhecer e identificar o ser humano 
como resultado do processo de divisão 
celular. 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre os 
níveis de organização dos 
seres vivos, visando 
trabalhar os conhecimentos 
fisiológicos e ecológicos, 
bem como introduzir aos 
estudos da Histologia, 
Citologia e dos Sistemas do 
corpo humano; 

 Problematização do tema, 
com o intuito de desafiá-los 
na busca do conhecimento; 

 Exposição sistemática do 
conteúdo, seguido de 
reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos vestibulares, 
ENCEJA, ENEN, PAS e 
concursos, que exploraram o 
tema que está sendo 
trabalhado 

 Avaliação formativa e 
contínua; 

 Participação e 
comprometimento nas 
tarefas desenvolvidas em 
sala de aula; 

 Desenvolvimento e 
resolução de questões de 
vestibulares, ENCEJA, PAS 
E ENEM; 

 Estudo, discussão e 
produção de testos; 

 Provas, testes, trabalhos 
individuais e em grupo; 

 Avaliação de participação e 
desempenho no projeto 
semestral da escola. 

 Projeto EJA 

 Interclasse 

OBS  
  



 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: EXATAS 

DISCIPLINA (S): Ciências Naturais – 3ª etapa do 2º segmento EJA (7ª série) 

PROFESSOR (ES): Marizan José Pereira 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
SEMESTRE 

1. • Níveis de 
organização do corpo 
humano 

2.  • Sistema Digestório • 
Sistema Circulatório  

3. • Sistema Respiratório 

4.  • Sistema Excretor 

5.  • Sistema Muscular • 
Sistema Sensorial  

6. • Sistema Nervoso  

7. • Sistema Endócrino • 
Sistema Genital 

8.  • Conceituar divisão 
celular (meiose e 
mitose)  

9. • Sexualidade  
 

 

 

• Compreender a formação do corpo humano 
por meio da identificação dos níveis de 
organização entendendo como se dispõe 
para a formação dos sistemas fisiológicos. 
 • Identificar os órgãos que compõem os 
sistemas fisiológicos do corpo humano.  
• Compreender o funcionamento global de 
cada sistema fisiológico.  
• Associar as doenças relativas aos sistemas 
entendendo como os hábitos alimentares 
podem contribuir para o aparecimento das 
doenças.  
• Conhecer os processos vitais do organismo 
humano (defesa, manutenção do equilíbrio 
interno, relações com o ambiente, 
sexualidade, etc.) e fatores de ordem 
ambiental, social e cultural dos indivíduos e 
como eles estão ligados aos processos vitais.  
• Reconhecer e identificar o ser humano 
como resultado do processo de divisão 
celular. 

 Diagnose; 

 Breve introdução sobre os 
níveis de organização dos 
seres vivos, visando 
trabalhar os conhecimentos 
fisiológicos e ecológicos, 
bem como introduzir aos 
estudos da Histologia, 
Citologia e dos Sistemas do 
corpo humano; 

 Problematização do tema, 
com o intuito de desafiá-los 
na busca do conhecimento; 

 Exposição sistemática do 
conteúdo, seguido de 
reflexão e discussão 
conjunta do tema; 

 Resolução das últimas 
questões dos vestibulares, 
ENCEJA, ENEN, PAS e 
concursos, que exploraram 
o tema que está sendo 
trabalhado 

 Avaliação formativa e 
contínua; 

 Participação e 
comprometimento nas 
tarefas desenvolvidas em 
sala de aula; 

 Desenvolvimento e 
resolução de questões de 
vestibulares, ENCEJA, 
PAS E ENEM; 

 Estudo, discussão e 
produção de testos; 

 Provas, testes, trabalhos 
individuais e em grupo; 

 Avaliação de participação 
e desempenho no projeto 
semestral da escola. 

 Projeto EJA 

 Interclasse 
 

OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 



 

 

108 

 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza (8ª Série) 

DISCIPLINA(S): Ciências Naturais 

PROFESSOR: Vitor Pereira de Carvalho 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º/2º 
Semestre 

 Introdução à Química; 

 Substâncias e misturas; 

 Estados Físicos da Matéria; 

 Métodos de separação de 
misturas; 

 Transformações físicas e 
químicas; 

 Velocidade Média; 

 MU; 

 MUV. 

 Leis de Newton; 
 

Inicializar o aluno no campo da 
Ciência e Tecnologia através de 
conceitos básicos e progressivos 
que o ajudará à compreender o 
mundo em que vive, as relações 
entre os seres vivos, a sentir-se 
parte integrante do meio ambiente 
e responsável pela sua 
manutenção e recuperação. Por 
meio de praticas/ experimentos 
visualizar um minimundo através 
dos terrários. 
 
 

Questões de fixação: 
desenvolvidas em sala de aula 
para avaliar a abrangência do 
conhecimento do aluno e corrigir 
equívocos no processo da 
aprendizagem;  
Exercícios complementares para 
casa: oportunidade de 
aprofundamento e 
complementação do tema; 
Voz e vez: é o primeiro momento, 
dedicado para ouvir a bagagem do 
aluno sobre o tema; 
Prática/Experimento: desenvolvida 
pelo professor para estimular a 
resposta do aluno quanto ao 
conhecimento adquirido, Ex.: 
desenvolvimento de algum 
experimento, ou seminários e 
demais projetos relacionados. 

 Diagnóstica (1,0 pontos) 

 Formativa (5,0 pontos) 

 Somativa (5,0 pontos) 

O projeto do 1º semestre 
consistirá em desenvolver uma 
atividade ligado as profissões para 
os estudantes. Já para o segundo 
semestre será decidido em 
coordenação com a equipe 
docente. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 6º ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): Educação Física 

PROFESSOR(ES): André Carlos da Silva, Thayane Pereira de Sousa Araujo  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

-Esportes de marca (atletismo, 
ciclismo, etc.) esportes de 
precisão (bocha, arco e flecha, 
boliche, etc.) esportes de invasão 
(basquete, futsal, handebol, etc.) e 
esportes técnico-combinatórios 
(ginástica artística, ginástica 
rítmica) 
-Origem e desenvolvimento dos 
esportes no Brasil. 
-Regras básicas e suas 
possibilidades de adaptação na 
escola. 
-Diversidade e características 
gerais das modalidades 
esportivas. 
-Fundamentos técnicos e táticos 
das modalidades praticadas. 

 Vivenciar diferentes modalidades 
esportivas procurando ampliar a 
compreensão de sua historicidade, 
aspectos sociais, políticos e 
culturais, suas regras e 
fundamentos técnicos e táticos 
das modalidades praticadas. 

Apresentar modalidades pouco conhecidas aos 
alunos, despertando o interesse pelas 
mesmas, procurando que conheçam suas 
regras e competições através de vídeo-aulas e 
de aulas práticas. 
 
Conhecer e adaptar regras de esportes já 
conhecidos e praticar tanto as regras já 
conhecidas como desenvolver novas regras 
que busquem a socialização e inclusão através 
do esporte. 

Trabalho escrito no qual cada aluno 
deverá escolher um esporte e pesquisar 
sobre sua origem, regras e etc. 
Os fundamentos técnicos e táticos serão 
avaliados através de provas práticas. 
(Para os alunos com laudo será cobrada 
prova oral descrevendo movimentos e 
táticas aprendidas) 
Prova escrita cobrando algumas regras 
e um pouco da história do esporte no 
mundo, no Brasil e na escola. 
Trabalho em grupo adaptando regras 
dos esportes conhecidos e 
apresentando as novas regras para a 
turma pra que sejam praticadas. 
Avaliação de participação e 
envolvimento dos alunos. 

 



 

 

110 

2º 
BIMESTRE 

-Conhecimentos sobre o corpo 
-Grupos musculares (dorsais, 
lombares, abdominais, membros 
superiores e inferiores) 
-Autocorreção postural 
-Desvios de coluna (lordose, 
escoliose, cifose) 
-Alimentação saudável 
-Educação Física e qualidade de 
vida. 

Experimentar atividades com 
alongamento e exercícios físicos 
percebendo a relação com o 
próprio corpo. 
Desenvolver hábitos saudáveis de 
alimentação e de atividades físicas 
regulares. 
Perceber a importância de uma 
boa postura no dia a dia e na 
prática de atividades físicas. 
Conhecer o nome de alguns ossos 
e músculos do corpo e um pouco 
dos movimentos que eles realizam 
na atividade física. 

Estimular a promoção de saúde e qualidade de 
vida através de vídeos, e de aulas práticas, 
incentivando a prática de atividade física 
regular e a alimentação saudável. 
Evidenciar os benefícios em torno de uma 
alimentação saudável e os malefícios de uma 
alimentação inadequada. 
Demonstrar através de vídeos gravados pelos 
próprios alunos práticas de vida saudáveis em 
uma rotina de uma semana no mínimo. 

Avaliar os vídeos feitos pelos alunos 
sobre as práticas de vida saudável, que 
farão trabalho em grupo ou individual a 
escolha dos mesmos. 
Prova escrita sobre fontes alimentares 
(proteínas, carboidrato, cálcio, potássio, 
vitaminas, etc) sobre alguns ossos e 
músculos do corpo humano. 
Avaliação de participação e interesse 
dos alunos. 

 

3º 
BIMESTRE 

Jogos 
 
-Criação e adaptação de regras; 
regras de inclusão e participação; 
cooperação e competição. 
-Jogos de tabuleiro e jogos 
eletrônicos   
-Mundo digital e os riscos do 
sedentarismo 

Experimentar a criação e 
adaptação de regras que 
possibilitem a inclusão de todos 
nas atividades propostas. 
Refletir sobre as transformações 
histórico-sociais dos jogos e 
brincadeiras a partir do surgimento 
de novas tecnologias. 

Conhecer através de aulas práticas alguns 
jogos antigos ou atuais que sejam 
desconhecidos e estimular nos alunos a 
criatividade para reinventar regras de jogos 
conhecidos. 
Desenvolver a cooperação e socialização 
através de trabalhos em grupos para que 
novas formas de jogar determinados jogos 
sejam desenvolvidas. 
Estimular a pesquisa por parte dos alunos de 
jogos que eles não conheçam da infância de 
seus pais ou de alguém mais velho de sua 
família e pedir que eles apresentem esses 
jogos aos outros alunos.  

Apresentação prática em grupo de 
novas regras para jogos já conhecidos. 
Trabalho escrito escolhendo algum jogo 
da infância de seus pais para pesquisar 
sobre suas regras e descrevendo como 
se desenvolve o jogo e apresentação 
prática do mesmo. 
Avaliação da participação e 
envolvimento dos alunos. 
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4º 
BIMESTRE 

-Diversidade de biótipos, padrões 
de estética impostos socialmente, 
marketing e consumo   
-Disfunções relacionadas à 
alimentação e/ou prática 
excessiva de atividade física 
(anorexia, bulimia e vigorexia) 

Compreender a diversidade de 
padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando 
criticamente os padrões divulgados 
pela mídia. 

Utilizar recursos multimídia que alertem os 
alunos a uma prática de atividade física 
saudável e os riscos de seguirem padrões 
impostos pela mídia e pela sociedade. 
Dividir a turma em grupos e pedir que cada 
grupo pesquise sobre um tipo de distúrbio 
alimentar ou alguma doença relacionada a 
prática de atividade física excessiva ou o uso 
de anabolizantes e outras drogas nos 
esportes. 
Demonstrar os diferentes biótipos. 

Apresentação em grupo sobre as 
doenças relacionadas ao excesso de 
atividades físicas, distúrbios alimentares 
e uso de drogas no esporte. 
Prova escrita sobre os diferentes 
biótipos, as doenças relacionadas a 
distúrbios alimentares e a excessos na 
prática da atividade física. 
Avaliação de participação e interesse 
dos alunos 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem  e Códigos 

DISCIPLINA(S): Educação Física 

PROFESSOR(ES): Izi Karla Rêgo Gomes Rangel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

__1__º 
BIMESTRE 

Avaliação Física 
 

1. Acompanhamento das Valências 
físicas; 

2. Relação Peso/ altura; 
3. Agilidade; 
4. Resistência Abdominal; 
5. Velocidade; 
6. Força de Membro Superior e Inferior 
7. Teste de resistência aeróbica; 

 
      Atividade Física adaptada  
 
 
Modalidades Esportivas: 
 

 Iniciação ao Futsal 
 

1. Histórico; 
2. Fundamentos; 
3. Regras; 

 Desenvolver 
atividades físicas 
e esportivas, com 
combinações de 
movimentos 
corporais, 
tentando ampliar 
o repertório 
motor; 

 
 

 Estimular a 
discursão acerca 
dos motivos que 
levam os alunos a 
praticarem o 
futsal; 

 Apresentar as 
alterações de 
regras que foram 
realizadas ao 
longo da história 
do futsal; 

 Estimular os 
alunos a 
vivenciarem as 
diferentes formas 
de execução, 
entendendo a 
função de cada 
um dos 
fundamentos. 

 Acompanhamento em 
dois momentos no 
ano – 1º Bimestre e 4º 
bimestre e fazer o 
comparativo da 
evolução dos alunos 
nas suas habilidades 
físicas e motoras; 

 
 

 Através de aulas 
teóricas e práticas, 
estimular os alunos na 
vivência da 
modalidade, fazendo 
ter o conhecimento da 
história do esporte, 
dos fundamentos, 
regras, através de 
atividades que tenham 
um cunho lúdico. 

 Aplicação dos 
testes e 
Comparativo dos 
resultados dos 
mesmos; 

 
 
 
 
 
 

 Relatório sobre a 
modalidade; 

 Avaliação da 
execução na 
parte prática, 
analisando a 
dificuldade de 
cada um e 
observando as 
limitações do 
aluno; 

 Palestra sobre a 
Atividade Física 
para portadores de 
Necessidades 
Especiais; 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA (S): Educação Física 

PROFESSOR (ES): Izi Karla Rêgo Gomes Rangel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
BIMESTRE 

 Iniciação ao 
Voleibol; 

 
 Histórico; 

 Fundamentos; 

 Regras; 
 

 
 

 Conhecer o Voleibol como 
elemento da cultura do 
movimento humano, a partir 
de sua criação evolução; 
 

 Reconhecer as principais 
regras do jogo de voleibol, 
sua contextualização; 
 
 

 Identificar os fundamentos 
do jogo de voleibol; 

 Reconhecer as principais 
regras do jogo; 

  

 Identificar os fundamentos e 
suas variadas formas de 
execução, vivenciando e 
aplicando em situações de 
jogo; 

 Através de aulas 
teóricas e práticas, 
estimular os alunos na 
vivência da 
modalidade, fazendo 
ter o conhecimento da 
história do esporte, 
dos fundamentos, 
regras, através de 
atividades que tenham 
um cunho lúdico. 

 
 

 

 Relatório sobre a 
modalidade; 

 Avaliação da execução 
na parte prática, 
analisando a 
dificuldade de cada um 
e observando as 
limitações do aluno; 

 Participação nas aulas 
práticas; 

 Comportamento 
durante as aulas; 

 Participação em 
atividades 
extraclasses; 

 Apresentação de 
trabalhos 

 Jogos Inter classes 

OBS 
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DISCIPLINA(S): Educação Física 

PROFESSOR(ES): Izi Karla Rêgo Gomes Rangel 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

___3_º 
BIMESTRE 

 Introdução ao 
Handebol; 
 

 Histórico; 

 Fundamentos; 

 Regras; 
 
 

 Propiciar o 
desenvolvimento das 
principais qualidades 
motrizes: rapidez, 
agilidade, força, 
flexibilidade e 
resistência; 

 Oportunizar o 
conhecimento dos 
fundamentos básicos 
do handebol; 

 Promover 
coletivamente com o 
grupo a interação e a 
socialização pela 
prática do esporte 
Handebol; 

 As aulas serão 
expositivas, 
enfatizando a teoria e a 
prática; 

 As aulas serão 
participativas, 
dinâmicas e flexíveis 
de acordo com os 
alunos; 

 Utilização de 
linguagem simples 
para melhor 
compreensão dos 
alunos; 

 A avaliação será 
contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando 
em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos 
mesmos; 

 Participação nas aulas 
práticas; 

 Comportamento 
durante as aulas; 

 Participação em 
atividades 
extraclasses; 

 Apresentação de 
trabalhos 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 
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PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4___º 
BIMESTRE 

 

 Introdução ao 
Basquetebol; 

 

 Histórico; 

 Fundamentos; 

 Regras; 
 

 

 
 

 Proporcionar 
conhecimentos 
fundamentais 
necessários ao 
aprendizado da 
modalidade; 

  Oferecer aos alunos 
oportunidade de 
conhecer os valores 
alcançados com o 
Basquete; 

 
 
 

 Aulas expositivas e 
práticas; 

 Seminários; 

 Atividades Lúdicas 
dentro de quadra; 

 
 
 
 

 Participação nas aulas 
práticas; 

 Comportamento 
durante as aulas; 

 Participação em 
atividades 
extraclasses; 

 Apresentação de 
trabalhos;  

 A avaliação será 
contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando 
em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos 
mesmos; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:  Educação física - CD  
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DISCIPLINA(S): Educação física   9º ano  A e B  

PROFESSOR(ES): Claudemiro Ribeiro  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

 
Praticas corporais de aventura . 
 
Praticas corporais de aventura na 
natureza ( escalada, montam bike 
, trilhas, corrida de aventura, 
slackline).  
 
Procedimentos de segurança e 
preservação do meio ambiente .  

 
Praticas corporais de aventura . 
 
Participar de praticas corporais de 
aventura na natureza , 
compreendendo a importância de 
adotar procedimentos de 
segurança e preservação do meio 
ambiente.   
 
 

 
Analise e observação de vídeo . 
 
Pesquisar vídeos sobre o tema.  

 
Aplicação de questionários , 
pesquisas e apresentação de 
trabalhos em áudio e vídeo.  

 
Praticas corporais de aventura.  

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Educação física - CD  

DISCIPLINA(S): Educação física  9º ano   

PROFESSOR(ES): Claudemiro Ribeiro  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__2º__º 
BIMESTRE 

 
Jogos estudantis , torneios de 
modalidades e gincanas .  
 
Conhecer e compreender as 
formas de disputa dos jogos.  
 
 
            *   FASE 2  

 
Participar da organização de 
campeonatos festivais e outros 
eventos no ambiente escolar, 
ampliando seus conhecimentos 
acerca das diferentes dimensões 
do fenômeno esportivo.  
 
   *   Fase  2 

 
Organização de torneios 
esportivos desde o planejamento 
até a sua execução . 
 
Formação de comissão 
organizadora dos jogos e gincanas 
.  
 
Organização das funções e 
atribuições dos agentes 
executores.  

 
Organização de torneios 
esportivos desde o planejamento 
até a sua execução . 
 
Formação de comissão 
organizadora dos jogos e gincanas 
.  
 
Organização das funções e 
atribuições dos agentes 
executores.  

 
Eventos escolares.  

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Educação física - CD  

DISCIPLINA(S): Educação física  9º ano  

PROFESSOR(ES): Claudemiro Ribeiro  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__3__º 
BIMESTRE 

 
Jogos estudantis , torneios de 
modalidades e gincanas .  
 
Conhecer e compreender as 
formas de disputa dos jogos.  

 
Jogos estudantis , torneios de 
modalidades e gincanas .  
 
Conhecer e compreender as 
formas de disputa dos jogos.  

 
Organização de torneios 
esportivos desde o planejamento 
até a sua execução . 
 
Formação de comissão 
organizadora dos jogos e gincanas 
.  
 
Organização das funções e 
atribuições dos agentes 
executores.  

 
Organização de torneios 
esportivos desde o planejamento 
até a sua execução . 
 
Formação de comissão 
organizadora dos jogos e gincanas 
.  
 
Organização das funções e 
atribuições dos agentes 
executores.  

 
Eventos escolares.  
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OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Educação física - CD  

DISCIPLINA(S): Educação física  9 º ano  

PROFESSOR(ES): Claudemiro Ribeiro  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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__4__º 
BIMESTRE 

 
Torneios :  
 
Futsal , Ping- pong , xadrez e 
queimada.  

 
Organizar eventos esportivos no 
âmbito escolar . 
 
Organizar eventos recreativos no 
âmbito escolar . 

 
Formação de comissão 
organizadora para os torneios e 
jogos recreativos com distribuição 
de funções e suas atribuições .  

 
Planilhas de acompanhamento .  

 
Organização de eventos 
esportivos / recreativos. 

OBS 
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DISCIPLINA(S): Educação Física 

PROFESSOR(ES): Astrid Vieira Delmondes 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
Sementre 

 
Modalidades Esportivas: 
 

●  Futsal 
 

1. Histórico; 
2. Fundamentos; 
3. Regras; 

 

● Estimular a 
discussão acerca 
dos motivos que 
levam os alunos a 
praticarem o futsal; 

● Apresentar as 
alterações de regras 
que foram realizadas 
ao longo da história 
do futsal; 

● Estimular os alunos 
a vivenciarem as 
diferentes formas de 
execução, 
entendendo a 
função de cada um 
dos fundamentos. 

 

● Através de aulas 
teóricas e práticas, 
estimular os alunos 
na vivência da 
modalidade, fazendo 
ter o conhecimento da 
história do esporte, 
dos fundamentos, 
regras, através de 
atividades que 
tenham um cunho 
lúdico, com a 
culminância dos 
jogos interclasse. 

 

● Avaliação da 
execução na parte 
prática e teórica. 
 

 

● Palestra jogos 
interclasse do EJA 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA (S): Educação Física 

PROFESSOR (ES): Astrid Vieira Delmondes 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
Semestre 

 

● Iniciação ao 
Voleibol; 

 
● Histórico; 

● Fundamentos; 

● Regras; 
 

 
 

 

● Conhecer o Voleibol 
como elemento da 
cultura do movimento 
humano, a partir de sua 
criação evolução; 

● Reconhecer as 
principais regras do 
jogo de voleibol, sua 
contextualização; 

● Identificar os 
fundamentos do jogo de 
voleibol; 

● Reconhecer as 
principais regras do 
jogo; 

● Identificar os 
fundamentos e suas 
variadas formas de 
execução, vivenciando 
e aplicando em 
situações de jogo; 

 

● Através de aulas 
teóricas e práticas, 
estimular os alunos na 
vivência da modalidade, 
fazendo ter o 
conhecimento da 
história do esporte, dos 
fundamentos, regras, 
através de atividades 
que tenham um cunho 
lúdico. 

 
 

 

 

● Avaliação da execução 
na parte prática, 
analisando a dificuldade 
de cada um e 
observando as 
limitações do aluno; 

● Participação nas aulas 
práticas; 

● Participação em 
atividades extraclasses; 
 

 
 

● Jogos Interclasses 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 1ª Série do Ensino Médio 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

 

 O mito na cultura 
grega 

 Filosofia: O milagre 
grego 

 Os Pré-socráticos 
 

 

 Compreender a 
construção do mito. 

 Entender qual a 
importância do ensino 
filosófico. 

 Compreender o 
surgimento da filosofia 
e os primeiros 
debates. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
BIMESTRE 

 

 Os filósofos 
Socráticos: Sócrates, 
Platão e Aristóteles 

 

 Compreender a 
importância da filosofia 
clássica no contexto 
da formação cultural 
grega. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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___3_º 
BIMESTRE 

 

 Filosofia Helênica: 
Estoicos, cínicos e 
epicuristas 

 

 Entender como 
aconteceu a união 
entre filosofia ocidental 
e oriental e os 
principais temas 
abordados nesse 
contexto. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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DISCIPLINA(S): Filosofia 
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PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4___º 
BIMESTRE 

 

 Filosofia Medieval: 
Patrística e Escolástica 

 

 Compreender como 
aconteceram os 
debates filosóficos 
entre fé e razão e toda 
construção medieval. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 2ª Série do Ensino Médio 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

 

 Ciência na Idade Média 

 

 Compreender como 
funcionavam as 
técnicas científicas 
rudimentares da época 
medieval. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmtes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
BIMESTRE 

 

 O Renascimento 

 

 Levar os alunos a 
perceberam a 
importância desse 
período para história 
da humanidade. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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___3_º 
BIMESTRE 

 

 Revolução Científica 

 

 Compreender os 
avanços científicos 
ocorridos no pós 
renascimento. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 
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PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4___º 
BIMESTRE 

 

 Iluminismo 

 

 Entender as melhorias 
ocorridas na história 
da consciência graças 
ao Século das luzes. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 3ª Série do Ensino Médio 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

 

 Os avanços da Pós-
Modernidade 

 

 Observar no contexto 
atual as principais 
reflexões sobre a 
realidade micro e 
macro do universo. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS  
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
BIMESTRE 

 

 O existencialismo e a 
crise da razão. 

 

 Refletir sobre o papel 
social do homem 
inserido no contexto 
social e a busca pelo 
sentido da vida. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 



 

 

136 

___3_º 
BIMESTRE 

 

 Nietzsche e a 
transformação dos 
valores. 

 

 Compreender a 
filosofia de Nietzsche e 
sua banalização da 
moral e de todos os 
padrões instaurados 
pela sociedade em 
geral. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Filosofia 
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PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4___º 
BIMESTRE 

 

 Conceitos Metafísicos 
do período 
contemporâneo 

 

 Levar os alunos a 
refletirem e 
compreenderem como 
acontece o mundo da 
vida, conceito 
instaurado por 
Habermas que reflete a 
ação comunicativa e o 
nosso “eu” no 
contexto atual. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

DISCIPLINA(S): FÍSICA 1° ano do ensino médio 

PROFESSOR(ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

EJA - 
SEMESTRE 

POTÊNCIAS DE 10 (ORDEM DE 

GRANDEZA) 

  Algarismos significativos; 

  Operações com algarismos 

significativos;  

 Sistemas de medidas – origens;  

Sistema Internacional de unidades 

– SI. 

 
CINEMÁTICA: PRINCIPAIS 

CONCEITOS  

 O movimento é relativo: 

referencial e trajetória;  

 Posição, distância percorrida e 

deslocamento escalar;  

 Velocidade escalar média. 
MOVIMENTO UNIFORME (MU) e 

UNIFORMEMENTE VARIADO 

(MUV) 

  Velocidade constante; 

  Função horária da posição em 

um movimento retilíneo uniforme 

(MRU).  

 Aceleração escalar media de um 

corpo em movimento retilíneo; 
 

 

Capacitar o aluno para 

reconhecer a Física e 

entender a sua 

importância histórica, 

tal como a sua relação 

com a evolução da 

humanidade. 

Compreender suas 

aplicações no 

desenvolvimento 

tecnológico em 

diversas áreas, 

percebendo assim o 

conhecimento 

científico com um dos 

pilares no 

desenvolvimento 

cultural e tecnológico. 

 

Aulas 

expositivas, quadro, 

apagador, data Show, 

leituras individuais e 

em grupos com uso do 

livro didático 

 

 
Provas.  Trabalhos em 
grupos, duplas e 
individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 

 
A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA 
NAS PROFISSÕES 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

DISCIPLINA (S):  FÍSICA 1º ano do ensino médio 

PROFESSOR (ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

OBS  
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 Movimento acelerado e 
movimento retardado;  

 Movimento retilíneo 
uniformemente variado (MRUV);  

 Função horária da posição no 
MRUV;  

 Variação da posição de um 
corpo em MRUV em função do 
tempo e gráficos s x t de móveis 
em MRUV. 
 
LANÇAMENTO VERTICAL NO 
VÁCUO 

  Queda livre e aceleração da 
gravidade;  

 Lançamento vertical para 
cima;  
 
LANÇAMENTO VERTICAL NO 
VÁCUO 

  Queda livre e aceleração da 
gravidade;  

 Lançamento vertical para cima 
GRANDEZAS VETORIAIS 

  Vetores;  

 Operações com vetores. 
 

Capacitar o aluno para 
reconhecer a Física e entender a 
sua importância histórica, tal 
como a sua relação com a 
evolução da humanidade. 
Compreender suas aplicações 
no desenvolvimento 
tecnológico em diversas áreas, 
percebendo assim o 
conhecimento científico com 
um dos pilares no 
desenvolvimento cultural e 
tecnológico 

 
Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 
 

 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 
 

 

 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA 
NAS PROFISSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: : Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

DISCIPLINA(S): FÍSICA 1° ano do ensino médio 
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PROFESSOR(ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

 

 
 
1ª e 3ª LEIS DE NEWTON  

 A lei da Inércia;  

 Massa e peso;  

 Ação e reação; 
FORÇAS DE ATRITO 

  Força de atrito 

 Força de atrito estático;  

 Força de atrito dinâmico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capacitar o aluno para 
reconhecer a Física e entender a 
sua importância histórica, tal 
como a sua relação com a 
evolução da humanidade. 
Compreender suas aplicações 
no desenvolvimento 
tecnológico em diversas áreas, 
percebendo assim o 
conhecimento científico com 
um dos pilares no 
desenvolvimento cultural e 
tecnológico 

 
 
 
 

 
Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 

 
 

 
 
 

 

 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 
 
 
 

 

 
 
A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA 
NAS PROFISSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
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PLANO DE CURSO 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): FÍSICA 2° ano do ensino médio 

PROFESSOR(ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

EJA 

 
. TEMPERATURA, CALOR E 
SUA PROPAGAÇÃO 
Temperatura; Equilíbrio térmico; 
Calor; Processos de 
propagação de calor.  
TERMÔMETROS: GRANDEZAS 
E EQUAÇÃO DE CONVERSÃO  
Grandezas termométricas; 
Escalas termométricas Celsius 
e Fahrenheit: equação de 
conversão; Escala Kelvin: 
escala absoluta; Equações de 
conversão.   
DILATAÇÃO DOS SÓLIDOS E 
LÍQUIDOS  
Dilatações e contrações; 
Comportamento de líquidos e 
recipientes durante a dilatação.  
EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA 
CALORIMETRIA  
Fontes de calor; Capacidade 
térmica; Calor específico; 
Equação fundamental da 
calorimetria.  
 
 

 

 
Capacitar o aluno para 
reconhecer a Física e entender a 
sua importância histórica, tal 
como a sua relação com a 
evolução da humanidade. 
Compreender suas aplicações 
no desenvolvimento 
tecnológico em diversas áreas, 
percebendo assim o 
conhecimento científico com 
um dos pilares no 
desenvolvimento cultural e 
tecnológico. 
 
 

; 

 
Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 
 

 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 
 

 

 
 
A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA 
NAS PROFISSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

DISCIPLINA (S):  FÍSICA 2° ano do ensino médio 

PROFESSOR (ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

EJA 

 
MUDANÇAS DE FASE 
 Fases da matéria; Mudanças de 
fase e calor latente. 
1ª LEI DA TERMODINÂMICA  
Trabalho em uma 
transformação; Energia interna; 
1ª lei da termodinâmica; 
Aplicações da 1ª lei da 
termodinâmica às 
transformações gasosas. 
 2ª LEI DA TERMODINÂMICA 
Transformações cíclicas;  
2ª lei da Termodinâmica; 
Maquinas térmica; Ciclo de 
Carnot: rendimento máximo; 
Maquinas frigorificas: 
transformação de trabalho em 
calo; Entropia.  
PRINCÍPIOS PROPAGAÇÃO DA 
LUZ   
 Luz em um modelo geométrico; 
Princípios da óptica geométrica;  
Câmara escura de orifício; 
Ângulo visual ou diâmetro 
aparente.  
 

 
. Capacitar o aluno para 
reconhecer a Física e entender a 
sua importância histórica, tal 
como a sua relação com a 
evolução da humanidade. 
Compreender suas aplicações 
no desenvolvimento 
tecnológico em diversas áreas, 
percebendo assim o 
conhecimento científico com 
um dos pilares no 
desenvolvimento cultural e 
tecnológico. 
 
 

 
 

 

 
Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 
 

 
 

 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 
 
 

 

 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA 
NAS PROFISSÕES 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: : Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

DISCIPLINA(S): FÍSICA 3° ano do ensino médio 

PROFESSOR(ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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EJA 

 
ELTROSTÁTICA 

 Primeiros conceitos 
Carga elétrica e 
eletrização de um corpo. 
Processos de eletrização. 

 Força elétrica 
A lei de Coulomb 

 Campo elétrico 
Campo elétrico de uma 
carga puntiforme, campo 
elétrico de várias cargas 
puntiformes. 
Campo de um condutor 
eletrizado em equilíbrio. 

 Trabalho e potencial 
elétrico 
Expressão do trabalho e 
força elétrica. Potencial 
elétrico. Diferença de 
potencial. Relação entre 
trabalho e ddp. Diferença 
de potencial elétrico num 
campo elétrico uniforme. 

 Geradores e receptores. 
 
 

 

 
Capacitar o aluno para 
reconhecer a Física e entender a 
sua importância histórica, tal 
como a sua relação com a 
evolução da humanidade. 
Compreender suas aplicações 
no desenvolvimento 
tecnológico em diversas áreas, 
percebendo assim o 
conhecimento científico com 
um dos pilares no 
desenvolvimento cultural e 
tecnológico. 
 

 
 
 

 

 
 

Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 

 
 

 
 
 

; 

 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 
 
 

 

 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA 
NAS PROFISSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias 



 

 

146 

DISCIPLINA(S): FÍSICA 3° ano do ensino médio 

PROFESSOR(ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

EJA 

 

 Capacitância de um 
condutor 

 Capacitores 
ELETRODINÂMICa 

 Corrente elétrica estudo 
dos resistores 

 Associação de resistores 
 
 
 
 
 

 

 
Capacitar o aluno para 
reconhecer a Física e entender 
a sua importância histórica, tal 
como a sua relação com a 
evolução da humanidade. 
Compreender suas aplicações 
no desenvolvimento 
tecnológico em diversas áreas, 
percebendo assim o 
conhecimento científico com 
um dos pilares no 
desenvolvimento cultural e 
tecnológico. 
 
 
 

; 

 
 
Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 
 

; 

 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA: Geografia 

PROFESSOR: André Luis Frey 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

Capítulo 1: Estudando Geografia 
- A Geografia e os lugares; 
- Os lugares e as paisagens; 
- As transformações das paisagens; 
- O trabalho, as técnicas e as 
transformações das paisagens; 
- O espaço geográfico. 
 
Capítulo 2: A Cartografia e a 
representação do espaço 
geográfico] 
- Cartografia: dos antigos registros à 
atualidade; 
- Evolução tecnológica e 
Cartografia; 
- Orientação e localização na 
superfície terrestre; 
- Coordenadas geográficas; 
- Representações cartográficas. 

 Interpretar diferentes 
representações gráficas e 
cartográficas dos espaços 
geográficos; 

 Identificar registros de práticas de 
grupos sociais no tempo e no 
espaço; 

 Identificar em fontes diversas o 
processo de ocupação dos meios 
físicos e as relações da vida 
humana com a paisagem; 

 Analisar de maneira crítica as 
interações da sociedade com o 
meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos 
e/ou geográficos; 

 Relacionar o uso das tecnologias 
com os impactos 
socioambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos; 

 Reconhecer a função dos 
recursos naturais na produção do 
espaço geográfico, relacionando-
os com as mudanças provocadas 
pelas ações humanas. 

 Aulas expositivas em sala com 
auxilio do próprio livro didático, 
quadro branco e recurso 
audiovisual (Datashow); 

 Aulas fora de sala de aula 
referentes a orientação no 
espaço; 

 No início de cada capítulo será 
realizada uma atividade 
introdutória referente ao 
conteúdo que será ministrado 
com base em um projeto de 
pesquisa com o auxílio de livros 
didáticos de distintas editoras; 

 Mapa mundi será levado para 
sala de aula para auxilio e 
contextualização de aula 
expositiva; 

 Pequenos vídeos serão 
mostrados para contextualização 
do conteúdo. 

 Avaliação diagnóstica; 
 Atividades introdutórias; 
 Exercícios – livro didático; 
 Trabalho 1 – Espaço Geográfico; 
 Trabalho 2 – Orientação no 

espaço; 
 Projeto interdisciplinar; 
 Prova interdisciplinar; 
 Avaliação bimestral. 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA: Geografia 

PROFESSOR: André Luis Frey 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__2__º 
BIMESTRE 

Capítulo 3: Conhecendo o 
planeta Terra 
- A origem da Terra; 
- O tempo geológico e o tempo 
histórico; 
- As esferas terrestres; 
- Terra: um planeta no Universo; 
- A forma e os movimentos da 
Terra; 
- A Terra não para; 
- Fusos horários da Terra. 
 
Capitulo 4: O relevo, as águas e 
as paisagens 
- O relevo terrestre; 
- Vulcões e terremotos 
transformam o relevo terrestre; 
- As rochas e seus minerais; 
Dinâmica externa da Terra e as 
formas do relevo; 
- As formas do relevo terrestre; 
- As águas e as paisagens 
terrestres; 
- As águas continentais; 
- Os rios e as paisagens; 
- Bacias hidrográficas; 
- As águas subterrâneas. 

 Interpretar diferentes 
representações gráficas e 
cartográficas dos espaços 
geográficos; 

 Identificar em fontes diversas o 
processo de ocupação dos 
meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem; 

 Analisar de maneira crítica as 
interações da sociedade com o 
meio físico, levando em 
consideração aspectos 
históricos e/ou geográficos; 

 Relacionar o uso das 
tecnologias com os impactos 
socioambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos; 

 Avaliar as relações entre 
preservação e degradação da 
vida no planeta nas diferentes 
escalas. 

 

 Aulas expositivas em sala com 
auxilio do próprio livro didático, 
quadro branco e recurso 
audiovisual (Datashow); 

 No início de cada capítulo será 
realizada uma atividade 
introdutória referente ao 
conteúdo que será ministrado 
com base em um projeto de 
pesquisa com o auxílio de 
livros didáticos de distintas 
editoras; 

 Utilização de mapas e do globo 
terrestre para auxilio e 
contextualização de conteúdo; 

 Pequenos vídeos serão 
mostrados para 
contextualização do conteúdo. 

 Atividades introdutórias; 
 Exercícios – livro didático; 
 Trabalho 1 – Biosfera; 
 Trabalho 2 – Formas do relevo 

brasileiro; 
 Projeto interdisciplinar; 
 Prova interdisciplinar; 
 Avaliação bimestral. 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA: Geografia 

PROFESSOR: André Luis Frey 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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__3__º 
BIMESTRE 

Capítulo 5: O clima, a vegetação 
e as paisagens 
- Atmosfera: a camada de gases 
que envolve a Terra; 
- Massas de ar, tempo e clima; 
- Climas do mundo; 
- O clima e o modo de vida das 
pessoas; 
- O clima e as formações vegetais 
do planeta. 
 
Capítulo 6:A natureza e a 
sociedade nas paisagens 
- As relações entre os elementos 
da natureza nas paisagens 
terrestres; 
- As relações entre a natureza e a 
sociedade nas paisagens. 

 Interpretar diferentes 
representações gráficas e 
cartográficas dos espaços 
geográficos; 
 Avaliar criticamente conflitos 

culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao 
longo da história. 
 Identificar em fontes 

diversas o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem; 
 Analisar de maneira crítica 

as interações da sociedade com o 
meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos 
e/ou geográficos; 
 Relacionar o uso das 

tecnologias com os impactos 
socioambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos; 
 Reconhecer a função dos 

recursos naturais na produção do 
espaço geográfico, relacionando-
os com as mudanças provocadas 
pelas ações humanas. 

Avaliar as relações entre 
preservação e degradação da vida 
no planeta nas diferentes escalas. 

 Aulas expositivas em sala com 
auxilio do próprio livro didático, 
quadro branco e recurso 
audiovisual (Datashow); 

 No início de cada capítulo será 
realizada uma atividade 
introdutória referente ao 
conteúdo que será ministrado 
com base em um projeto de 
pesquisa com o auxílio de 
livros didáticos de distintas 
editoras; 

 Utilização de mapas e do globo 
terrestre para auxilio e 
contextualização de conteúdo; 

 Pequenos vídeos serão 
mostrados para 
contextualização do conteúdo. 

 Atividades introdutórias; 
 Exercícios – livro didático; 
 Trabalho 1 – Mudanças 

climáticas; 
 Trabalho 2 – Croqui; 
 Projeto interdisciplinar; 
 Prova interdisciplinar; 
 Avaliação bimestral. 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 
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DISCIPLINA: Geografia 

PROFESSOR: André Luis Frey 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

 
 
 
 
 

__4__º 
BIMESTRE 

Capítulo 7: A sociedade, as 
atividades econômicas e o 
espaço geográfico 
- As atividade econômicas e a 
organização do espaço 
geográfico; 
- As atividade econômicas e os 
recursos da natureza; 
- Setores econômicos e suas 
respectivas atividades. 
 
Capítulo 8: A natureza, as 
atividades econômicas e os 
problemas ambientais 
- Os problemas ambientais; 
- Fontes de energia e as 
atividades econômicas; 
- Desenvolvimento sustentável. 

 Identificar registros de práticas 
de grupos sociais no tempo e 
no espaço. 

 Avaliar criticamente conflitos 
culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao 
longo da história. 

 Identificar registros sobre o 
papel das técnicas e 
tecnologias na organização do 
trabalho e/ou da vida social. 

 Analisar fatores que explicam o 
impacto das novas tecnologias 
no processo de territorialização 
da produção 

 Analisar diferentes processos 
de produção ou circulação de 
riquezas e suas implicações 
socioespaciais. 

 Reconhecer as transformações 
técnicas e tecnológicas que 
determinam as várias formas 
de uso e apropriação dos 
espaços rural e urbano. 

 Selecionar argumentos 
favoráveis ou contrários às 
modificações impostas pelas 
novas tecnologias à vida social 
e ao mundo do trabalho. 

 Identificar em fontes diversas o 
processo de ocupação dos 
meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem; 

 Analisar de maneira crítica as 
interações da sociedade com o 

 Aulas expositivas em sala com 
auxilio do próprio livro didático, 
quadro branco e recurso 
audiovisual (Datashow); 

 No início de cada capítulo será 
realizada uma atividade 
introdutória referente ao 
conteúdo que será ministrado 
com base em um projeto de 
pesquisa com o auxílio de 
livros didáticos de distintas 
editoras; 

 Utilização de mapas e do globo 
terrestre para auxilio e 
contextualização de conteúdo; 

 Pequenos vídeos serão 
mostrados para 
contextualização do conteúdo. 

 Atividades introdutórias; 
 Exercícios – livro didático; 
 Trabalho 1 – Atividades 

econômicas; 
 Trabalho 2 – Desenvolvimento 

sustentável; 
 Projeto interdisciplinar; 
 Prova interdisciplinar; 
 Avaliação bimestral. 
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meio físico, levando em 
consideração aspectos 
históricos e/ou geográficos; 

 Relacionar o uso das 
tecnologias com os impactos 
socioambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos; 

 Reconhecer a função dos 
recursos naturais na produção 
do espaço geográfico, 
relacionando-os com as 
mudanças provocadas pelas 
ações humanas. 

 Avaliar as relações entre 
preservação e degradação da 
vida no planeta nas diferentes 
escalas. 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA(S): Geografia (7º ano- matutino e vespertino)  
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PROFESSOR(ES): Núzia Pimenta e Luciano Cardoso 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

 Cartografia; 

 Regionalização do 
Globo terrestre em 
mares, oceanos e 
continentes; 

 Localização do 
Brasil no Mundo, 
seus limites 
geográficos e 
fronteiras; 

 Formação histórico-
cultural do território 
brasileiro; 

 Identificar e localizar 
os continentes, 
mares e oceanos; 

 Localizar e 
identificar o Brasil no 
mundo; 

 Identificar os limites 
geográficos do 
território brasileiro e 
suas fronteiras; 

 Analisar a influência 
e o papel dos 
diferentes povos que 
formaram a 
sociedade brasileira; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos e 
dinâmicas diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 

 

 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

 Divisão regional: 
IBGE e 
geoeconômica; 

 Divisão física: 
distribuição da 
biodiversidade; 

 Características 
socioeconômicas e 
culturais das regiões 
brasileiras; 

 Identificar as cinco 
regiões brasileiras e 
os estados que as 
compõem; 

 Conhecer as 
características 
gerais de cada 
grande região 
brasileira; 

 Interpretar mapas 
temáticos, com base 
em dados 
socioeconômicos 
das regiões 
brasileiras; 

 Analisar a 
organização do 
espaço brasileira, 
fatores que 
influenciam os 
aspectos 
econômicos sociais 
e ambientais; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos e 
dinâmicas diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

 Fatores de 
crescimento e 
distribuição da 
população brasileira; 

 Diversidade étnico-
racial e cultural; 

 Migração da 
população: interna, 
externa e o êxodo 
rural; 

 Os processos de 
industrialização e 
urbanização na 
transformação da 
produção e 
organização do 
território brasileiro; 

 Analisar a influência 
dos fluxos 
econômicos e 
populacionais na 
formação 
socioeconômica e 
territorial do Brasil, 
compreendendo os 
conflitos e as 
tensões históricas e 
contemporâneas; 

 Analisar a 
distribuição territorial 
da população 
brasileira, 
considerando a 
diversidade étnico-
cultural, assim como 
aspectos de renda, 
sexo e idade; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos e 
dinâmicas diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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4º 
BIMESTRE 

 Desigualdade social 
e o trabalho; 

 Impactos ambientais 
promovidos pela 
ação do homem; 

 Crescimento 
sustentável; 

 Problematizar o 
modo de produção, 
a circulação e o 
consumo de 
mercadorias com as 
desigualdades 
sociais e os 
impactos 
ambientais; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos e 
dinâmicas diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA(S): Geografia (8º ano – Matutino e vespertino) 
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PROFESSOR(ES): Núzia Pimenta e Luciano Cardoso 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

 Localização do 
continente 
americano e 
africano no globo, 
destacando os seus 
limites geográficos; 

 Regionalização da 
América e da África; 

 Conceituação de 
Estado, Nação, 
Território, Governo e 
País; 

 Diferentes 
processos de 
ocupação humana 
no continente 
americano e 
africano; 

 Localizar e 
identificar os limites 
geográficos dos 
continentes 
americano e 
africano; 

 Analisar as 
diferentes 
regionalizações dos 
continentes 
americano e 
africano; 

 Conceituar Estado, 
Nação, Território, 
Governo e País, 
para compreensão 
da geopolítica dos 
continentes 
americano e 
africano; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos e 
dinâmicas diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

 Aspectos 
demográficos, 
políticos, sociais, 
econômicos, 
hegemonia dos EUA 
e Canadá; 

 Identificar e 
compreender 
aspectos físicos, 
demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos da 
América Anglo-
Saxônica; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de 
textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de 
textos pontuais; 

 Exibição de 
vídeos e 
dinâmicas 
diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

 Aspectos políticos, 
demográficos, 
sociais e 
econômicos da 
América Latina; 

 Dependência 
política e cultural, a 
hegemonia dos 
EUA; 

 Identificar e 
compreender 
aspectos políticos, 
ambientais, 
demográficos, 
sociais e 
econômicos da 
América Latina; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos e 
dinâmicas diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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4º 
BIMESTRE 

 Aspectos 
demográficos, sociais, 
políticos e econômicos 
da África; 

 Colonização do 
continente africano 
(neocolonialismo); 

 Identificar e 
compreender 
aspectos físicos, 
ambientais, 
demográficos, 
políticos e sociais 
do continente 
africano; 

 Analisar a relação 
histórica da 
dependência no 
formação social, 
econômica, política, 
da África na 
construção do 
mundo globalizado; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de 
textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de 
textos pontuais; 

 Exibição de 
vídeos e 
dinâmicas 
diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 

 

 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 
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DISCIPLINA(S): Geografia (9º ano – Matutino e Vespertino) 

PROFESSOR(ES): Núzia Pimenta e Luciano Cardoso 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

 Globalização e 
desenvolvimento 
tecnológico: 
aproximação entre 
nações e os povos e 
influência de culturas 
hegemônicas, e seus 
aspectos; 

 Blocos econômicos 
mundiais, empresas 
internacionais, 
organizações 
econômicas e a 
atuação nos modos de 
vida das pessoas; 

 Analisar fatos e 
situações para 
compreender a 
integração mundial, 
comparando diferentes 
interpretações: 
globalização e 
mundialização; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de 
textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos 
dirigidos; 

 Produções de 
textos pontuais; 

 Exibição de 
vídeos e 
dinâmicas 
diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação 
contínua; 

• Avaliação 
individual e em 
grupos; 

• Cadernos, provas, 
seminários, 
estudos dirigidos, 
produções de 
textos, dinâmicas, 
etc. 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

 Localização do 
continente europeu; 

 As revoluções 
técnico-científicas 
(revolução 
industrial); 

 Hegemonia 
europeia em várias 
regiões do planeta; 

 Identificar os 
aspectos físicos, 
demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos da 
Europa; 

 Analisar criticamente 
de que forma a 
hegemonia europeia 
foi exercida em 
várias regiões do 
planeta. 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos e 
dinâmicas diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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3º 
BIMESTRE 

 Localização do 
continente asiático, 
com foco no oriente 
Médio e Sudeste 
Asiático; 

 Localizar e analisar os 
aspectos 
demográficos, políticos, 
sociais e econômicos 
da Ásia, com ênfase no 
Oriente Médio e 
Sudeste Asiático; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de 
textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de textos 
pontuais; 

 Exibição de vídeos 
e dinâmicas 
diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação 
contínua; 

• Avaliação 
individual e em 
grupos; 

• Cadernos, provas, 
seminários, 
estudos dirigidos, 
produções de 
textos, dinâmicas, 
etc. 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 
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DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

 Localização e 
regionalização da 
Oceania; 

 Aspectos 
demográficos, políticos, 
sociais e econômicos 
da Oceania; 

 A participação 
brasileira na Antártida; 

 Identificar e 
relacionar aspectos 
físicos, 
demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos da 
Oceania; 

  Atividades no 

caderno; 

 Aulas expositivas 
com debates; 

 Seminários com 
produções de 
textos; 

 Trabalhos 
interdisciplinares; 

 Trabalhos 
individuais e em 
grupos; 

 Estudos dirigidos; 

 Produções de 
textos pontuais; 

 Exibição de 
vídeos e 
dinâmicas 
diversas. 

 

•  Processual, 

formativa e 

contextualizada. 

• Avaliação coletiva 

(PPP); 

• Avaliação 

interdisciplinar 

(PPP); 

• Avaliação 
diagnóstica; 

• Avaliação contínua; 
• Avaliação individual 

e em grupos; 
• Cadernos, provas, 

seminários, estudos 
dirigidos, produções 
de textos, 
dinâmicas, etc. 

 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA(S): Geografia 

PROFESSOR(ES): Jonas Silva Leite 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

 
SEMESTRAL 

(5º ANO) 

A Geografia e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal; 
• Reconhecimento da 
cultura, da experiência e do 
interesse profissional dos 
estudantes; 
• Percepção da influência e 
da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano; 
• Descoberta do tempo e do 
espaço 
• Terra, um astro do 
universo: 
- o sistema solar 
- a lua 
• Movimentos da Terra 
• Cartografia: as várias 
maneiras de representar o 
espaço 
• Cartografia: as várias 
maneiras de representar o 
espaço, os elementos de 
um mapa 
• Coordenadas Geográficas 
• Fusos Horários 
• Superfície terrestre 

• Reconhecer a importância 
da cartografia como uma 
forma de linguagem para 
trabalhar em diferentes 
escalas espaciais as 
representações locais e 
globais do espaço geográfico. 
• Conhecer e utilizar fontes de 
informação escritas e 
imagéticas, utilizando para 
tanto alguns procedimentos 
básicos. 
• Criar uma linguagem 
comunicativa, apropriando-se 
de elementos da linguagem 
gráfica utilizada nas 
representações cartográficas. 
• Fortalecer o significado da 
cartografia como uma forma 
de linguagem que dá 
identidade à Geografia, 
mostrando que ela se 
apresenta como uma forma de 
leitura e de registro da 
espacialidade dos fatos, de 
seu cotidiano e do mundo. 

 Aula expositiva; 
 

 Apresentação de 
slides; 

 

 Apresentação de 
documentários e 
reportagens; 

 

 Leitura de textos 

 Exercícios de 
Fixação; 

 

 Estudo dirigido; 
 

 Apresentação de 
trabalhos; 

 

 Atividades 
extraclasse; 

 

 Prova 
Multidisciplinar 

 Projeto 
multidisciplinar – 
profissões. 

 Jogos interclasse 
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• Relevo terrestre 
• Atmosfera: fenômenos 
atmosféricos, elementos 
e fatores do clima 
• Hidrosfera: a camada 
líquida da Terra, as águas 
continentais 
• Biomas: grandes 
ecossistemas 
• Fontes de energia 
• Fontes de energia: 
renováveis e não renováveis 

• Saber utilizar a observação e 
a descrição na leitura direta 
ou indireta da paisagem, 
sobretudo mediante 
ilustrações e linguagem oral. 
• Reconhecer, em seu 
cotidiano os referenciais 
espaciais de localização, 
orientação e distância, de 
modo que se desloquem com 
autonomia e representem os 
lugares onde vivem e se 
relacionam. 
• Fazer leituras de imagens, 
de dados e de documentos de 
diferentes fontes de 
informação, de modo a 
interpretar, analisar e 
relacionar informações sobre 
o território, os lugares e as 
diferentes paisagens. 
• Utilizar a linguagem gráfica 
para obter informações e 
representar a espacialidade 
dos fenômenos geográficos. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA (S): Geografia 

PROFESSOR (ES): Jonas Silva Leite 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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SEMESTRAL 
(6º ANO) 

• A Geografia e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal 
• Reconhecimento da 
cultura, da experiência e do 
interesse profissional dos 
estudantes 
• Percepção da influência e 
da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano 
• Papel do homem na 
construção do espaço 
• As sociedades 
• Espaço geográfico 
brasileiro 
• Localização do Brasil no 
mundo 
• Formação do território 
brasileiro 
• Atividade industrial 
• Espaço urbano e rural 
• Setores da economia 
• Comércio, transporte e 
comunicação 
• A população brasileira e a 
diversidade sociocultural 
• Migrações 
• O Brasil e suas regiões: 
Norte, Nordeste, Sul, 
Sudeste e Centro-oeste 
• Regiões geoeconômicas 
do Brasil: complexos 
regionais. 

 
 

• Reconhecer que a 
sociedade e a natureza 
possuem princípios e leis 
próprios e que o espaço 
geográfico resulta das 
interações entre elas, 
historicamente definidas. 
• Compreender a escala de 
importância no tempo e no 
espaço do local e do global 
e da 
multiplicidade de vivências 
com os lugares. 
• Distinguir as grandes 
unidades de paisagens em 
seus diferentes graus de 
humanização da natureza, 
inclusive a dinâmica de suas 
fronteiras, sejam elas 
naturais ou históricas, a 
exemplo das grandes 
paisagens naturais, as 
sociopolíticas como dos 
Estados nacionais e cidade-
campo. 
• Compreender que os 
conhecimentos geográficos 
que adquiriram ao longo da 
escolaridade são parte da 
construção de sua 
cidadania, pois os homens 
constroem, 
se apropriam e interagem 
com o espaço geográfico 

 Aula expositiva; 
 

 Apresentação de 
slides; 

 

 Apresentação de 
documentários e 
reportagens; 

 

 Leitura de textos 

 Exercícios de 
Fixação; 

 

 Estudo dirigido; 
 

 Apresentação de 
trabalhos; 

 

 Atividades 
extraclasse; 

 

 Prova 
Multidisciplinar 

 Projeto 
multidisciplinar – 
profissões. 

 Jogos interclasse 
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nem sempre de forma igual. 
• Perceber na paisagem 
local e no lugar em que vive, 
as diferentes manifestações 
da 
natureza, sua apropriação e 
transformação pela ação da 
coletividade, de seu grupo 
social. 
• Reconhecer e comparar a 
presença da natureza, 
expressa na paisagem local, 
com 
as manifestações da 
natureza presentes em 
outras paisagens. 
• Reconhecer semelhanças 
e diferenças nos modos que 
diferentes grupos sociais se 
apropriam da natureza e a 
transformam, identificando 
suas determinações nas 
relações 
de trabalho, nos hábitos 
cotidianos, nas formas de se 
expressar e no lazer. 
• Reconhecer a importância 
de uma atitude responsável 
de cuidado com o meio em 
que 
vive, evitando o desperdício 
e percebendo os cuidados 
que se deve ter na 
preservação e na 
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conservação da natureza. 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA(S): Geografia 

PROFESSOR(ES): Jonas Silva Leite 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRAL 
(7º ANO) 

 A Geografia e o mundo do 
trabalho no Distrito 
Federal 

• Reconhecimento da 
cultura, da experiência e do 
interesse profissional dos 
estudantes 
• Percepção da influência e 
da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano 
• Relação entre a Geografia 
e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal 
• O trabalho e a técnica nas 
diferentes sociedades 
humanas. Sociedades 
agrícolas 
• Papel das tecnologias e a 
1ª Revolução Industrial 
• Divisão social do trabalho 
nas sociedades capitalistas 
industriais 
• Ocupação e povoamento 
da América Latina e Anglo-
saxônica 
• A exploração colonial e o 
entrave ao desenvolvimento 
• Monoculturas de 

• Identificar e avaliar as 
ações dos homens em 
sociedade e suas 
consequências em 
diferentes espaços e 
tempos, de modo que 
construa referenciais que 
possibilitem uma 
participação propositiva e 
reativa nas questões sociais, 
culturais 
e ambientais. 
• Compreender que as 
melhorias nas condições de 
vida, os direitos políticos, os 
avanços técnicos e 
tecnológicos e as 
transformações 
socioculturais 
são conquistas decorrentes 
de conflitos e acordos que 
ainda não são usufruídas 
por todos os 
seres humanos e, dentro de 
suas possibilidades, 
empenhar-se em 
democratizá-las. 
• Valorizar o patrimônio 

 Aula expositiva; 
 

 Apresentação de 
slides; 

 

 Apresentação de 
documentários e 
reportagens; 

 

 Leitura de textos 

 Exercícios de 
Fixação; 

 

 Estudo dirigido; 
 

 Apresentação de 
trabalhos; 

 

 Atividades 
extraclasse; 

 

 Prova 
Multidisciplinar 

 Projeto 
multidisciplinar – 
profissões. 

 Jogos interclasse 
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exportação e a exploração 
da terra 
• Organização do espaço 
geográfico mundial: 
espaço, poder e territórios 
nacionais 
• Regionalização do espaço 
geográfico mundial: 
espaço, poder e territórios 
nacionais. 
• Mundo bipolar e a Guerra 
Fria 
• Sistema capitalista e 
sistema nacionalista 
• Mundo multipolar 
• Um mundo fragmentado, 
porém globalizado 
• Formação dos grandes 
blocos regionais 
• Globalização: revolução 
tecnológica e emprego 
• Formação dos grandes 
blocos regionais 
• Regionalização do mundo 
contemporâneo 
• Regionalização do espaço 
geográfico mundial 
• Países desenvolvidos e 
em desenvolvimento 

sociocultural e respeitar 
a sociodiversidade, 
reconhecendo-os como 
direitos dos povos e 
indivíduos e elementos de 
fortalecimento da 
democracia. 
• Relativizar a escala de 
importância, no tempo e no 
espaço, do local, do global e 
da multiplicidade de 
vivências com os lugares. 
• Conseguir distinguir as 
grandes unidades de 
paisagens em seus 
diferentes graus de 
humanização da natureza, 
inclusive a dinâmica de suas 
fronteiras, sejam elas 
naturais ou históricas, a 
exemplo das grandes 
paisagens naturais e das 
sociopolíticas, como dos 
Estados nacionais e cidade 
e campo. 
• Desenvolver no aluno o 
espírito de pesquisa, 
fundamentado na ideia de 
que, para compreender 
a natureza do território, 
paisagens e lugares, é 
importante valer-se do 
recurso das imagens e de 
vários documentos que 
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possam oferecer 
informações, ajudando-os a 
fazer sua leitura para 
desvendar essa natureza; 
 

OBS 
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

DISCIPLINA(S): Geografia 

PROFESSOR(ES): Jonas Silva Leite 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRAL 
(8º ANO) 

• A Geografia e o mundo do 
trabalho no Distrito Federal 
• Reconhecimento da 
cultura, da experiência e do 
interesse profissional dos 
estudantes 
• Percepção da influência e 
da utilização das novas 
tecnologias no cotidiano 
• Relação entre a Geografia 
e os cursos técnicos com 
oferta no Distrito Federal 
• Os blocos econômicos e 
os novos polos de poder 
econômico 
• Continente europeu 
• Globalização e União 
Europeia 
• Aspectos gerais da China 
• Aspectos gerais do Japão 
• Aspectos sociais, políticos, 
econômicos e científicos 
dos EUA 

• Compreender as múltiplas 
interações entre sociedade e 
natureza nos conceitos de 
território, lugar e região, 
explicitando que de sua 
interação resulta a 
identidade das paisagens e 
lugares. 
• Compreender a 
espacialidade e a 
temporalidade dos 
fenômenos geográficos, 
estudados em suas 
dinâmicas e interações. 
• Utilizar corretamente 
procedimentos de pesquisa 
da Geografia para 
compreender o espaço, a 
paisagem, o território e o 
lugar, seus processos de 
construção, identificando 
suas relações, problemas e 
contradições. 

 Aula expositiva; 
 

 Apresentação de 
slides; 

 

 Apresentação de 
documentários e 
reportagens; 

 

 Leitura de textos 

 Exercícios de 
Fixação; 

 

 Estudo dirigido; 
 

 Apresentação de 
trabalhos; 

 

 Atividades 
extraclasse; 

 

 Prova 
Multidisciplinar 

 Projeto 
multidisciplinar – 
profissões. 

 Jogos interclasse 
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• Aspectos gerais dos EUA 
• Palestina versus Israel 
• Oriente Médio: fatores 
econômicos, sociais e 
ambientais 
• Desenvolvimento 
sustentável 
• Questões ambientais 
globais: efeito estufa, 
aquecimento global e 
camada de ozônio 
• África: aspectos sociais, 
geográficos, políticos e 
econômicos 

• Perceber que a sociedade 
e a natureza possuem 
princípios e leis próprias e 
que o espaço resulta das 
interações entre elas, 
historicamente definidas. 
• Explicar que a natureza do 
espaço, como 
território e lugar, é dotada de 
uma historicidade em que o 
trabalho social tem uma 
grande 
importância para a 
compreensão da dinâmica 
de suas interações e 
transformações. 
• Desenvolver no aluno o 
espírito de pesquisa, 
fundamentado na ideia de 
que, para compreender 
a natureza do território, 
paisagens e lugares, 
é importante valer-se do 
recurso das imagense de 
vários documentos que 
possam oferecer 
informações, ajudando-o a 
fazer sua leitura para 
desvendar essa natureza. 

OBS 
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1° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 1º Professor: Bastos 

 Eixo 

Cognitivo  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES OBJETO DE CONHECIMENTO  

CONTEÚD

O 

PROJETOS* 

 -Dominar 

linguagens; 

-

Compreender 

fenômenos; 

-Enfrentar 

situações-

problema; 

-Construir 

argumentaçã

o; 

-Elaborar 

propostas. 

-Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Entender as 

transformações técnicas e 

tecnológicas e seu impacto 

nos processos de 

produção, no 

desenvolvimento do 

conhecimento e na vida 

social. 

-Compreender a sociedade 

e a natureza, reconhecendo

 suas interações no 

espaço em diferentes 

contextos históricos e 

geográficos. 

H6–

Interpretardiferentesrepresentaçõ

es gráficasecartográficas 

dos espaços geográficos.  

H16–

Identificarregistrossobreopapeld

astécnicasetecnologiasnaorganiz

açãodo

 trabalhoe(ou)davidasocia

l. 

H19–

Reconhecerastransformações

 técnicasetecnológicasque

determinamasváriasformasdeuso

eapropriaçãodosespaçosruraleur

bano. 

H20–

Selecionarargumentosfavoráveis

oucontráriosàsmodificaçõesimpo

staspelasnovastecnologiasàvida 

social e ao mundo do trabalho. 

H26–Identificar em 

• Compreender como a aplicação da 

tecnologia à agricultura aumentou a 

produção de alimentos e reduziu seus 

preços;  

• Entender os impactos econômicos e 

sociais negativos da revolução verde;  

• Conhecer os processos de cultivo e 

de criação de animais;  

• Compreender a situação do 

mercado mundial de produtos 

agrícolas e seus problemas;  

• Discutir os impactos das novas 

tecnologias sobre o meio ambiente. 

O espaço 

agrário 

mundial; 

1. A 

atividade 

agropecuária 

no mundo; 

2. As 

paisagens 

rurais e os 

sistemas 

agrário; 

3. A 

atividade 

agropecuária 

e o comércio 

mundial; 

4. A 

biotecnologia 

e a 

agricultura 

alternativa. 

 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Humanas 

DISCIPLINA(S): Geografia 1º ano 

PROFESSOR(ES): Jendival R. Bastos 
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fontesdiversasoprocessodeocupa

çãodosmeiosfísicoseasrelaçõesda

vidahumana com apaisagem. 

H28 – Relacionar o uso das 

tecnologias com os impactos 

socioambientais em diferentes 

contextos histórico-geográficos. 

H29 – Reconhecer a função dos 

recursos naturais na produção do 

espaço geográfico, relacionando-

os com as mudanças provocadas 

pelas ações humanas. 

Globalização: 

economia e 

sociedade; 

5. As origens 

da 

globalização. 

6. A 

economia-

mundo. 

7. Pobreza, 

desigualdade 

e 

subdesenvolv

imento. 

8. A 

globalização 

e a 

diversidade 

cultural. 

 

 

 

 -Dominar 

linguagens; 

-

Compreender 

fenômenos; 

-Enfrentar 

situações-

problema; 

-Construir 

argumentaçã

o; 

-Elaborar 

-Compreender 

astransformaçõesdosespaç

osgeográficoscomoproduto

dasrelaçõessocioeconômic

aseculturaisdepoder. 

-Entender as 

transformações técnicas e 

tecnológicas

 eseuimpactonospro

cessosdeprodução,nodesen

volvimentodoconheciment

oenavidasocial. 

H6 –Interpretar diferentes 

representações gráficas e 

cartográficas dos espaços 

geográficos. 

H8–Analisara ação 

dosEstadosnacionaisnoqueserefe

reàdinâmicadosfluxospopulacion

aisenoenfrentamentodeproblema

sde ordem econômico-social. 

H9 –

Compararosignificadohistórico-

geográficodasorganizaçõespolíti

• Compreender a atual realidade 

mundial, caracterizada pelas 

profundas transformações causadas 

pela revolução técnico-científica; 

• Reconhecer as mudanças ocorridas 

na organização social e nas estruturas 

econômicas e políticas do mundo;  

• Compreender os critérios de 

diferenciação ou regionalização dos 

países e sua inserção ou exclusão no 

processo de globalização;  

• Entender as principais diferenças 
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propostas. cas e socioeconômicas em 

escala local,regional ou mundial. 

H16–

Identificarregistrossobreopapeld

as técnicas 

etecnologiasnaorganizaçãodotra

balhoe(ou) davidasocial. 

H18 – 

Analisardiferentesprocessosdepr

oduçãooucirculaçãoderiquezases

uas

 implicaçõessocioespaciai

s. 

entre os três grupos de países: 

centrais ou desenvolvidos, em 

desenvolvimento ou emergentes, 

subdesenvolvidos ou periféricos;  

• Perceber e questionar as 

consequências da globalização;  

• Entender como globalização e 

cultura local coexistem no mundo 

atual e a importância da diversidade 

cultural. 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 
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2° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 1º ano Professor: Bastos 

 
Eixo 

Cognitivo  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(PAS) 

CONTEÚD

O 

PROJETOS* 

 -Dominar 
linguagens; 
-Compreender 
fenômenos; 
-Construir 
argumentação 

-Entenderas transformações 
técnicas
 etecnológicaseseuimpa
cto
 nosprocessosdeproduç
ão,nodesenvolvimentodoconhe
cimentoenavidasocial. 
-
Compreenderaproduçãoeopape
lhistóricodasinstituiçõessociais,
políticaseeconômicas,associand
o-
asaosdiferentesgrupos,conflitos
 emovimentossociais. 
- 
Compreenderasociedadeeanatu
reza,reconhecendosuasinteraçõ
esnoespaçoemdiferentescontex
toshistóricosegeográficos. 

H6 –Interpretar
 diferentesrepresentaçõesgráfic
asecartográficasdosespaçosgeográficos. 
H15–
Avaliarcriticamenteconflitosculturais,so
ciais,políticos,econômicosouambientais
aolongodahistória. 
H19–
Reconhecerastransformaçõestécnicase 
tecnológicas 
quedeterminamasváriasformasdeusoea
propriaçãodosespaçosruraleurbano. 
H26–
Identificaremfontesdiversasoprocessod
eocupaçãodosmeiosfísicoseasrelaçõesd
avidahumanacom apaisagem. 
H27–
Analisardemaneiracríticaasinteraçõesda
sociedadecomomeiofísico,levandoemco
nsideraçãoaspectoshistóricose(ou)geogr
áficos. 
H29–
Reconhecerafunçãodosrecursosnaturais
naproduçãodoespaçogeográfico,relacio
nando-
oscomasmudançasprovocadaspelasaçõe
shumanas. 

■compreender os fatores que 

determinam os diferentes tipos 

climáticos;  

■ reconhecer os principais tipos 

de clima existentes no planeta, 

bem como suas principais 

características;  

■ analisar e interpretar 

climogramas e mapas;  

■ reconhecer que a biosfera 

mantém relações estreitas com a 

hidrosfera, atmosfera, 

pedosfera, litosfera e 

antroposfera;  

■ conhecer as principais 

características dos maiores 

biomas do mundo;  

■ compreender que as 

atividades humanas provocam 

impactos na biosfera que se 

refletem nas demais esferas;  

■ reconhecer a necessidade de 

se adotar um modelo 

ecologicamente 

autossustentável. 

1.A 

globalização dos 

impactos 

ambientais; 

2. A poluição 

das águas; 

3. A poluição do 

ar; 

4.Desenvolvime

nto sustentável 

 

 -Dominar 
linguagens; 
-Compreender 
fenômenos 
-Construir 

-
Compreenderoselementoscultu
raisqueconstituemasidentidade
s. 
-

H1 –Interpretar
 historicamentee(ou)geografica
mentefontesdocumentais acerca de 
aspectos da cultura. 
H6–

• Entender que toda atividade 

humana tem algum impacto 

sobre o meio ambiente;  

• Reconhecer os fatores de 

poluição dos solos, das águas e 

do ar;  
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argumentação 
-
Elaborarpropost
as; 
 
 

Compreenderastransformações
dosespaçosgeográficoscomopr
odutodasrelaçõessocioeconômi
caseculturaisdepoder. 
-
Compreenderaproduçãoeopap
elhistóricodasinstituiçõessociai
s,políticaseeconômicas,associa
ndo-
asaosdiferentesgrupos,conflito
semovimentossociais. 
-
Entenderastransformaçõestécn
icasetecnológicaseseuimpacton
osprocessosdeprodução,nodes
envolvimentodoconhecimento
enavidasocial.  

Interpretardiferentesrepresentaçõesgrá
ficasecartográficasdosespaçosgeográfic
os. 
H7 –Identificarossignificadoshistórico-
geográficosdasrelaçõesdepoderentreas
nações. 
H11–Identificar registros 
depráticasdegrupossociaisnotempoeno
espaço.H15–
Avaliarcriticamenteconflitosculturais,so
ciais,políticos,econômicosouambientais
aolongodahistória. 
H16–
Identificarregistrossobreopapeldastécni
casetecnologiasnaorganizaçãodotrabalh
oe(ou)davidasocial. 
H17–
Analisarfatoresqueexplicamoimpacto
 dasnovastecnologiasnoprocesso
deterritorializaçãodaprodução. 
H18–
Analisardiferentesprocessosdeprodução
oucirculaçãoderiquezasesuasimplicaçõe
ssocioespaciais. 
H20–
Selecionarargumentosfavoráveisoucont
ráriosàsmodificaçõesimpostaspelasnova
stecnologiasàvidasocialeaomundo do
 trabalho. 
H30–
Avaliarasrelaçõesentrepreservaçãoedeg
radaçãodavidanoplanetanasdiferentese
scalas. 

• Identificar as consequências 

diretas da poluição ambiental 

nos dias atuais;  

• Refletir sobre as mudanças 

necessárias no modelo atual de 

produção e consumo;  

• Buscar soluções práticas para 

os problemas ambientais e 

ampliar a rede de cidadãos que 

buscam o desenvolvimento 

sustentável. 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 
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Disciplina: Geografia Série: 1º ano Professor: Bastos 

 

Eixo Cognitivo  COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(PAS) 

CONTEÚDO 

PROJETO

S* 

 -Dominar 

linguagens; 

-Compreender 

fenômenos; 

-Enfrentar 

situações-

problema; 

-Construir 

argumentação; 

-Elaborar 

propostas. 

-

Compreenderastransf

ormações

 dosespaçosge

ográficoscomoprodut

odasrelaçõessocioec

onômicas e culturais 

de poder. 

-

Compreenderaprodu

çãoeopapelhistóricod

asinstituiçõessociais,

políticaseeconômicas

,associando-

asaosdiferentesgrupo

s,conflitosemovimen

tossociais. 

-

Entenderastransform

açõestécnicasetecnol

ógicaseseu impacto 

nosprocessosdeprodu

ção,nodesenvolvime

ntodoconhecimentoe

navidasocial. 

H6 –Interpretar

 diferentesrepresentações

 gráficasecartográficas dos 

espaços geográficos. 

H15 – Avaliar criticamente 

conflitos culturais, sociais, 

políticos, econômicos ou 

 ambientais ao longo da 

história. 

H16 – Identificar registros sobre o 

papel das técnicas e tecnologias 

na organização do  trabalho e 

(ou) da vida social. 

H17 – Analisar fatores que 

explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

territorialização da produção. 

H18– Analisar 

diferentesprocessosdeproduçãoou

circulaçãoderiquezasesuasimplica

çõessocioespaciais. 

• Compreender a 

importância da atividade 

industrial nas 

transformações do espaço 

geográfico;  

• Relacionar os processos 

de industrialização e de 

urbanização;  

• Compreender as 

diferenças entre a 

urbanização dos países 

desenvolvidos e a dos 

subdesenvolvidos;  

• Conhecer as 

possibilidades de 

desenvolvimento urbano; • 

Conhecer as dinâmicas 

demográficas mundiais e 

os deslocamentos 

humanos. 

O espaço 

mundial: 

industrialização 

e urbanização; 

1. O processo de 

industrialização; 

2. As cidades e a 

urbanização; 

3. As dinâmicas 

demográficas; 

4. As migrações 

no mundo. 

Recursos 

minerais, fontes 

de energia e 

transportes; 

5. Recursos 

minerais. 

6. Fontes de 

energia; 

7. Outras fontes 

de energia; 

8. Meios de 

transporte e de 

comunicação. 

 

 

 -Dominar 

linguagens; 

-Compreender 

fenômenos; 

-Compreender

 astransforma

çõesdosespaçosgeogr

áficoscomoprodutod

H5 – Identificar as manifestações 

ou representações da diversidade 

do patrimônio cultural e artístico 

em diferentes sociedades. 

• Reconhecer a 

importância dos recursos 

minerais para a sociedade;  

• Identificar as principais 
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-Enfrentar 

situações-

problema; 

-Construir 

argumentação; 

-Elaborar 

propostas. 

asrelaçõessocioecon

ômicaseculturaisdep

oder. 

-

Entenderastransform

açõestécnicasetecnol

ógicaseseuimpactono

sprocessosdeproduçã

o,nodesenvolviment

odoconhecimentoena

vidasocial. 

-

Compreenderasocied

adeeanatureza,recon

hecendo

 suasinteraçõe

snoespaço em 

diferentescontextoshi

stóricosegeográficos. 

H16 – Identificar registros sobre o 

papel das técnicas e tecnologias 

na organização do  trabalho e 

(ou) da vida social. 

H17 – Analisar fatores que 

explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

territorialização da produção. 

H19–

Reconhecerastransformaçõestécni

casetecnológicas

 quedeterminamasváriasfor

masdeusoeapropriaçãodosespaços

ruraleurbano.  

fontes de energia;  

• Perceber o impacto da 

exploração de algumas 

fontes de energia no meio 

ambiente e na sociedade;  

• Reconhecer os principais 

meios de transporte e sua 

importância econômica;  

• Descrever a mudança 

causada na sociedade pelos 

meios de comunicação. 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 

 

 

 

 
 
 

 

4° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 1º ano Professor: Bastos 

 

Eixo Cognitivo  COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(PAS) 

CONTEÚDO 

PROJ

ETOS* 

 -Dominar 

linguagens; 

-Compreender as 

transformações dos 

H6–Interpretar diferentes 

representações gráficas e 

• Compreender a 

importância da atividade 
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-Compreender 

fenômenos; 

-Enfrentar 

situações-

problema; 

-Construir 

argumentação; 

-Elaborar 

propostas. 

espaços geográficos 

como todas relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Compreender a 

produção e o papel 

histórico das 

instituições 

sociais,políticas e 

econômicas,associando-

a as os diferentes 

grupos,conflitos e 

movimentos sociais. 

 

cartográficas dos espaços 

geográficos. 

H15 – Avaliar criticamente 

conflitos culturais, sociais, 

políticos, econômicos ou 

 ambientais ao longo da 

história. 

H16 – Identificar registros 

sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do 

 trabalho e (ou) da vida 

social. 

H17 – Analisar fatores que 

explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

territorialização da produção. 

H18– Analisar 

diferentesprocessosdeprodução

oucirculaçãoderiquezasesuasim

plicaçõessocioespaciais. 

industrial nas 

transformações do espaço 

geográfico;  

• Relacionar os processos 

de industrialização e de 

urbanização;  

• Compreender as 

diferenças entre a 

urbanização dos países 

desenvolvidos e a dos 

subdesenvolvidos;  

• Conhecer as 

possibilidades de 

desenvolvimento urbano; • 

Conhecer as dinâmicas 

demográficas mundiais e 

os deslocamentos 

humanos. 

1. Guerras 

étnico-

religiosa e 

nacionalistas 

2. O 

separatismo 

na União 

Soviética. 

3. A questão da 

palestina 

4. Conflitos 

armados: 

Uma visão 

Geral do 

estado 

islâmico.  

 -Dominar 

linguagens; 

-Compreender 

fenômenos; 

-Enfrentar 

situações-

problema; 

-Construir 

argumentação; 

-Elaborar 

propostas. 

-Compreender 

astransformaçõesdosesp

açosgeográficoscomopr

odutodasrelaçõessocioe

conômicaseculturaisdep

oder. 

-

Entenderastransformaçõ

estécnicasetecnológicas

eseuimpactonosprocess

osdeprodução,nodesenv

olvimentodoconhecime

ntoenavidasocial. 

-

H5 – Identificar as 

manifestações ou 

representações da diversidade 

do patrimônio cultural e 

artístico em diferentes 

sociedades. 

H16 – Identificar registros 

sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do 

 trabalho e (ou) da vida 

social. 

H17 – Analisar fatores que 

explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

• Reconhecer a 

importância dos recursos 

minerais para a sociedade;  

• Identificar as principais 

fontes de energia;  

• Perceber o impacto da 

exploração de algumas 

fontes de energia no meio 

ambiente e na sociedade;  

• Reconhecer os principais 

meios de transporte e sua 

importância econômica;  

• Descrever a mudança 

causada na sociedade pelos 
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Compreenderasociedad

eeanatureza,reconhecen

do

 suasinteraçõesno

espaço em 

diferentescontextoshistó

ricosegeográficos. 

territorialização da produção. 

H19–

Reconhecerastransformaçõesté

cnicasetecnológicas

 quedeterminamasvárias

formasdeusoeapropriaçãodoses

paçosruraleurbano.  

meios de comunicação. 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 

 

 

 

 
 
 
 
 

1° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 2º ano Professor: Bastos 

 Eixo 

Cognitivo  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO (PAS) 
CONTEÚDO 

PROJET

OS* 

 -Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema. 

-Construir 

argumentação. 

-Elaborar 

propostas. 

-Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos 

como produto das 

relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Compreender a 

produção e o papel 

H6 – Interpretar diferentes 

representações gráficas e 

cartográficas dos espaços 

geográficos. 

H8 – Analisar a ação dos 

Estados nacionais no que se 

refere à dinâmica dos fluxos 

populacionais e no 

enfrentamento de problemas de 

• Reconhecer os critérios 

adotados pelo IBGE para 

classificar os cidadãos 

brasileiros;  

• Compreender a formação do 

povo brasileiro (processos de 

miscigenação; imigração e 

migração interna);  

• Entender o processo de 

Brasil: população 

e movimentos 

migratórios; 

1. Composição 

étnica brasileira. 

2. Expansão do 

território e 

migrações 

internas. 
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histórico das instituições 

sociais, políticas e 

econômicas, associando-

as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. Utilizar os 

conhecimentos históricos

 para compreender 

e valorizar os 

fundamentos da 

cidadania e da 

democracia, favorecendo

 uma atuação 

consciente do indivíduo 

na sociedade. 

ordem econômico-social. 

H10 – Reconhecer a 

dinâmica da organização dos 

movimentos sociais e a 

importância da participação da 

coletividade na transformação 

da realidade histórico-

geográfica. 

H11 – Identificar 

registros de práticas de grupos 

sociais no tempo e no espaço. 

H15 – Avaliar 

criticamente conflitos culturais, 

sociais, políticos, econômicos 

ou ambientais ao longo da 

história. 

H16 – Identificar 

registros sobre o papel das 

técnicas e tecnologias na 

organização do trabalho e (ou) 

da vida social. 

H19 – Reconhecer as 

transformações técnicas e 

tecnológicas que determinam 

as várias formas de uso e 

apropriação dos espaços rural e 

urbano. 

H20 – Selecionar 

argumentos favoráveis ou 

contrários às modificações 

impostas pelas novas 

tecnologias à vida social e ao 

mundo do trabalho. 

H22 – Analisar as lutas 

constituição e distribuição da 

população do país por meio 

da abordagem econômica da 

produção, passando pela 

economia açucareira, pela 

expansão bandeirante e pela 

mineração, até chegar à 

atividade industrial e à 

expansão das fronteiras 

agrícolas;  

• Constatar as mudanças na 

estrutura etária do Brasil 

(aumento da participação dos 

idosos, diminuição da dos 

jovens);  

• Conhecer os critérios 

utilizados para avaliar a 

condição de vida dos 

brasileiros, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano 

(IDH);  

• Entender a diferença entre 

pobreza e exclusão social e 

verificar os reflexos de uma e 

de outra na sociedade 

brasileira 

3. Transição 

demográfica 

brasileira. 

4. Desigualdade 

de renda e 

exclusão social. 

5. A exploração 

do trabalho e da 

natureza 

6. Organização da 

produção 

indudtrial 
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sociais e conquistas obtidas no 

que se refere às mudanças nas 

legislações ou nas políticas 

públicas. 

       

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 

 

 

 

2° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 2º ano Professor: Bastos 

 
Eixo 

Cognitivo  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(PAS) 

CONTEÚD

O 

PROJETOS* 

 -Dominar 
linguagens. 
-Compreender 
fenômenos. 
-Enfrentar 
situações-
problema. 
-Construir 
argumentação. 
-Elaborar 
propostas. 

-Compreender os elementos 
culturais que constituem as 
identidades. 
-Compreender as 
transformações dos espaços 
geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 
-Compreender a produção e o 
papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes 
grupos, conflitos e movimentos 
sociais. 
-Entender as transformações 
técnicas e tecnológicas e seu 
impacto nos processos de 
produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida 
social.  
- Compreender a sociedade e a 

H1 – Interpretar historicamente e 
(ou) geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos da 
cultura.  
H6 – Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográficas 
dos espaços geográficos. 
H14 – Comparar diferentes 
pontos de vista, presentes em textos 
analíticos e interpretativos, sobre 
situação ou fatos de natureza histórico-
geográfica acerca das instituições 
sociais, políticas e econômicas. 
H15 – Avaliar criticamente 
conflitos culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao longo da 
história. 
H19 – Reconhecer as 
transformações técnicas e tecnológicas 
que determinam as várias formas de 
uso e apropriação dos espaços rural e 

• Compreender os fatores e 

elementos que determinam os 

diferentes tipos climáticos do 

Brasil;  

• Reconhecer os principais tipos 

de clima existentes no Brasil, 

bem como suas principais 

características;  

• Analisar e interpretar 

climogramas e mapas;  

• Compreender a relação entre 

clima, vegetação, relevo, 

atividade biológica e ação 

antrópica;  

• Conhecer as principais 

características dos maiores 

biomas do Brasil;  

• Compreender de que maneira a 

ação antrópica afetou e vem 

afetando os domínios vegetais 

brasileiros;  

• Reconhecer a importância e a 

Brasil: climas e 

domínios 

vegetais; 

1. Fatores e 

elementos que 

influenciam a 

formação dos 

climas 

brasileiros. 

2. Os tipos de 

clima do Brasil. 

3. Domínios 

vegetais 

originais. 

4. Ação 

antrópica nos 

domínios 

vegetais 

brasileiros 

 

5. 

Industrialização 
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natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

urbano. 
H27 – Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade com o 
meio físico, levando em consideração 
aspectos históricos e (ou) geográficos. 
H29 – Reconhecer a função 
dos recursos naturais na produção do 
espaço geográfico, relacionando-os com 
as mudanças provocadas pelas ações 
humanas. 

necessidade de criação das 

Unidades de Conservação. 

brasileira 

 

6. Agricultura 

brasileira 

7. Recursos 

Minerais 

 -Dominar 

linguagens. 

-Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema. 

-Construir 

argumentação. 

-Elaborar 
propostas. 

-Compreender os elementos 

culturais que constituem as 

identidades. 

-Compreender as 

transformações dos espaços 

geográficos como produto das 

relações socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Compreender a produção e o 

papel histórico das instituições 

sociais, políticas e econômicas, 

associando-as aos diferentes 

grupos, conflitos e movimentos 

sociais. 

-Entender as transformações 

técnicas e tecnológicas e seu 

impacto nos processos de 

produção, no desenvolvimento 

do conhecimento e na vida 

social.  

- Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

H8 – Analisar a ação dos Estados 
nacionais no que se refere à dinâmica 
dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem 
econômico-social. 
H9 – Comparar o significado 
histórico-geográfico das organizações 
políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial. 
H16 – Identificar registros 
sobre o papel das técnicas e tecnologias 
na organização do trabalho e (ou) da 
vida social. 
H17 – Analisar fatores que explicam 
o impacto das novas tecnologias no 
processo de territorialização da 
produção. 
H18 – Analisar diferentes processos 
de produção ou circulação de riquezas  
e suas implicações socioespaciais.  
H20 – Selecionar argumentos 
favoráveis ou contrários às 
modificações impostas pelas novas 
tecnologias à vida social e ao mundo do 
trabalho. 

• Compreender as principais 

diferenças entre bioma e 

ecossistema;  

• Identificar os biomas 

brasileiros e as suas áreas de 

ocorrência;  

• Compreender as características 

físicas dos biomas brasileiros, 

como a fauna, a flora, o clima, o 

solo, a hidrografia e as 

principais formas de relevo;  

• Compreender a relação entre 

os elementos naturais e a 

composição paisagística dos 

biomas brasileiros;  

• Relacionar o processo de 

ocupação e desenvolvimento 

econômico das regiões onde se 

localizam os biomas brasileiros 

aos danos ambientais 

decorrentes de tais atividades; • 

Analisar a importância da 

conservação ambiental dos 

biomas brasileiros e as 

principais propostas para tal 

finalidade;  

• Conhecer os principais traços 

culturais dos habitantes 

residentes nas regiões de cada 

bioma;  

Biomas do 

Brasil; 

1. Os grandes 

biomas 

brasileiros e a 

Amazônia. 

2. A mata 

atlântica e o 

pampa. 

3. O cerrado e a 

caatinga. 

4. O Pantanal. 

Brasil: o espaço 

industrial e o 

processo de 

urbanização; 

5. O processo de 

industrialização. 

6. O espaço 

industrial 

brasileiro. 

7. O processo de 

urbanização. 

8. A segregação 

socioespacial e a 

exclusão social. 
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• Conhecer as principais áreas 

de transição entre os biomas 

brasileiros 

 -Dominar 
linguagens. 
-Compreender 
fenômenos. 
-Enfrentar 
situações-
problema. 
-Construir 
argumentação. 
-Elaborar 
propostas. 

-Compreender os elementos 
culturais que constituem as 
identidades. 
-Compreender as 
transformações dos espaços 
geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 
-Compreender a produção e o 
papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes 
grupos, conflitos e movimentos 
sociais. 
-Entender as transformações 
técnicas e tecnológicas e seu 
impacto nos processos de 
produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida 
social. 
-Utilizar os conhecimentos 
históricos para compreender e 
valorizar os fundamentos da 
cidadania e da democracia, 
favorecendo uma atuação 
consciente do indivíduo na 
sociedade. 

H6 – Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográficas 
dos espaços geográficos. 
H7 – Identificar os significados 
histórico-geográficos das relações de 
poder entre as nações. 
H8 – Analisar a ação dos Estados 
nacionais no que  se refere à dinâmica 
dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem 
econômico-social.  
H9 – Comparar o significado 
histórico-geográfico das organizações 
políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial. 
H11 – Identificar registros de 
práticas de grupos sociais no tempo e 
no espaço.  
H15 – Avaliar criticamente conflitos 
culturais, sociais, políticos, econômicos 
ou ambientais ao longo da história. 
H17 – Analisar fatores que explicam 
o impacto das novas tecnologias no 
processo de territorialização da 
produção. 
H18 – Analisar diferentes processos 
de produção ou circulação de riquezas e 
suas implicações socioespaciais. 
 H25 – Identificar estratégias que 
promovam formas de inclusão social. 

• Compreender as etapas do 

processo de industrialização e 

urbanização brasileira ao longo 

do tempo;  

• Compreender as causas do 

desenvolvimento urbano-

industrial desigual no território 

brasileiro;  

• Analisar as estratégias de 

localização espacial da indústria 

no Brasil e as características dos 

espaços industriais brasileiros;  

• Compreender a estrutura da 

rede urbana brasileira;  

• Analisar a função da 

metrópole, da megalópole e das 

regiões metropolitanas na rede 

urbana brasileira;  

• Compreender os principais 

problemas urbanos existentes 

nas cidades brasileiras e as 

contradições sociais existentes 

entre elas;  

• Conhecer as formas de ação do 

poder público na 

regulamentação do uso e da 

ocupação do espaço urbano; 

  

       

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 
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3° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 2º ano Professor: Bastos 

 
Eixo 

Cognitivo  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(PAS) 

CONTEÚDO 

PROJE

TOS* 

 Dominar 

linguagens. 

-

Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema 

-Construir 

argumentaçã

o-Elaborar 

propostas 

-Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

-Entender as 

transformações técnicas e 

tecnológicas e seu impacto 

nos processos de 

produção, no 

desenvolvimento do 

H7 – Identificar os significados 

histórico-geográficos das relações 

de poder entre as nações. 

H11 – Identificar registros 

de práticas de grupos sociais no 

tempo e no espaço. 

H16 – Identificar registros 

sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do 

trabalho e (ou) da vida social. 

H19 – Reconhecer as 

transformações técnicas e 

tecnológicas que determinam as 

várias formas de uso e 

apropriação dos espaços rural e 

urbano. 

H22 – Analisar as lutas 

sociais e conquistas obtidas no

 que se refere às mudanças 

nas legislações ou nas políticas 

• Compreender a 

importância da 

agropecuária para o Brasil;  

• Perceber de que maneira 

a modernização no campo 

modificou a organização 

agrícola do país;  

• Conhecer a organização 

da produção na 

agropecuária brasileira;  

• Reconhecer a 

importância agropecuária 

do Brasil no mundo;  

• Compreender a atual 

estrutura fundiária 

brasileira, bem como suas 

causas e consequências;  

• Conhecer os principais 

problemas ambientais 

relacionados às atividades 

Economias 

desenvolvidas 

1. A 

industrialização 

precursora; 

2. Reino 

Unido 

3. Setores 

Industrias e suas 

distribuições 

4. Fatores da 

industrialização 

5. Setores 

industrias e sua 

distribuição 

 

Alemanha 

6. Síntese 
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conhecimento e na vida 

social. 

-Utilizar os 

conhecimentos históricos 

para compreender e 

valorizar os fundamentos 

da cidadania e da 

democracia, favorecendo 

uma atuação consciente do 

indivíduo na sociedade.

  

públicas. 

H26 – Identificar em 

fontes diversas o processo de 

ocupação dos meios físicos e as 

relações da vida humana com a 

paisagem. 

H27 – Analisar de 

maneira crítica as interações da 

sociedade com o meio físico, 

levando em consideração aspectos 

históricos e (ou) geográficos. 

H28 – Relacionar o uso 

das tecnologias com os impactos 

socioambientais em diferentes 

contextos histórico-geográficos. 

agrícolas e saber como 

evitá-los. 

histórica e 

questão territorial 

 Dominar 

linguagens. 

-

Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema 

-Construir 

argumentaçã

o-Elaborar 

propostas 

-Compreender os 

elementos culturais que 

constituem as identidades. 

-Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Compreender a produção 

e o papel histórico 

das instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

-Entender as 

transformações técnicas e 

H1 – Interpretar historicamente 

e (ou) geograficamente fontes 

documentais acerca de aspectos 

da cultura. 

H11 – Identificar registros 

de práticas de grupos sociais no 

tempo e no espaço. 

H16 – Identificar registros 

sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do 

trabalho e (ou) da vida social. 

H17 – Analisar fatores 

que explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

territorialização da produção. 

H18 – Analisar diferentes 

processos de produção ou 

circulação de riquezas e suas 

implicações socioespaciais. 

• Compreender as 

características naturais, 

sociais e econômicas de 

cada região do Brasil;  

• Reconhecer a diversidade 

humana, entendendo que 

ela advém de um processo 

histórico;  

• Valorizar e respeitar as 

particularidades de cada 

região, reconhecendo a 

riqueza e a importância da 

diversidade natural e 

humana;  

• Compreender os 

principais problemas 

enfrentados pelas 

diferentes regiões e 

reconhecer a importância 
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tecnológicas e seu impacto 

nos processos de 

produção, no 

desenvolvimento do 

conhecimento e na vida 

social. 

-Utilizar os conhecimentos 

históricos para 

compreender e valorizar os 

fundamentos da cidadania 

e da democracia, 

favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na 

sociedade. 

 

H17 – Analisar fatores 

que explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

territorialização da produção. 

H26 – Identificar em 

fontes diversas o processo de 

ocupação dos meios físicos e as 

relações da vida humana com a

 paisagem. 

H27 – Analisar de 

maneira crítica as interações da 

sociedade com o meio físico, 

levando em consideração aspectos

 históricos e (ou) 

geográficos. 

H28 – Relacionar o uso 

das tecnologias com os 

impactos socioambientais em 

diferentes contextos histórico-

geográficos. 

H29 – Reconhecer a 

função dos recursos naturais na 

produção do espaço geográfico, 

relacionando-os com as 

mudanças provocadas pelas ações 

humanas. 

de promover um 

desenvolvimento mais 

justo e sustentável. 

      

 

 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 
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4° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 2º ano Professor: Bastos 

 
Eixo 

Cognitivo  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(PAS) 

CONTEÚD

O 

PROJETOS* 

 Dominar 

linguagens. 

-

Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema 

-Construir 

argumentaçã

o-Elaborar 

propostas 

-Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

-Entender as 

transformações técnicas e 

tecnológicas e seu impacto 

nos processos de 

produção, no 

desenvolvimento do 

conhecimento e na vida 

social. 

-Utilizar os 

conhecimentos históricos 

para compreender e 

valorizar os fundamentos 

da cidadania e da 

democracia, favorecendo 

uma atuação consciente do 

H7 – Identificar os significados 

histórico-geográficos das relações 

de poder entre as nações. 

H11 – Identificar registros 

de práticas de grupos sociais no 

tempo e no espaço. 

H16 – Identificar registros 

sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do 

trabalho e (ou) da vida social. 

H19 – Reconhecer as 

transformações técnicas e 

tecnológicas que determinam as 

várias formas de uso e 

apropriação dos espaços rural e 

urbano. 

H22 – Analisar as lutas 

sociais e conquistas obtidas no

 que se refere às mudanças 

nas legislações ou nas políticas 

públicas. 

H26 – Identificar em 

fontes diversas o processo de 

ocupação dos meios físicos e as 

relações da vida humana com a 

paisagem. 

H27 – Analisar de 

maneira crítica as interações da 

sociedade com o meio físico, 

• Compreender a 

importância da 

agropecuária para o Brasil;  

• Perceber de que maneira 

a modernização no campo 

modificou a organização 

agrícola do país;  

• Conhecer a organização 

da produção na 

agropecuária brasileira;  

• Reconhecer a 

importância agropecuária 

do Brasil no mundo;  

• Compreender a atual 

estrutura fundiária 

brasileira, bem como suas 

causas e consequências;  

• Conhecer os principais 

problemas ambientais 

relacionados às atividades 

agrícolas e saber como 

evitá-los. 

Brasil: a 

agropecuária; 

1.A 

agropecuária 

no Brasil. 

2. A questão 

agrária. 

3. Questões 

ambientais no 

campo 

 

Regiões  

brasileiras; 

4.Região 

Norte. 

5. Região 

Nordeste. 

6. Região 

Sudeste. 

7. Região Sul 

e região 

Centro-Oeste 
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indivíduo na sociedade.

  

levando em consideração aspectos 

históricos e (ou) geográficos. 

H28 – Relacionar o uso 

das tecnologias com os impactos 

socioambientais em diferentes 

contextos histórico-geográficos. 

 Dominar 

linguagens. 

-

Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema 

-Construir 

argumentaçã

o-Elaborar 

propostas 

-Compreender os 

elementos culturais que 

constituem as identidades. 

-Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Compreender a produção 

e o papel histórico 

das instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

-Entender as 

transformações técnicas e 

tecnológicas e seu impacto 

nos processos de 

produção, no 

desenvolvimento do 

conhecimento e na vida 

social. 

-Utilizar os conhecimentos 

históricos para 

compreender e valorizar os 

H1 – Interpretar historicamente 

e (ou) geograficamente fontes 

documentais acerca de aspectos 

da cultura. 

H11 – Identificar registros 

de práticas de grupos sociais no 

tempo e no espaço. 

H16 – Identificar registros 

sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do 

trabalho e (ou) da vida social. 

H17 – Analisar fatores 

que explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

territorialização da produção. 

H18 – Analisar diferentes 

processos de produção ou 

circulação de riquezas e suas 

implicações socioespaciais. 

H17 – Analisar fatores 

que explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de 

territorialização da produção. 

H26 – Identificar em 

fontes diversas o processo de 

ocupação dos meios físicos e as 

relações da vida humana com a

 paisagem. 

• Compreender as 

características naturais, 

sociais e econômicas de 

cada região do Brasil;  

• Reconhecer a diversidade 

humana, entendendo que 

ela advém de um processo 

histórico;  

• Valorizar e respeitar as 

particularidades de cada 

região, reconhecendo a 

riqueza e a importância da 

diversidade natural e 

humana;  

• Compreender os 

principais problemas 

enfrentados pelas 

diferentes regiões e 

reconhecer a importância 

de promover um 

desenvolvimento mais 

justo e sustentável. 
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fundamentos da cidadania 

e da democracia, 

favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na 

sociedade. 

 

H27 – Analisar de 

maneira crítica as interações da 

sociedade com o meio físico, 

levando em consideração aspectos

 históricos e (ou) 

geográficos. 

H28 – Relacionar o uso 

das tecnologias com os 

impactos socioambientais em 

diferentes contextos histórico-

geográficos. 

H29 – Reconhecer a 

função dos recursos naturais na 

produção do espaço geográfico, 

relacionando-os com as 

mudanças provocadas pelas ações 

humanas. 

      

 

 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 
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(PAS) 
 -Dominar 

linguagens. 
-Compreender 
fenômenos. 
-Enfrentar 
situações-
problema. 
-Construir 
argumentação.  
-Elaborar 
propostas. 

-Compreender as 
transformações dos espaços 
geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 
-Compreender a produção e o 
papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes 
grupos, conflitos e movimentos 
sociais. 
-Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

H6 – Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográficas 
dos espaços geográficos. 
H7 – Identificar os significados 
histórico-geográficos das relações de 
poder entre as nações. 
H8 – Analisar a ação dos Estados 
nacionais no que se refere à dinâmica 
dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem 
econômico-social. 
H9 – Comparar o significado 
histórico-geográfico das organizações 
políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial.  
H11 – Identificar registros de 
práticas de grupos sociais no tempo e 
no espaço. 
H14 – Comparar diferentes 
pontos de vista, presentes em textos 
analíticos e interpretativos, sobre 
situação ou fatos de natureza histórico-
geográfica acerca das instituições 
sociais, políticas  e econômicas. 
H15 – Avaliar criticamente 
conflitos culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao longo da 
história. 
H26 – Identificar em fontes 
diversas o processo de ocupação dos 
meios físicos e as relações da vida 
humana  com a paisagem. 

• Reconhecer as principais 

paisagens naturais da Europa e 

dos países que não fazem parte 

dela, mas integram a 

Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI);  

• Conhecer alguns problemas 

ambientais dos países da União 

Europeia (UE) e dos países da 

CEI;  

• Compreender as características 

e tendências populacionais dos 

países da UE e da CEI;  

• Comparar os ideais de 

integração da UE com a 

aparente contradição 

manifestada pelos movimentos 

separatistas no continente 

europeu;  

• Compreender os principais 

problemas e conflitos sociais 

existentes na UE;  

• Entender o processo histórico 

de formação da URSS, sua 

desintegração e a formação da 

CEI;  

• Compreender os movimentos 

nacionalistas separatistas e as 

disputas territoriais que 

provocam turbulências na CEI. 

O comércio 

Internacional e os 

blocos regionais 

1. OMC 

E os acordos 

comerciais 

2. A expansão no 

comércio 

Mundial 

3. Tipos de 

blocos  

- União 

Européia 

- Nafta 

- Mercosul 

-Asean 

4. o 

intercambio 

Internacional 

de serviço. 

 

 

 -Dominar 

linguagens. 

-Compreender 

fenômenos. 

-Compreender os elementos 
culturais que constituem as 
identidades. 
-Compreender as 
transformações dos espaços 

H3 – Associar as manifestações
 culturais do presente
 aos seus processos
 históricos. 
H6 – Interpretar diferentes

• Compreender as características 

geomorfológicas, hidrológicas e 

climatobotânicas dos países 

asiáticos;  

• Reconhecer a divisão regional 
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-Enfrentar 

situações-

problema. 

-Construir 

argumentação.  

-Elaborar 
propostas. 

geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 
-Compreender a produção e 
o papel histórico das 
instituições sociais, políticas e 
econômicas, associando-as aos 
diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais. 
-Entender as 
transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto nos 
processos de produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
-Compreender a sociedade e 
a natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

 representações gráficas e
 cartográficas dos
 espaços geográficos. 
H7 – Identificar os
 significados histórico-
geográficos das relações de
 poder entre as
 nações. 
H9 – Comparar o
 significado histórico-
geográfico das organizações
 políticas e
 socioeconômicas em
 escala local, regional ou
 mundial. 
H11 – Identificar
 registrosde práticas de
 grupos sociais no
 tempo e no
 espaço. 
H19 – Reconhecer as
 transformações técnicas e
 tecnológicas que
 determinam as várias
 formas de uso e
 apropriação  dos
 espaços rural e
 urbano. 
H26 – Identificar em
 fontes diversas o
 processo de
 ocupação dos meios
 físicos e as
 relações da vida
 humana  com a
 paisagem. 
H27 – Analisar de
 maneira crítica as

do continente asiático;  

• Entender o processo de 

ocupação e domínio territorial 

do Oriente Médio por diferentes 

povos e nações ao longo da 

história;  

• Analisar a importância 

geopolítica e geoestratégica dos 

países do Oriente Médio;  

• Compreender a influência das 

religiões monoteístas nas 

questões de ordem política, 

militar, cultural e 

socioeconômica nos países do 

Oriente Médio;  

• Avaliar as causas e 

consequências dos conflitos 

armados travados entre alguns 

países do Oriente Médio, assim 

como entre tais países e algumas 

das grandes potências 

estrangeiras;  

• Entender a importância 

econômica e geopolítica do 

petróleo no Oriente Médio;  

• Analisar as características da 

civilização indiana e o processo 

de ocupação, povoamento e 

domínio colonial da região ao 

longo da história;  

• Reconhecer a estrutura social e 

econômica dos países do 

subcontinente indiano;  

• Analisar os conflitos étnicos e 

os movimentos separatistas 

ocorridos nessa região nas 

últimas décadas;  

• Conhecer os principais 

aspectos físicos, humanos e 

econômicos dos países da Ásia 

central;  
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 interações da
 sociedade com o
 meio físico, levando em
 consideração aspectos
 históricos  e
 (ou) geográficos. 
 
 

• Analisar as causas e as 

consequências da Guerra do 

Afeganistão. 

      

 

 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 
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 -Dominar 
linguagens. 

-Compreender as 
transformações dos espaços 

H6 – Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográficas 

• Reconhecer as principais 

paisagens naturais da Europa e 

dos países que não fazem parte 

A Europa, a 

União Europeia 

e a Comunidade 
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-Compreender 
fenômenos. 
-Enfrentar 
situações-
problema. 
-Construir 
argumentação.  
-Elaborar 
propostas. 

geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 
-Compreender a produção e o 
papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes 
grupos, conflitos e movimentos 
sociais. 
-Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

dos espaços geográficos. 
H7 – Identificar os significados 
histórico-geográficos das relações de 
poder entre as nações. 
H8 – Analisar a ação dos Estados 
nacionais no que se refere à dinâmica 
dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem 
econômico-social. 
H9 – Comparar o significado 
histórico-geográfico das organizações 
políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial.  
H11 – Identificar registros de 
práticas de grupos sociais no tempo e 
no espaço. 
H14 – Comparar diferentes 
pontos de vista, presentes em textos 
analíticos e interpretativos, sobre 
situação ou fatos de natureza histórico-
geográfica acerca das instituições 
sociais, políticas  e econômicas. 
H15 – Avaliar criticamente 
conflitos culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao longo da 
história. 
H26 – Identificar em fontes 
diversas o processo de ocupação dos 
meios físicos e as relações da vida 
humana  com a paisagem. 

dela, mas integram a 

Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI);  

• Conhecer alguns problemas 

ambientais dos países da União 

Europeia (UE) e dos países da 

CEI;  

• Compreender as características 

e tendências populacionais dos 

países da UE e da CEI;  

• Comparar os ideais de 

integração da UE com a 

aparente contradição 

manifestada pelos movimentos 

separatistas no continente 

europeu;  

• Compreender os principais 

problemas e conflitos sociais 

existentes na UE;  

• Entender o processo histórico 

de formação da URSS, sua 

desintegração e a formação da 

CEI;  

• Compreender os movimentos 

nacionalistas separatistas e as 

disputas territoriais que 

provocam turbulências na CEI. 

dos Estados 

Independentes; 

a União 

Europeia e a 

Comunidade 

dos Estados 

Independentes 

1. Europa: 

natureza e 

recursos 

naturais. 

 

2. A União 

Europeia e os 

conflitos 

nacionalistas na 

Europa. 

3. Comunidade 

dos Estados 

Independentes 

(CEI): 

panorama 

histórico e 

domínios 

naturais. 

4. CEI: 

população, 

economia e 

questões 

geopolíticas. 

 -Dominar 

linguagens. 

-Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema. 

-Compreender os elementos 
culturais que constituem as 
identidades. 
-Compreender as 
transformações dos espaços 
geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 

H3 – Associar as manifestações
 culturais do presente
 aos seus processos
 históricos. 
H6 – Interpretar diferentes
 representações gráficas e
 cartográficas dos
 espaços geográficos. 

• Compreender as características 

geomorfológicas, hidrológicas e 

climatobotânicas dos países 

asiáticos;  

• Reconhecer a divisão regional 

do continente asiático;  

• Entender o processo de 

ocupação e domínio territorial 

do Oriente Médio por diferentes 

Ásia: Oriente 

Médio, Ásia 

central e 

subcontinente 

indiano; 

1. O continente 

asiático. 

2. Oriente 

Médio. 
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-Construir 

argumentação.  

-Elaborar 
propostas. 

-Compreender a produção e 
o papel histórico das 
instituições sociais, políticas e 
econômicas, associando-as aos 
diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais. 
-Entender as 
transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto nos 
processos de produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
-Compreender a sociedade e 
a natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

H7 – Identificar os
 significados histórico-
geográficos das relações de
 poder entre as
 nações. 
H9 – Comparar o
 significado histórico-
geográfico das organizações
 políticas e
 socioeconômicas em
 escala local, regional ou
 mundial. 
H11 – Identificar
 registrosde práticas de
 grupos sociais no
 tempo e no
 espaço. 
H19 – Reconhecer as
 transformações técnicas e
 tecnológicas que
 determinam as várias
 formas de uso e
 apropriação  dos
 espaços rural e
 urbano. 
H26 – Identificar em
 fontes diversas o
 processo de
 ocupação dos meios
 físicos e as
 relações da vida
 humana  com a
 paisagem. 
H27 – Analisar de
 maneira crítica as
 interações da
 sociedade com o
 meio físico, levando em

povos e nações ao longo da 

história;  

• Analisar a importância 

geopolítica e geoestratégica dos 

países do Oriente Médio;  

• Compreender a influência das 

religiões monoteístas nas 

questões de ordem política, 

militar, cultural e 

socioeconômica nos países do 

Oriente Médio;  

• Avaliar as causas e 

consequências dos conflitos 

armados travados entre alguns 

países do Oriente Médio, assim 

como entre tais países e algumas 

das grandes potências 

estrangeiras;  

• Entender a importância 

econômica e geopolítica do 

petróleo no Oriente Médio;  

• Analisar as características da 

civilização indiana e o processo 

de ocupação, povoamento e 

domínio colonial da região ao 

longo da história;  

• Reconhecer a estrutura social e 

econômica dos países do 

subcontinente indiano;  

• Analisar os conflitos étnicos e 

os movimentos separatistas 

ocorridos nessa região nas 

últimas décadas;  

• Conhecer os principais 

aspectos físicos, humanos e 

econômicos dos países da Ásia 

central;  

• Analisar as causas e as 

consequências da Guerra do 

Afeganistão. 

3. O 

subcontinente 

indiano. 

4. Ásia central. 
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 consideração aspectos
 históricos  e
 (ou) geográficos. 
 
 

      

 

 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 3º ano Professor: Bastos 

 Eixo Cognitivo  COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
OBJETO DE CONHECIMENTO 

(PAS) 
CONTEÚDO 

PROJETOS* 

 -Dominar 

linguagens. 

-Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

-Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos 

como produto das 

relações 

H1 – Interpretar 

historicamente e (ou) 

geograficamente fontes 

documentais acerca de 

aspectos da cultura. 

• Compreender a crescente 

importância econômica do 

Extremo Oriente;  

• Conhecer a dinâmica 

demográfica da região mais 

Ásia: Extremo 

Oriente e 

sudeste asiático, 

Oceania e 

regiões polares; 
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situações-

problema. 

-Construir 

argumentação.  

-Elaborar 

propostas. 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

-Entender as 

transformações técnicas 

e tecnológicas e seu 

impacto nos processos 

de produção, no 

desenvolvimento do 

conhecimento e na vida 

social. 

-Utilizar os 

conhecimentos 

históricos para 

compreender e valorizar 

os fundamentos da 

cidadania e da 

democracia, 

favorecendo uma 

atuação consciente do 

indivíduo na sociedade. 

-Compreender a 

sociedade e a natureza, 

reconhecendo suas 

interações no espaço 

em diferentes contextos 

históricos e 

geográficos. 

H6 – Interpretar diferentes 

representações gráficas e 

cartográficas dos espaços 

geográficos. 

H7 – Identificar os 

significados histórico-

geográficos das relações de 

poder entre as nações. 

H8 – Analisar a ação dos 

Estados nacionais no que 

se refere à dinâmica dos fluxos 

populacionais e no 

enfrentamento de problemas de 

ordem econômico-social. 

H11 – Identificar 

registros de práticas de grupos 

sociais no tempo e no espaço. 

H18 – Analisar 

diferentes processos de 

produção ou circulação de 

riquezas e suas implicações 

socioespaciais. 

H22 – Analisar as lutas 

sociais e conquistas obtidas no 

que se refere às mudanças nas 

legislações ou nas políticas 

públicas. 

H26 – Identificar em 

fontes diversas o processo de 

ocupação dos meios físicos e 

as relações da vida humana 

com a paisagem. 

populosa do mundo;  

• Avaliar os fatores culturais 

que influenciam a 

modernização no sudeste 

asiático;  

• Conhecer os principais 

conflitos ocorridos na região 

no século XX;  

• Reconhecer as principais 

características físicas, sociais 

e econômicas da Oceania;  

• Entender as condições 

ecológicas das regiões 

polares. 

1. Extremo 

Oriente: China e 

Mongólia. 

2. Extremo 

Oriente: Japão, 

Coreia do Norte, 

Coreia do Sul e 

Taiwan. 

3. Sudeste 

asiático. 

4. Oceania e 

regiões polares. 
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Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Bimestre 

Disciplina: Geografia Série: 3º ano Professor: Bastos 

 
Eixo 

Cognitivo  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(PAS) 

CONTEÚDO 

PROJ

ETOS* 

 -Dominar 
linguagens. 
-Compreender 
fenômenos. 
-Enfrentar 
situações-
problema. 
-Construir 
argumentação.  
-Elaborar 
propostas. 

-Compreender as 
transformações dos espaços 
geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 
-Compreender a produção e o 
papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes 
grupos, conflitos e movimentos 
sociais. 

H6 – Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográficas 
dos espaços geográficos. 
H7 – Identificar os significados 
histórico-geográficos das relações de 
poder entre as nações. 
H8 – Analisar a ação dos Estados 
nacionais no que se refere à dinâmica 
dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem 
econômico-social. 

• Reconhecer as principais 

paisagens naturais da Europa e 

dos países que não fazem parte 

dela, mas integram a 

Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI);  

• Conhecer alguns problemas 

ambientais dos países da União 

Europeia (UE) e dos países da 

CEI;  

• Compreender as características 

e tendências populacionais dos 

 

1.População 

mundial 

2.Recursos 

energéticos  

mundiais 

3.Agropecuária 

mundial 

4.Globalização 

e blocos 

econômicos 

5.Brasil: região 
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-Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

H9 – Comparar o significado 
histórico-geográfico das organizações 
políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial.  
H11 – Identificar registros de 
práticas de grupos sociais no tempo e 
no espaço. 
H14 – Comparar diferentes 
pontos de vista, presentes em textos 
analíticos e interpretativos, sobre 
situação ou fatos de natureza histórico-
geográfica acerca das instituições 
sociais, políticas  e econômicas. 
H15 – Avaliar criticamente 
conflitos culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao longo da 
história. 
H26 – Identificar em fontes 
diversas o processo de ocupação dos 
meios físicos e as relações da vida 
humana  com a paisagem. 

países da UE e da CEI;  

• Comparar os ideais de 

integração da UE com a 

aparente contradição 

manifestada pelos movimentos 

separatistas no continente 

europeu;  

• Compreender os principais 

problemas e conflitos sociais 

existentes na UE;  

• Entender o processo histórico 

de formação da URSS, sua 

desintegração e a formação da 

CEI;  

• Compreender os movimentos 

nacionalistas separatistas e as 

disputas territoriais que 

provocam turbulências na CEI. 

e regionalização 

- Industria 

- População 

Brasileira 

 -Dominar 

linguagens. 

-Compreender 

fenômenos. 

-Enfrentar 

situações-

problema. 

-Construir 

argumentação.  

-Elaborar 
propostas. 

-Compreender os elementos 
culturais que constituem as 
identidades. 
-Compreender as 
transformações dos espaços 
geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 
-Compreender a produção e 
o papel histórico das 
instituições sociais, políticas e 
econômicas, associando-as aos 
diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais. 
-Entender as 
transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto nos 

H3 – Associar as manifestações
 culturais do presente
 aos seus processos
 históricos. 
H6 – Interpretar diferentes
 representações gráficas e
 cartográficas dos
 espaços geográficos. 
H7 – Identificar os
 significados histórico-
geográficos das relações de
 poder entre as
 nações. 
H9 – Comparar o
 significado histórico-
geográfico das organizações
 políticas e

• Compreender as características 

geomorfológicas, hidrológicas e 

climatobotânicas dos países 

asiáticos;  

• Reconhecer a divisão regional 

do continente asiático;  

• Entender o processo de 

ocupação e domínio territorial 

do Oriente Médio por diferentes 

povos e nações ao longo da 

história;  

• Analisar a importância 

geopolítica e geoestratégica dos 

países do Oriente Médio;  

• Compreender a influência das 

religiões monoteístas nas 

questões de ordem política, 

militar, cultural e 
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processos de produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
-Compreender a sociedade e 
a natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos 
e geográficos. 

 socioeconômicas em
 escala local, regional ou
 mundial. 
H11 – Identificar
 registrosde práticas de
 grupos sociais no
 tempo e no
 espaço. 
H19 – Reconhecer as
 transformações técnicas e
 tecnológicas que
 determinam as várias
 formas de uso e
 apropriação  dos
 espaços rural e
 urbano. 
H26 – Identificar em
 fontes diversas o
 processo de
 ocupação dos meios
 físicos e as
 relações da vida
 humana  com a
 paisagem. 
H27 – Analisar de
 maneira crítica as
 interações da
 sociedade com o
 meio físico, levando em
 consideração aspectos
 históricos  e
 (ou) geográficos. 
 
 

socioeconômica nos países do 

Oriente Médio;  

• Avaliar as causas e 

consequências dos conflitos 

armados travados entre alguns 

países do Oriente Médio, assim 

como entre tais países e algumas 

das grandes potências 

estrangeiras;  

• Entender a importância 

econômica e geopolítica do 

petróleo no Oriente Médio;  

• Analisar as características da 

civilização indiana e o processo 

de ocupação, povoamento e 

domínio colonial da região ao 

longo da história;  

• Reconhecer a estrutura social e 

econômica dos países do 

subcontinente indiano;  

• Analisar os conflitos étnicos e 

os movimentos separatistas 

ocorridos nessa região nas 

últimas décadas;  

• Conhecer os principais 

aspectos físicos, humanos e 

econômicos dos países da Ásia 

central;  

• Analisar as causas e as 

consequências da Guerra do 

Afeganistão. 

      

 

 

Observações: *Projetos serão melhor detalhados no Plano de Ação 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Humanas 

DISCIPLINA(S): História 6° ano. 

PROFESSOR(ES): Lucianno Mota e Jeidma 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

 Introdução aos 
estudos Históricos 

 Pré-História 

 Sociedades do 
crescente fértil – 
Mesopotâmia.  

 Discutir e compreender a 

importância de construir a 

História. 

 Situar o surgimento do homem 

e as transformações que a 

Terra sofreu. 

 Analisar os grandes períodos 

da Pré-História e suas 

principais características. 

 Conhecer a tradicional divisão 

do processo histórico. 

 Identificar os locais onde 

surgiram as primeiras 

civilizações. 

  Entender as hipóteses de 

migrações humanas para a 

América; 

 Identificar e relacionar os focos 

de surgimento e 

desenvolvimento das 

civilizações Mesopotâmicas. 

 Sintetizar as contribuições 

culturais das civilizações 

orientais antigas Ocidente e a 

humanidade. 

 Aulas expositivas 

dialogadas com 

auxílio de slides; 

 Debates; 

 Mapas conceituais; 

 Estudo dirigido; 

 Ensino com 

pesquisa. 

 Provas objetivas; 

 Prova dissertativa; 

 Seminário; 

 Trabalho em grupo 

realizado em sala de 

aula; 

 Debates; 

 Auto-avaliação.  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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__2__º 
BIMESTRE 

 Sociedades do 
crescente fértil – Egito 
Antigo. 

 Fenícios, Hebreus e 
Persas. 

 Formação da Grécia 
Antiga. 

 Sintetizar as 

contribuições culturais 

das civilizações 

orientais antigas 

(Egípcia) para o 

Ocidente e a 

humanidade. 

 Compreender e 

relacionar o 

desenvolvimento das 

civilizações hebraica, 

fenícia e persa; 

 Sintetizar as 

contribuições culturais 

das civilizações 

orientais antigas citadas 

para o Ocidente e a 

humanidade. 

 Entender o processo de 

formação e expansão 

da civilização grega no 

Mediterrâneo e sua 

periodização. 

 Aulas expositivas 

dialogadas com 

auxílio de slides; 

 Debates; 

 Mapas conceituais; 

 Estudo dirigido; 

 Ensino com 

pesquisa. 

 Provas objetivas; 

 Prova dissertativa; 

 Seminário; 

 Trabalho em grupo 

realizado em sala de 

aula; 

 Debates; 

 Auto-avaliação.  

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__3__º 
BIMESTRE 

 Grécia – Das Pólis ao 
império macedônico. 

 Formação da Roma 
Antiga. 

 Império Romano. 

 Caracterizar a constituição 

das Cidades-Estado (polis) e 

da política discutida 

abertamente; 

 Conhecer os processos que 

levaram à crise do mundo 

clássico e instauração do 

período helenístico; 

 Identificar as principais 

contribuições culturais da 

Grécia Antiga para a 

atualidade. 

 Entender o processo de 

formação e expansão da 

civilização romana no 

Mediterrâneo e sua 

periodização, caracterizando 

as origens lendárias e 

históricas da cidade que 

virou império. 

 Caracterizar os regimes 
políticos romanos, suas 
periodizações e transições. 

 Aulas expositivas 

dialogadas com 

auxílio de slides; 

 Debates; 

 Mapas conceituais; 

 Estudo dirigido; 

 Ensino com 

pesquisa. 

 Provas objetivas; 

 Prova dissertativa; 

 Seminário; 

 Trabalho em grupo 

realizado em sala de 

aula; 

 Debates; 

 Auto-avaliação.  

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 

DISCIPLINA(S): 

PROFESSOR(ES): 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__4__º 
BIMESTRE 

 África de muitos 
povos. 

 Idade Média – 
Feudalismo. 

 Analisar e compreender a 
formação das sociedades 
africanas. 

 Identificar as principais 
contribuições da África 
antiga para a atualidade. 

 Caracterizar as condições 

de vida na sociedade feudal 

e identificar situações 

próximas nos dias atuais. 

 Analisar e compreender a 

servidão, no mundo feudal, 

estabelecendo sua relação 

com a posse da terra. 

 Identificar e explicar a 

origem do reino franco. 

 Caracterizar e relatar os 

principais fatos relacionados 

com o Império Carolíngio. 

 Analisar a importância da 

Igreja no período medieval, 

observando que a cultura 

popular resistiu. 

 Aulas expositivas 

dialogadas com 

auxílio de slides; 

 Debates; 

 Mapas conceituais; 

 Estudo dirigido; 

 Ensino com 

pesquisa. 

 Provas objetivas; 

 Prova dissertativa; 

 Seminário; 

 Trabalho em grupo 

realizado em sala de 

aula; 

 Debates; 

 Auto-avaliação.  
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PLANO DE CURSO – 7º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO, JEIDMA E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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1º 
BIMESTRE 

Transição da Idade Média para 
a Idade Moderna. 
 
Expansão Comercial e Marítima 
Europeia. 
 
Humanismo e Renascimento. 
 
Reformas Protestantes. 
 
 

Compreender as 
transformações econômicas e 
socioculturais ocorridas 
durante a Idade Moderna. 
 
Identificar as conexões e 
interações entre as sociedades 
da Idade Moderna com as dos 
dias atuais. 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 
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PROFESSOR(ES): GILBERTO, JEIDMA E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

Formação dos Estados 
Modernos Europeus e 
Absolutismo. 
 
Povos Pré-colombianos (Incas, 
Maias e Astecas) e Sociedades 
Indígenas Brasileiras. 
 
A Conquista da América e a 
Chegada dos Portugueses no 
Brasil. 
 

Entender a importância do 
processo de centralização 
política na Europa a partir do 
século XV. 
 
Reconhecer a diversidade dos 
povos indígenas existentes 
antes da chegada dos 
europeus. 
 
Identificar os diferentes 
impactos da conquista 
europeia na América, 
destacando a do território 
brasileiro.   

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO, JEIDMA E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

Brasil Colônia: início da 
colonização até a sociedade 
açucareira. 
 
A Era do Ouro no Brasil 
Durante o Período Colonial.  

Entender o processo de 
ocupação territorial brasileiro 
desde início do período 
colonial. 
 
Compreender a dinâmica 
colonial no Brasil em seus 
apectos econômicos e sociais.   
 
 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

Feira dos Estados. 

OBS 
  

  
 

 



 

 

217 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 7º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO, JEIDMA E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

África e Africanidades na Idade 
Moderna e Contemporânea. 
 
A Escravidão Moderna e o 
Tráfico Negreiro. 
 
Africanidades no Brasil 
Colônia: ancestralidades, 
identidades sociais e 
resistências.  

Conhecer as sociedades 
africanas antes da chegada 
dos europeus.  
 
Discutir o conceito de 
escravidão na modernidade e 
os mecanismos do comércio 
de escravizados oriundos do 
continente africano. 
 
Identificar as diversas formas 
de resistências sociais e 
culturais africanas no Brasil do 
período colonial e seus 
legados para nossa sociedade 
atual. 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

Raízes Culturais 
Afrobrasileiras e Indígenas.  
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PLANO DE CURSO – 8º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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1º 
BIMESTRE 

Princípios Liberalistas e a 
Revolução Inglesa. 
 
Iluminismo e a Revolução 
Francesa.  
 
Revolução Industrial e Seus 
Impactos. 
 
Independência dos EUA. 
 
 

Compreender as principais 
revoluções burguesas 
européias dos séculos XVII e 
XVIII em seus apectos 
culturais, sociais e 
econômicos.  
 
Identificar o processo da 
Revolução Industrial e seus 
impactos no mundo 
contemporâneo. 
 
Entender o processo de 
independência dos EUA. 
 
 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 8º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 



 

 

220 

PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

Rebeliões na América 
Portuguesa: Conjurações 
Mineira e Baiana. 
 
Revolução Haitiana e 
Independências da América 
Espanhola. 
 
O Processo de Independência 
do Brasil.  
 
Brasil Império: I Reinado. 
 
Brasil Império: Período 
Regencial e Revoltas 
Provinciais. 
 

 Compreender os diversos 
processos de independência 
das colônias hispano-
americanas. 
 
Entender o processo de 
Independência do Brasil. 
 
Identificar as principais 
características do I Reinado e a 
instabilidade política estendida 
até o Período Regencial.  

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

Brasil Imperío: II Reinado – 
política e economia. 
 
Brasil Imperío: II Reinado – 
imaginário cultural e aspectos 
sociais. 
 
A Guerra do Paraguai. 
 
Escravismo no Brasil Império e 
o Processo de Abolição da 
Escravatura. 
 
A exclusão social dos povos 
indígenas e negros no Brasil 
até o final do século XIX e seus 
desdobramentos na atualidade. 

Analisar os processos 
econômicos, sociais e políticos 
durante o II Reinado.  
 
Discutir o papel das culturas 
na formação das identidades 
sociais no Brasil do século XIX. 
 
Relacionar a participação do 
Brasil na Guerra do Paraguai 
com as tensões e conflitos 
durante o Império. 
 
Identificar os fatores e atores 
sociais que levaram ao 
processo de abolição da 
escravatura no Brasil. 
 
Reconhecer as condições e 
exclusões da cidadania na 
sociedade escravista brasileira 
durante o Império. 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

Feira dos Estados. 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 8º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

 Imperialismo Europeu e a 
Partilha da África e da Àsia. 
 
Relações Imperialistas na 
América Latina. 
 
Pensamento e Cultura no 
Século XIX. 
 
Movimento Operário, 
Socialismo e Anarquismo.  
 
 

Compreender os motivadores e 
consequências das práticas 
imperialistas na Àfrica, Ásia e 
América Latina. 
 
Identificar as principais 
expressões culturais, artísticas 
e científicas do mundo 
contemporâneo. 
 
Entender os movimentos 
revolucionários da Europa do 
século XIX em suas 
motivações e reinvidicações. 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

Raízes Culturais 
Afrobrasileiras e Indígenas.  
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PLANO DE CURSO – 9º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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1º 
BIMESTRE 

A Proclamação da República no 
Brasil e seus desdobramentos. 
 
A Primeira República: 
oligarquias e coronelismos; 
movimentos sociais e culturais; 
revoltas e movimento operário. 
 
A Era vargas e o Estado Novo.  
 
 
 

Compreender o processo que 
culminou na Proclamação da 
República no Brasil e suas 
consequências. 
 
Entender o sistema oligárquico 
da Primeira República e a 
sociedade da época. 
 
Identificar as principais 
características da Era Vargas 
até o surgimento do Estado 
Novo. 
 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 9º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 
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PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

A Primeira Guerra Mundial. 
 
A Revolução Russa. 
 
A Crise de 1929: causas e 
consequências. 
 
A Emergência do Fascismo e 
do Nazismo. 
 
A Segunda Guerra Mundial. 
 
  

Identificar as principais 
causas, espeficidades e 
consequências dos dois 
grandes conflitos mundiais que 
marcaram o século XX. 
 
Compreender os significados 
da Revolução Russa e seus 
desdobramentos. 
 
Analisar a relação entre o 
colapso financeiro de 1929 
com a crise do capitalismo 
global desse período. 
 
Contextualizar os processos do 
surgimento do fascismo e do 
nazismo com a consolidação 
dos regimes totalitários na 
Europa. 
 
 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

A Guerra Fria e Revoluções no 
Mundo Contemporâneo. 
 
Brasil Contemporâneo: de 1946 
a 1964. 
 
Movimentos Culturais no Brasil 
e no Mundo da Década de 60. 
 
Os Processos de 
Independência da Àfrica e da 
Ásia. 
 
Ditadura Militar no Brasil.  

Identificar os aspectos da 
Guerra Fria, seus principais 
conflitos e  tensões 
geopolíticas. 
 
Compreender os processos 
sociais, políticos, econômicos 
e culturais do Brasil de 1946 
até 1985. 
 
Reconhecer as lutas sociais 
pela emancipação popular no 
Brasil e no Mundo das décadas 
de 60, 70  e início de 80. 

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

Feira dos Estados. 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 9º Ano 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA(S):HISTÓRIA 

PROFESSOR(ES): GILBERTO E RAMIERE 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

O Fim da Guerra Fria e o 
Processo de Globalização. 
 
A Redemocratização do Brasil e 
a Constituição de 1988. 
 
A História Recente do Brasil: de 
1989 aos dias atuais.  
 
Os Conflitos do Século XXI: da 
questão do terrorismo ao 
dilema dos refugiados. 
 
Pluralidades e Diversidades 
Identitárias na Atualidade. 

Entender os fatores que 
levaram ao fim da bipolaridade 
política-econômica mundial, 
relacionando ao surgimento do 
globalismo.  
 
Identificar os direitos civis, 
políticos e sociais expressos 
na Constituição de 1988. 
 
Compreender as 
transformações da sociedade 
brasileira a partir de 1989. 
 
Compreender o mundo 
contemporâneo do século XXI, 
em suas complexidades, 
diversidades e desafios.  

Aula expositiva. 
 
Leituras do livro 
didático e de textos 
adicionais. 
 
Materiais audiovisuais. 
 
Debates em sala de 
aula. 
 
Exercícios e atividades. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em grupo. 
 
 

Provas e testes. 
 
Lista de exercícios e 
atividades em sala. 
 
Trabalhos de pesquisa 
individuais e em 
grupo. 
 
Projetos pedagógicos 
da escola. 
 
 
 
 
 
 

Raízes Culturais 
Afrobrasileiras e Indígenas.  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Sociais e Humanas 

DISCIPLINA(S): História 

PROFESSOR(ES): Matheus Henrique Santos Durães 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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__1__º 
SEMESTRE 

1. Introdução aos estudos 
históricos; 

2. Periodização da História; 
3. Pré-História; 
4. América Pré-Colombiana; 
5. Colonização do Brasil; 
6. Economia e sociedade 

açucareira; 
7. Economia e sociedade 

mineradora.  
 

 

 Apresentar ao 
aluno o 
conhecimento 
histórico como 
ciência e o seu 
desenvolvimento; 

 

 Estimular o 
pensamento 
periódico da 
História como 
forma de melhor 
compreender a 
ciência histórica; 

 Estimular o 
pensamento crítico 
a respeito do 
processo de 
colonização no 
Brasil e suas 
consequências.  

 

 Acompanhamento do 
desenvolvimento dos 
alunos pela 
compreensão do 
estudo histórico ao 
longo do semestre; 

 
 

 Através de aulas 
teóricas e expositivas 
com uso de material 
de apoio, como 
mapas, estimular a 
discussão e o 
pensamento crítico. 

 

 Aplicação de 
atividades escritas 
em sala, que 
estimulem a 
capacidade de 
argumentação e 
dissertação; 

 

 Aplicação de prova 
ao final do 
semestre objetiva; 
 

 

 Trabalho a ser 
desenvolvido pelos 
alunos com o tema: 
Profissões – áreas 
de conhecimento.  

 

 

 

 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Sociais e Humanas 

DISCIPLINA(S): História 



 

 

230 

 

 

PROFESSOR(ES): Matheus Henrique Santos Durães 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

8. Pré-História; 
9. Primeiras civilizações; 
10. Civilizações clássicas: Grécia; 
11. Civilizações clássicas: Roma; 
12. Economia e sociedade 

mineradora; 
13. Processo de independência do 

Brasil.  
 

 Apresentar o modo 
de vida pré-história 
e das primeiras 
civilizações e seu 
desenvolvimento 
em comparação 
com o modo de 
vida atual; 

 Apresentar as 
sociedades 
clássicas e como 
elas moldaram o 
pensamento 
ocidental; 

 Estimular o 
pensamento crítico 
a respeito da 
colonização do 
Brasil e de sua 
independência.  

 

 Acompanhamento do 
desenvolvimento dos 
alunos pela 
compreensão do 
estudo histórico ao 
longo do semestre; 

 
 

 Através de aulas 
teóricas e expositivas 
com uso de material 
de apoio, como 
mapas, estimular a 
discussão e o 
pensamento crítico. 

 

 Aplicação de 
atividades escritas 
em sala, que 
estimulem a 
capacidade de 
argumentação e 
dissertação; 

 

 Aplicação de prova 
ao final do 
semestre objetiva; 
 

 

 Trabalho a ser 
desenvolvido pelos 
alunos com o tema: 
Profissões – áreas 
de conhecimento.  

 

 

 

 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Sociais e Humanas 

DISCIPLINA(S): História 

PROFESSOR(ES): Matheus Henrique Santos Durães 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

14. Proclamação da independência 
do Brasil; 

15. Primeiro Reinado e abdicação;  
16. Período regencial e revoltas 

coloniais; 
17. Segundo reinado; 
18. Feudalismo; 
19. Mercantilismo. 

 

 Estimular o 
pensamento crítico 
a respeito da 
independência do 
Brasil e suas 
consequências.  

 Relacionar as 
revoltas regenciais 
à abdicação e ao 
período regencial; 

 Apresentar um 
panorama da 
sociedade 
europeia da idade 
média; 

 Relacionar o fim da 
idade média ao 
surgimento de uma 
nova realidade 
mercantil. 

 

 Acompanhamento do 
desenvolvimento dos 
alunos pela 
compreensão do 
estudo histórico ao 
longo do semestre; 

 
 

 Através de aulas 
teóricas e expositivas 
com uso de material 
de apoio, como 
mapas, estimular a 
discussão e o 
pensamento crítico. 

 

 Aplicação de 
atividades escritas 
em sala, que 
estimulem a 
capacidade de 
argumentação e 
dissertação; 

 

 Aplicação de prova 
ao final do 
semestre objetiva; 
 

 

 Trabalho a ser 
desenvolvido pelos 
alunos com o tema: 
Profissões – áreas 
de conhecimento.  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Sociais e Humanas 

DISCIPLINA(S): História 

PROFESSOR(ES): Matheus Henrique Santos Durães 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

20. Política do Café com Leite; 
21. Primeira Guerra Mundial; 
22. Era Vargas; 
23. Segunda Guerra mundial; 
24. Democratização do Brasil; 
25. Ditadura Militar; 
26. Guerra Fria e Globalização. 

 

 Estimular o 
pensamento crítico 
a respeito da 
política na 
República Velha e 
na Ditadura.  

 Relacionar as 
guerras mundiais 
aos 
acontecimentos no 
Brasil; 

 Apresentar a 
polarização 
mundial durante a 
Guerra Fria; 

 Apresentar as 
consequências da 
Globalização. 

 

 Acompanhamento do 
desenvolvimento dos 
alunos pela 
compreensão do 
estudo histórico ao 
longo do semestre; 

 
 

 Através de aulas 
teóricas e expositivas 
com uso de material 
de apoio, como 
mapas, estimular a 
discussão e o 
pensamento crítico. 

 

 Aplicação de 
atividades escritas 
em sala, que 
estimulem a 
capacidade de 
argumentação e 
dissertação; 

 

 Aplicação de prova 
ao final do 
semestre objetiva; 
 

 

 Trabalho a ser 
desenvolvido pelos 
alunos com o tema: 
Profissões – áreas 
de conhecimento.  
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Planejame

nto Pedagógico Anual – 2019 
Componente Curricular:  História              Professor (a): Jendival R. BASTOS                              Série/Ano: (1ª Série) 2019      - Segmento: 

Ensino Médio( EJA) 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Humanas 

DISCIPLINA(S): História 1º ano 

PROFESSOR(ES): Jendival R. Bastos 

Etapa 

Letiva 
Competências a serem 

desenvolvidas ao término 

do período 

 

Temas/Assuntos 

(Conteúdos) 
 

Habilidades Trabalhadas e 

Avaliadas 

 

 

Habilidades 

Atitudinais 

Estratégias de 

Ensino 

(Metodologia) 

Recursos 

Utilizados 

Temas 

Transversais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compreender os 
elementos culturais que 
constituem as 
identidades. 
 
Utilizar os conhecimentos 
históricos para 
compreender e valorizar 
os fundamentos da 
cidadania e da 
democracia, favorecendo 
uma atuação consciente 
do indivíduo na 
sociedade. 
 
 

 
 

1. Tempo e História. 

1.1 - Pré-História. 

1.2 - Origem Humana. 

2.  Povos da Antiguidade. 

2.1 – Reinos africanos na 

antiguidade.  

2.3 – O Extremo Oriente 

3 -Antiguidade Clássica. 

 

 

Reconhecer a história como 
primordial para a compreensão 
do estudo dos seres humanos no 
tempo. 
Compreender a sociedade, sua 
gênese e transformação, e os 
múltiplos fatores que nela 
intervêm, como produtos da ação 
humana; a si mesmo como agente 
social; e aos processos sociais 
como orientadores da dinâmica 
dos diferentes grupos de 
indivíduos. 
Analisar o evolucionismo e o 
criacionismo a respeito da origem 
da vida na Terra. 
Sintetizar o modo de vida dos 
primeiros habitantes da Terra. 
Analisar a produção da memória 
pelas sociedades humanas. 
Reconhecer o trabalho do 
historiador e as diferentes fontes 
históricas. 
Identificar registros sobre o papel 
das técnicas e tecnologias na 
organização do 
trabalho e/ou da vida social. 
Reconhecer a importância das 
produções culturais, da 

Comprometer-se com 
a construção Do 
respeito como meio 
eficaz de edificação do 
humano. 
 
Solidarizar-se com os 
mais carentes. 
 
Assumir uma postura 
de respeito e acolhida 
em sala de aula. 
 

 

Motivar lideranças 

positivas para evitar 

uma cultura 

etnocentrista. 

 

  Desenvolver a 

consciência contra 

situações de opressão 

as mulheres. 

 

 
 

 

 
Aula expositiva. 
-Esquema no 
quadro elaborado 
pelo professor 
durante a aula 
expositiva. 
-Utilização do livro 
didático para 
leitura e 
exercícios, 
durante a aula e 
para casa. 
-Debates em 
grupo. 
-Pesquisa na 
Biblioteca. 
Trabalho 
interdisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro Branco. 
Livro didático. 
Uso de 
reportagens em 
revistas 
semanais ou 
jornais. 
Filmes ou vídeos 
que 
complementam a 
aula expositiva. 
 
 
 

Ética; 
Utilização de textos 
e reportagens que 
abordem o respeito 
mútuo, justiça, 
diálogo, 
solidariedade. 
Pluralidade Cultural;  
Utilização de textos 
e reportagens que 
abordem o respeito 
a diversidade. 
Orientação Sexual; 
 Por meio de vídeos 
e textos que 
busquem orientar 
contra situações de 
opressão e violência 
a mulheres e 
homossexuais. 

 
 
Ética; 

Utilização de textos 
e reportagens que 
abordem de forma 
consciente e cidadã 
o tema trabalho e 
Consumo, relações 
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organização política e social das 
civilizações africanas e orientais. 
Compreender a importância da 
sociedade grega para o mundo, 
principalmente o ocidente. 
Debater sobre a democracia 
ateniense. 
Comparar a forma de democracia 
atual do Brasil com a praticada 
em Atenas. 
Comparar Atenas a Esparta nos 
quesitos política, sociedade e 
educação. 

 

 

 

 
   

 

 

sociais e meio 
ambiente e saúde. 
 
 
 
 
 
 

 

 

2º BI 

 

 

 

Compreender os 

elementos culturais que 

constituem as identidades. 

 

Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

1. - Antiguidade 

Clássica. 

1.1 – Romanos. 

1.2 - África e Oriente. 

1.3 Mundo Islâmico. 

1.4 Povos Africanos. 

2. Idade Média. 

2.1 A Alta Idade 

Média. 

2.2 Cultura e 

Sociedade do 

mundo Medieval 

 

 

 

 

Analisar a produção da memória 

pelas sociedades humanas. 

Analisar os principais aspectos da 

história política, econômica e 

cultural de Roma. 

Compreender as possíveis razões 

do declínio do Império Romano. 

Compreender as relações entre 

religião e política no Império 

Bizantino. 

Reconhecer a presença da cultura 

bizantina nos dias atuais. 

Analisar os fatores que levaram a 

formação e consolidação do 

Império Islâmico. 

Comparar pontos de vista 

expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto 

da cultura. 

 

Reconhecer as transformações 

técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos 

espaços rural e urbano. 

Analisar o papel da justiça como 

instituição na organização das 

sociedades. 

Analisar fatores que explicam o 

impacto das novas tecnologias no 

processo de 

territorialização da produção. 

 

Promover a 

integridade pessoal e 

social, em defesa da 

cultura da paz. 

 

 

 Despertar a 

solidariedade em 

defesa da cidadania e 

do direito à inclusão 

social. 

 

 

Aula expositiva. 
 
-Esquema no 
quadro elaborado 
pelo professor 
durante a aula 
expositiva. 
-Utilização do livro 
didático para 
leitura e exercícios, 
durante a aula e 
para casa. 
-Debates em 
grupo. 
-Pesquisa na 
Biblioteca. 
Análises de obras 
do PAS. 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 

 

 

Ética ; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem de forma 

consciente e cidadã 

o tema trabalho e 

Consumo, relações 

sociais e meio 

ambiente e saúde. 
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3º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender os 

elementos  culturais que 

constituem as identidades. 

 

Compreender as 

transformações dos 

espações geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

 

Compreender a sociedade     

e a natureza, 

reconhecendo suas 

interações no espaço em 

diferentes contextos 

históricos e geográficos.  

 
1. Idade Moderna 
1.1  - Renascimento e 

Humanismo. 
1.2  - Reformas e 

contrarreforma 
religiosas. 

1.3  - expansão marítima 
europeia 

1.4  - Colonização 
europeia: 
consequências para a 
América. 

1.5  - Mercantilismo e 
sistema colonial. 

2.0 Guerras Mundiais e o 
Brasil Urbano 

Comparar os valores medievais 

com os valores renascentistas. 

Reconhecer as obras 

renascentistas através das 

técnicas empregadas e da 

ideologia vigente entre os autores. 

Compreender o processo de 

ruptura desencadeado pelas 95 

teses de Lutero. 

Sintetizar o pensamento dos 

principais reformistas e da Igreja 

Católica na Contrarreforma. 

Analisar os motivos que levaram 

as grandes potências europeias ao 

contexto das G. Navegações. 

Sintetiza os impactos da 

dominação europeia nos povos da 

América. 

Comparar pontos de vista 

expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto 

da cultura. 

Identificar o papel dos meios de 

comunicação na construção da 

vida social. 

Comparar diferentes pontos de 

vista, presentes em textos 

analíticos e interpretativos, 

sobre situação ou fatos de 

natureza histórico-geográfica 

acerca das instituições sociais, 

políticas e econômicas. 

 
Aceitar que as suas 
ideias e argumentos 
sejam discutidos e 
avaliados pelos outros. 
 

Comprometer-se com 

a transformação das 

realidades injustas. 

 

Desenvolver atitudes 
de solidariedade e 
respeito pelas 
diferentes culturas. 

 

-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 

artísticas visuais 

tais como 

quadros e 

esculturas, 

relacionando-as 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem de forma 

consciente e cidadã 

o tema trabalho e 

Consumo, relações 

sociais e meio 

ambiente e saúde. 



 

 

236 

a seus contextos 

históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

4º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1- Compreender os 

elementos  culturais que 

constituem as identidades. 

 

C2-Compreender as 

transformações dos 

espações geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

C4- Compreender a 

produção e o papel 

histórico das instituições 

sociais, políticas e 

econômicas, associando-as 

aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

 

1. Brasil Colônia. 
1.1  - Escravidão e 

Resistência. 
1.2  - União Ibérica e Brasil 

holandês. 
1.3  - Tratados e fronteiras. 
1.4  - Ciclo do ouro. 
2. Idade Moderna. 
3. Os conflitos do mundo 

contemporâneo 
3.1 Socialismo 
3.2 Guerras Mundiais 
3.3  Populismo / Ditadura 
3.4 Democracia do mundo 

Contemporâneo 

 

Analisar as consequências da 

administração portuguesa nos 

campos econômico, social e 

geográfico. 

Reconhecer as transformações 

técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos 

espaços rural e urbano. 

Comparar pontos de vista 

expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto 

da cultura. 

Associar as manifestações 

culturais do presente aos seus 

processos históricos. 

Interpretar historicamente e/ou 

geograficamente fontes 

documentais acerca de 

aspectos da cultura. 

 
 
Desenvolver a 
consciência contra 
situações de opressão 
ao negro. 
 
Despertar a 
solidariedade em 
defesa da cidadania e 
do direito à inclusão 
social. 
 

Comprometer-se com 

a transformação das 

realidades injustas. 

 

Desenvolver atitudes 
de solidariedade e 
respeito pelas 
diferentes culturas. 

 

-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

- Cine Sallés. 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

são abordados os 

temas 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem de forma 

consciente e cidadã 

o tema trabalho e 

Consumo, relações 

sociais e meio 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO: 
Avaliações: (Instrumentos/Temas/Valor) 
1º BIMESTRE. 
1. Avaliação Mensal. (Temas: Tempo e História [1.1 -1.2]/ Povos da Antiguidade [2.1 ao 2.3]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

 
2º BIMESTRE. 
1. Avaliação Mensal. (Temas: Antiguidade Clássica-10.Romanos). Valor: 5,0  pontos (peso 1) 

 
3º BIMESTRE. 
1. Avaliação Mensal. (Temas: Idade Moderna – 18 ao 20). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

4º BIMESTRE. 
1. Avaliação Mensal. (Temas: Idade Moderna – 26 ao 27). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

 
Observações: 

 As datas/número de aulas poderão sofrer alterações de acordo com o rendimento das turmas. 

 As atividades e a metodologia poderão sofrer alterações ou complementações visando o melhor aprendizado e desempenho dos alunos. 

 
 
 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 

artísticas visuais 

tais como 

quadros e 

esculturas, 

relacionando-as 

a seus contextos 

históricos. 

Trabalho 

interdisciplinar. 

 

ambiente e saúde. 
 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Humanas 

DISCIPLINA(S): História 2º ano 
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Planejamento Pedagógico Anual – 2019 
Componente Curricular:     História           Professor (a):     Jendival R. BASTOS                          Série/Ano: (2ª Série) 2019      - Segmento: 

Ensino Médio ( EJA) 

PROFESSOR(ES): Jendival R. Bastos 

Etapa 

Letiva 
Competências a serem 

desenvolvidas ao término 

do período 

 

Temas/Assuntos 

(Conteúdos) 
 

Habilidades Trabalhadas e 

Avaliadas 

 

 

Habilidades 

Atitudinais 

Estratégias de 

Ensino 

(Metodologia) 

Recursos 

Utilizados 

Temas 

Transversais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender os 

elementos culturais que 

constituem as identidades. 

 

Utilizar os conhecimentos 

históricos para 

compreender e valorizar 

os fundamentos da 

cidadania e da 

democracia, favorecendo 

uma atuação consciente 

do indivíduo na sociedade. 

 

 

1. A constituição do 
território Brasieliro 

1.1 As dimensões do Brasil 
colonial 

1.2 Questão agraria no 
Brasil 

1.3 A sociedade civil e o 
iluminismo no Brasil 

1.4 Iluminismo. 
1.5  França Revolucionária. 
1.6 Era Napoleônica. 
1.7  Congresso de Viena. 
1.8  Independências da 

América. 
1.9 Cultura e Sociedade 

Brasileira 
 

 

 

Reconhecer a história como 

primordial para a compreensão 

do estudo dos seres humanos no 

tempo. 

Compreender a sociedade, sua 

gênese e transformação, e os 

múltiplos fatores que nela 

intervêm, como produtos da ação 

humana; a si mesmo como agente 

social; e aos processos sociais 

como orientadores da dinâmica 

dos diferentes grupos de 

indivíduos. 

Comparar diferentes pontos de 

vista, presentes em textos 

analíticos e interpretativos, sobre 

situação ou fatos de natureza 

histórico-geográfica acerca das 

instituições sociais, políticas e 

econômicas. 

Analisar o movimento iluminista 

e suas consequências para o 

mundo, principalmente o 

ocidente.  

Compreender o processo 

revolucionário francês e o legado 

da Revolução Francesa. 

Comprometer-se com 

a construção Do 

respeito como meio 

eficaz de edificação do 

humano. 

 

Solidarizar-se com os 

mais carentes. 

 

Assumir uma postura 

de respeito e acolhida 

em sala de aula. 

 

 

Motivar lideranças 

positivas para evitar 

uma cultura 

etnocentrista. 

 

  Desenvolver a 

consciência contra 

situações de opressão 

as mulheres. 

 

 

 

 

 
-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 
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 Analisar mudanças e 

permanências nos processos de 

independência do Haiti e da 

América espanhola. 

Analisar a produção da memória 

pelas sociedades humanas. 

Comparar diferentes pontos de 

vista, presentes em textos 

analíticos e interpretativos, sobre 

situação ou fatos de natureza 

histórico-geográfica acerca das 

instituições sociais, políticas e 

econômicas. 

 

 são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 
artísticas visuais 
tais como quadros 
e esculturas, 
relacionando-as a 
seus contextos 
históricos. 
Trabalho 
interdisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2º BI 

 

 

 

Compreender os 

elementos  culturais que 

constituem as identidades. 

 

Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

1. Colapso do 
Absolutismo. 

1.1  Independência política 
do Brasil 

 

2. No tempo da 
indústria 

2.1 Revolução Industrial 
2.2 Rebeliões liberais, 

nacionalismos e 
unificações 

 

 

 

Identificar as principais 

mudanças ocorridas com a 

chegada da família real 

portuguesa ao Brasil, alertando 

também para as permanências. 

Analisar a produção da memória 

pelas sociedades humanas. 

Identificar as razões do 

pioneirismo inglês na Revolução 

Industrial. 

Contextualizar o advento das 

máquinas industriais e da fábrica. 

Refletir sobre a desigualdade 

social, a partir da comparação 

entre a qualidade de vida da 

burguesia industrial e a do 

operariado urbano. 

Analisar os movimentos 

liberalistas e nacionalistas 

ocorridos na Europa da metade 

do século XIX. 

Promover a 

integridade pessoal e 

social, em defesa da 

cultura da paz. 

 

 

 Despertar a 

solidariedade em 

defesa da cidadania e 

do direito à inclusão 

social. 

 

 

Aula expositiva. 
-Esquema no 
quadro elaborado 
pelo professor 
durante a aula 
expositiva. 
-Utilização do livro 
didático para 
leitura e exercícios, 
durante a aula e 
para casa. 
-Debates em 
grupo. 
-Pesquisa na 
Biblioteca. 
Trabalho 
interdisciplinar. 
Cine Sallés. 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 
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Compreender as causas para a 

tardia unificação da Itália e da 

Alemanha e debater sobre como 

ocorreu o processo de formação 

desses países e suas consequências 

no cenário mundial. 

Comparar pontos de vista 

expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto da 

cultura. 

Reconhecer as transformações 

técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos 

espaços rural e urbano. 

Analisar o papel da justiça como 

instituição na organização das 

sociedades. 

Analisar fatores que explicam o 

impacto das novas tecnologias no 

processo de 

territorialização da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender os 

elementos  culturais que 

constituem as identidades. 

 

Compreender as 

transformações dos 

espações geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

 

 

 
1. Américas 

independentes. 
1.1 Primeiro 

Reinado. 
1.2 Regências. 
1.3 Segundo 

Reinado. 
1.4 América no 

século XIX. 
 

 

Sintetizar os fatos históricos nos 

âmbitos político, econômico e 

social do Primeiro Reinado. 

Debater sobre os limites da 

cidadania no Brasil imperial a 

partir da Constituição de 1824. 

Reconhecer as mudanças e 

permanências pós independência 

e o conceito de cidadania 

estabelecido. 

Comparar pontos de vista 

expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto 

da cultura. 

Compreender o período 

Regencial e o Segundo reinado no 

campo político, econômico e 

social. 

Analisar o Brasil em busca de 

soluções para a escravidão. 

Sintetizar o ciclo cafeeiro no 

 
Aceitar que as suas 
ideias e argumentos 
sejam discutidos e 
avaliados pelos outros. 
 

Comprometer-se com 

a transformação das 

realidades injustas. 

 

Desenvolver atitudes 
de solidariedade e 
respeito pelas 
diferentes culturas. 

 

-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 
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Compreender a sociedade     

e a natureza, 

reconhecendo suas 

interações no espaço em 

diferentes contextos 

históricos e geográficos.  

Brasil e a passagem para o 

período republicano. 

Sintetizar as formas de 

consolidação e domínio das 

repúblicas surgidas na América 

no século XIX. 

Comparar diferentes pontos de 

vista, presentes em textos 

analíticos e interpretativos, 

sobre situação ou fatos de 

natureza histórico-geográfica 

acerca das instituições sociais, 

políticas e econômicas. 

são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 

artísticas visuais 

tais como 

quadros e 

esculturas, 

relacionando-as 

a seus contextos 

históricos. 

Texto de 

ordenamento 

jurídico cobrado 

no PAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1- Compreender os 

elementos  culturais que 

constituem as identidades. 

 

C2-Compreender as 

transformações dos 

espações geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

C4- Compreender a 

produção e o papel 

histórico das instituições 

sociais, políticas e 

econômicas, associando-as 

aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

 
1. A expansão do 

mundo burguês. 
1.1 Expansão do 

Imperialismo. 
1.2 Modernização e 

novas 
tecnologias a 
partir do século 
XIX. 

1.3 Entre 
romantismo e a 
Belle époque. 

1.4 As mudanças no 
Brasil Imperial 

 

 

Reconhecer as transformações 

técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos 

espaços rural e urbano. 

Comparar pontos de vista 

expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto 

da cultura. 

Avaliar as ações do Imperialismo 

no mundo. 

Aplicar os conhecimentos ligados 

a modernização do século XIX 

aos dias atuais. 

Associar as manifestações 

culturais do presente aos seus 

processos históricos. 

 

 
 
Desenvolver a 
consciência contra 
situações de opressão 
ao negro. 
 
Despertar a 
solidariedade em 
defesa da cidadania e 
do direito à inclusão 
social. 
 

Comprometer-se com 

a transformação das 

realidades injustas. 

 

Desenvolver atitudes 
de solidariedade e 
respeito pelas 
diferentes culturas. 

 

-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO: 

Avaliações: (Instrumentos/Temas/Valor) 
1º BIMESTRE. 
2. Avaliação Mensal. (Temas: Colapso do absolutismo [1.1 e 1.2]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

 
3. 2º BIMESTRE. 

2. Avaliação Mensal. (Temas: Colapso do Absolutismo [1.1] e Nos tempos da indústria [2.1-2.2]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

 
3º BIMESTRE. 

2. Avaliação Mensal. (Temas: Américas independentes [1.1-1.2]). Valor: 5,0  pontos (peso 1) 

 
4º BIMESTRE. 
2. Avaliação Mensal. (Temas: A expansão do mundo burguês[1.1]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

 
Observações: 

 As datas/número de aulas poderão sofrer alterações de acordo com o rendimento das turmas. 

 As atividades e a metodologia poderão sofrer alterações ou complementações visando o melhor aprendizado e desempenho dos alunos. 

Data da entrega: ____/____/_______ 

 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 

artísticas visuais 

tais como 

quadros e 

esculturas, 

relacionando-as 

a seus contextos 

históricos. 

Cine Sallés. 
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Planejame

nto Pedagógico Anual – 2019 
Componente Curricular:História              Professor (a):  Jendival R. BASTOS                   Série/Ano: (3ª Série) 2019      - Segmento: Ensino 

Médio( EJA) 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Humanas 

DISCIPLINA(S): Hisória 3º ano 

PROFESSOR(ES): Jendival R. Bastos 

Etapa 

Letiva 
Competências a serem 

desenvolvidas ao término 

do período 

 

Temas/Assuntos 

(Conteúdos) 
 

Habilidades Trabalhadas e 

Avaliadas 

 

 

Habilidades 

Atitudinais 

Estratégias de 

Ensino 

(Metodologia) 

Recursos 

Utilizados 

Temas 

Transversais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender os 

elementos culturais que 

constituem as identidades. 

 

Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

 

 

 

1. Revoluções e Guerras. 
1.1 Brasil e a “República. 

Velha”. 
1.2 Primeira Guerra 

Mundial. 
 

Sintetizar a história como 

primordial para a compreensão 

do estudo dos seres humanos no 

tempo. 

Analisar as características sociais, 

políticas e econômicas do Brasil 

na República Velha.  

Analisar as causas e resultados 

das revoltas sociais na República 

Velha. 

Reconhecer as mudanças 

ocorridas no Brasil após o fim da 

República Velha. 

Compreender a sociedade, sua 

gênese e transformação, e os 

múltiplos fatores que nela 

intervêm, como produtos da ação 

humana; a si mesmo como agente 

social; e aos processos sociais 

como orientadores da dinâmica 

dos diferentes grupos de 

indivíduos. 

Compreender os antecedentes (as 

razões) da Grande Guerra. 

Identificar as etapas do primeiro 

conflito mundial. 

Comprometer-se com 

a construção Do 

respeito como meio 

eficaz de edificação do 

humano. 

 

Solidarizar-se com os 

mais carentes. 

 

Assumir uma postura 

de respeito e acolhida 

em sala de aula. 

 

 

Motivar lideranças 

positivas para evitar 

uma cultura 

etnocentrista. 

 

  Desenvolver a 

consciência contra 

situações de opressão 

as mulheres. 

 

 

 

 
-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

Q Quadro 

Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 
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Analisar as novidades 

tecnológicas utilizadas no 

desenrolar do conflito.  

Compreender a nova divisão 

geopolítica pós-1ª Guerra. 

Comparar diferentes pontos de 

vista, presentes em textos 

analíticos e interpretativos, sobre 

situação ou fatos de natureza 

histórico-geográfica acerca das 

instituições sociais, políticas e 

econômicas. 

Analisar a produção da memória 

pelas sociedades humanas. 

 

 

 

prática, como 

são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 
artísticas visuais 
tais como quadros 
e esculturas, 
relacionando-as a 
seus contextos 
históricos. 
Textos trabalhados 
no PAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem de forma 

consciente e cidadã 

o tema trabalho e 

Consumo, relações 

sociais e meio 

ambiente e saúde. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

 

 

2º BI 

 

 

 

 

Compreender as 

transformações dos 

espaços geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

 

Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

1. Revoluções e Guerras. 
1.1 Revolução Russa. 

 

2. Crise do capitalismo e 

regimes totalitários. 

2.1 Nazismo e Fascismo. 

2.2 O mundo capitalista 

em colapso. 

2.3 Era Vargas (1930-45). 

3. Segunda Guerra 

Mundial. 

4. Guerra Fria, “guerras 

Reconhecer as incoerências 

sociais, políticas e econômicas da 

Rússia no início do século XX. 

Identificar as propostas do 

socialismo pragmático imposto 

pelos líderes bolcheviques.  

Perceber as mudanças impostas 

pela ditadura stalinista. 

Reconhecer as transformações 

técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias formas de 

uso e apropriação dos espaços 

rural e urbano. 

Analisar a situação política, social 

e econômica no período entre 

guerras. 

Identificar as razões, as 

Promover a 

integridade pessoal e 

social, em defesa da 

cultura da paz. 

 

 

 Despertar a 

solidariedade em 

defesa da cidadania e 

do direito à inclusão 

social. 

 

 

-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 
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sociais. quentes”. 

4.1  O mundo bipolar. 

4.2  Construindo 

rivalidades: o mundo 

pós guerra. 

 

 

características e consequências da 

2ª Guerra Mundial. 

Analisar o papel da justiça como 

instituição na organização das 

sociedades. 

Reconhecer as mudanças 

ocorridas no Brasil após o fim da 

República Velha: a 

industrialização e as mudanças 

no processo eleitoral.  

Analisar as características da 1ª 

passagem de Vargas pelo poder: a 

superação do Brasil agrário e a 

criação de legislação moderna 

para o Brasil.  

Compreender a criação do 

projeto nacional 

desenvolvimentista de Vargas. 

Compreender, do ponto de vista 

político, econômico e cultural, a 

conjuntura do pós-guerra, a 

partir da política externa dos 

EUA e da URSS. 

Relacionar conflitos em várias 

partes do globo ao contexto da 

Guerra Fria. 

mapas 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 
artísticas visuais 
tais como quadros 
e esculturas, 
relacionando-as a 
seus contextos 
históricos. 
Cine Sallés. 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 

homossexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender a produção 

e o papel histórico das 

instituições sociais, 

políticas e econômicas, 

associando-as aos 

diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

 

Utilizar os conhecimentos 

históricos para 

compreender e valorizar 

os fundamentos da 

cidadania e da 

democracia, favorecendo 

uma atuação consciente 

do indivíduo na sociedade. 

 
1. Guerra Fria, 

“guerras 

quentes”. 

1.1 Terceiro Mundo: 

África e Ásia. 

1.2 Socialismo: da 

revolução à crise. 

1.3 O Brasil e a 

República 

democrática. 

1.4 Brasil: a 

 

Reconhecer os fatores gerais que 

levaram ao processo de 

descolonização e relacionar a 

colonização e a emancipação 

política das colônias europeias na 

África à situação socioeconômica 

vivida hoje pelo Continente. 

Identificar as origens e as razões 

para os conflitos árabe-israelense 

Compreender as origens e o 

contexto de expansão do 

Socialismo. 

Compreender os mecanismos de 

dominação política no Brasil 

democrático entre 1946 e 1964.  

Sintetizar as mudanças no Brasil 

após a construção da nova capital 

do país: Brasília.  

 
Aceitar que as suas 
ideias e argumentos 
sejam discutidos e 
avaliados pelos outros. 
 

Comprometer-se com 

a transformação das 

realidades injustas. 

 

Desenvolver atitudes 
de solidariedade e 
respeito pelas 
diferentes culturas. 

 

-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 
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República dos 

generais. 

 

Analisar as transformações 

ocorridas no Brasil durante a 

ditadura militar brasileira. 

Comparar pontos de vista 

expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto 

da cultura. 

Comparar diferentes pontos de 

vista, presentes em textos 

analíticos e interpretativos, 

sobre situação ou fatos de 

natureza histórico-geográfica 

acerca das instituições sociais, 

políticas e econômicas. 

conceituais. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 
artísticas visuais 
tais como quadros 
e esculturas, 
relacionando-as a 
seus contextos 
históricos. 
Textos trabalhados 
no PAS. 
Cine Sallés. 

a mulheres e 

homossexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1- Compreender os 

elementos culturais que 

constituem as identidades. 

 

C2-Compreender as 

transformações dos 

espações geográficos como 

produto das relações 

socioeconômicas e 

culturais de poder. 

 

C4- Compreender a 

produção e o papel 

histórico das instituições 

sociais, políticas e 

econômicas, associando-as 

aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos 

sociais. 

 
1. Os caminhos para 

o Terceiro 
Milênio. 

1.1 Desigualdade e 
globalização. 

1.2 O Brasil da 
democracia. 

 

Analisar o processo de 

estabelecimento do 

Neoliberalismo e seus efeitos 

econômicos e sociais. 

Analisar o processo de 

Redemocratização do Brasil e o 

quadro político partidário 

resultante. 

 Refletir sobre os avanços sociais 

na discussão da Constituição de 

1988.  

Associar as manifestações 

culturais do presente aos seus 

processos históricos. 

Debater sobre as mudanças e 

continuidades das políticas 

econômicas do Plano Real e a 

nova inserção mundial no Brasil 

na última década.  

Refletir sobre os avanços e 

 
 
Desenvolver a 
consciência contra 
situações de opressão 
ao negro. 
 
Despertar a 
solidariedade em 
defesa da cidadania e 
do direito à inclusão 
social. 
 

Comprometer-se com 

a transformação das 

realidades injustas. 

 

Desenvolver atitudes 
de solidariedade e 

 

-Aulas 

expositivas. 

 

-Análise de 

textos e 

documentos 

históricos. 

 

-Uso de trechos 

de 

filme/documentá

rios. 

 

-Análise de obras 

literárias. 

 

-Elaboração de 

mapas 

conceituais. 

Quadro Branco. 

Livro didático. 

Projetor para 

slides e vídeos. 

Uso de 

reportagens em 

revistas semanais 

ou jornais. 

Filmes ou vídeos 

que 

complementam a 

aula expositiva. 

 

 

Ética; 

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

mútuo, justiça, 

diálogo, 

solidariedade. 

Pluralidade 

Cultural;  

Utilização de textos 

e reportagens que 

abordem o respeito 

a diversidade. 

Orientação Sexual; 

 Por meio de vídeos 

e textos que 

busquem orientar 

contra situações de 

opressão e violência 

a mulheres e 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO: 

Avaliações: (Instrumentos/Temas/Valor) 
1º BIMESTRE. 

4. Avaliação Mensal. (Temas: Revoluções e Guerras [1.1 e 1.2]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

 
2º BIMESTRE. 
3. Avaliação Mensal. (Temas: Revoluções e Guerras. [1.1 / Crise do capitalismo e regimes totalitários [2.1 ao 2.3]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

 
3º BIMESTRE. 

3. Avaliação Mensal. (Temas: Guerra Fria, “guerras quentes” [1.1-1.2]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 
 

4º BIMESTRE. 
3. Avaliação Mensal. (Temas: Os caminhos para o Terceiro Milênio. [1.1-1.2]). Valor: 5,0 pontos (peso 1) 

resultados socioeconômicos dos 

programas sociais das últimas 

duas décadas. 

respeito pelas 
diferentes culturas. 

 

-Resolução de 

exercícios 

(PAS/ENEM) 

objetivando 

analisar, na 

prática, como 

são abordados os 

temas 

trabalhados em 

sala nos 

respectivos 

exames. 

 

-Análise de obras 
artísticas visuais 
tais como quadros 
e esculturas, 
relacionando-as a 
seus contextos 
históricos. 

Textos 

trabalhados no 

PAS. 

Trabalho 

Interdisciplinar. 

 

 

homossexuais. 
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Observações: 

 As datas/número de aulas poderão sofrer alterações de acordo com o rendimento das turmas. 

 As atividades e a metodologia poderão sofrer alterações ou complementações visando o melhor aprendizado e desempenho dos alunos. 

Data da entrega: ____/____/_______ 
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CÓDIGO E LINGUAGEM 

DISCIPLINA(S): LEM - INGLÊS 

PROFESSOR(ES): DANIELE E RÊNIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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1º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
Subject pronoun, verb to 
be – affirmative, negative 
and interrogative. 
Greetings, personal 
interests, numbers,  days 
of the week, months of 
the year, colors. 
1-Oralidade: interação 
discursiva, compreensão 
oral, produção oral: 
Informações pessoais e 
compreensão e, 
situações de interação 
por meio de comandos 
do dia a dia em 
construção com diálogos 
em relatos de peças e 
produções audiovisuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
As estruturas serão 
trabalhadas nas seguintes 
perspectivas das quatro 
habilidades linguísticas: 
 
 
 
1-Oralidade: interação 
discursiva, compreensão 
oral, produção oral: 
Construir laços afetivos e 
convívio social 
demonstrando respeito e 
empatia na língua 
estudada, 
compreendendo as 
funções e os usos sociais 
de forma colaborativa. 
Solicitar esclarecimentos 
em situações 
compreendendo, de 
forma estratégica, textos 
orais. 
Produzir textos orais com 
a mediação do professor. 
 Levantar hipóteses sobre 
a finalidade de um texto, 
desenvolvendo a 
capacidade de fazer 

A professora utilizará 
para o processo de 
ensino-aprendizagem: 
- o material didático 
adotado. 
- o caderno para a 
execução de atividades. 
- materiais de mídia, 
internet, entre outros 
recursos. 
- atividades extras, 
atividades avaliativas, 
estudo dirigido, 
atividades de adequação 
para o acompanhamento 
do processo de ensino 
aprendizagem dos alunos  
As atividades serão 
adequadas às 
necessidades de 
aprendizagem do aluno e 
do perfil da turma.  
Os alunos ou as turmas 
com baixo-rendimento 
serão comunicados os 
respectivos responsáveis, 
o apoio pedagógico como 
a equipe gestora por 
meio de registros 
escolares para os devidos 
acompanhamentos 
especiais. 

Os alunos serão 
comunicados de acordo 
com o planejamento das 
avaliações.  
As atividades executadas 
pelos alunos serão todas 
consideradas avaliativas 
pelos alunos, como as 
atividades executadas no 
caderno, livro, dever de 
casa, trabalhos, prática 
oral, participação 
interativa e colaborativa 
na escola entre outras. 

- Sugestão:  Playing, I 
learn better! ( Brincando 
aprendo melhor!) 
 
- Vocabulary estudy – 
activity  
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2- Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias de leitura, 
leitura e fruição, 
avaliação dos textos 
lidos, prática de escrita: 
Textos autorais diversos, 
organização de ideias e 
seleção em função de 
gênero e do objetivo do 
texto, produção de 
frases, parágrafos na 
língua estudada. 
Formulários com 
informações pessoais e 
peças audiovisuais. 
 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Manifestações e 
diferenças culturais e 
costumes referentes a 
lugares onde a língua 
estudada é falada e de 
outros povos. 
 
 
 

leituras rápidas.  
2-Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias, leitura e 
fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de 
escrita: 
Compreender itens 
lexicais observando 
referentes contextuais. 
Posicionar-se frente ao 
texto lido de forma crítica 
e reflexiva com 
desenvolvimento de 
capacidades de expressão 
de perspectivas e de 
escuta ativa. 
Produzir pequenos textos 
e textos diversos. 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Compreender de forma 
histórica e crítica as 
diferenças culturais e 
políticas, étnico-raciais, 
sociais e econômicas. 
Levantar dados e 
informações sobre os 
aspectos relacionados à 

Haverá sequência no 
planejamento bem como 
prazos para execução das 
atividades, em que as 
mesmas serão 
comunicados aos alunos, 
responsáveis e a 
coordenação pedagógica. 
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4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Textos, imagens, recursos 
produzidos ou 
disponíveis em 
ferramentas 
tecnológicas. 

política e ao cuidado com 
o meio-ambiente nos 
países em que a língua é 
estudada. 
Responder a 
interlocutores de forma 
apropriada ao contexto 
de interação. 
4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Usar a forma adequada 
equipamentos e 
aplicativos em meios 
virtuais utilizando a 
língua estrangeira. 

OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 6º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.  
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CÓDIGO E LINGUAGEM 

DISCIPLINA(S): LEM - INGLÊS 

PROFESSOR(ES): DANIELE E RÊNIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
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2º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
Question words, plurals, 
genitive case, there is 
and there are, 
prepositions of place. 
Occupations and 
nationalities, personal 
interests, school subjects, 
family members, parts of 
the house, furniture. 
1-Oralidade: interação 
discursiva, compreensão 
oral, produção oral: 
Informações pessoais e 
compreensão e, 
situações de interação 
por meio de comandos 
do dia a dia em 
construção com diálogos 
em relatos de peças e 
produções audiovisuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
As estruturas serão 
trabalhadas nas seguintes 
perspectivas das quatro 
habilidades linguísticas: 
 
 
 
 
 
1-Oralidade: interação 
discursiva, compreensão 
oral, produção oral: 
Construir laços afetivos e 
convívio social 
demonstrando respeito e 
empatia na língua 
estudada, 
compreendendo as 
funções e os usos sociais 
de forma colaborativa. 
Solicitar esclarecimentos 
em situações 
compreendendo, de 
forma estratégica, textos 
orais. 
Produzir textos orais com 
a mediação do professor. 
 Levantar hipóteses sobre 
a finalidade de um texto, 

A professora utilizará 
para o processo de 
ensino-aprendizagem: 
- o material didático 
adotado. 
- o caderno para a 
execução de atividades. 
- materiais de mídia, 
internet, entre outros 
recursos. 
- atividades extras, 
atividades avaliativas, 
estudo dirigido, 
atividades de adequação 
para o acompanhamento 
do processo de ensino 
aprendizagem dos alunos  
As atividades serão 
adequadas às 
necessidades de 
aprendizagem do aluno e 
do perfil da turma.  
Os alunos ou as turmas 
com baixo-rendimento 
serão comunicados os 
respectivos responsáveis, 
o apoio pedagógico como 
a equipe gestora por 
meio de registros 
escolares para os devidos 
acompanhamentos 
especiais. 

Os alunos serão 
comunicados de acordo 
com o planejamento das 
avaliações.  
As atividades executadas 
pelos alunos serão todas 
consideradas avaliativas 
pelos alunos, como as 
atividades executadas no 
caderno, livro, dever de 
casa, trabalhos, prática 
oral, participação 
interativa e colaborativa 
na escola entre outras. 

- Sugestão: Practice 
activity – extra 
vocabulary. 
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2- Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias de leitura, 
leitura e fruição, 
avaliação dos textos 
lidos, prática de escrita: 
Textos autorais diversos, 
organização de ideias e 
seleção em função de 
gênero e do objetivo do 
texto, produção de 
frases, parágrafos na 
língua estudada. 
Formulários com 
informações pessoais e 
peças audiovisuais. 
 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Manifestações e 
diferenças culturais e 
costumes referentes a 
lugares onde a língua 
estudada é falada e de 
outros povos. 
 

desenvolvendo a 
capacidade de fazer 
leituras rápidas.  
2-Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias, leitura e 
fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de 
escrita: 
Compreender itens 
lexicais observando 
referentes contextuais. 
Posicionar-se frente ao 
texto lido de forma crítica 
e reflexiva com 
desenvolvimento de 
capacidades de expressão 
de perspectivas e de 
escuta ativa. 
Produzir pequenos textos 
e textos diversos. 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Compreender de forma 
histórica e crítica as 
diferenças culturais e 
políticas, étnico-raciais, 
sociais e econômicas. 
Levantar dados e 

Haverá sequência no 
planejamento bem como 
prazos para execução das 
atividades, em que as 
mesmas serão 
comunicados aos alunos, 
responsáveis e a 
coordenação pedagógica. 
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4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Textos, imagens, recursos 
produzidos ou 
disponíveis em 
ferramentas 
tecnológicas. 

informações sobre os 
aspectos relacionados à 
política e ao cuidado com 
o meio-ambiente nos 
países em que a língua é 
estudada. 
Responder a 
interlocutores de forma 
apropriada ao contexto 
de interação. 
4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Usar a forma adequada 
equipamentos e 
aplicativos em meios 
virtuais utilizando a 
língua estrangeira. 

OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 6º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.  
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3º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
Animals and pets, 
imperative. 
Colors, abilities, Can, 
Parts of the body. 
1-Oralidade: interação 
discursiva, compreensão 
oral, produção oral: 
Informações pessoais e 
adquiridas em 
interações,  troca de 
informações, relações de 
parentesco, gostos e 
preferências. 
Compreensão e, 
situações de interação 
por meio de comandos 
do dia a dia em 
construção com diálogos 
em relatos de peças e 
produções audiovisuais. 
 
 
2- Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias de leitura, 
leitura e fruição, 
avaliação dos textos 
lidos, prática de escrita: 
Textos autorais diversos, 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
As estruturas serão 
trabalhadas nas seguintes 
perspectivas das quatro 
habilidades linguísticas: 
1-Oralidade: interação 
discursiva, compreensão 
oral, produção oral: 
Construir laços afetivos e 
convívio social 
demonstrando respeito e 
empatia na língua 
estudada. 
Levantar hipóteses sobre 
a finalidade de um texto, 
desenvolvendo a 
capacidade de fazer 
leituras rápidas para a 
compreensão geral dos 
diferentes tipos de 
gênero textual. 
2-Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias, leitura e 
fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de 
escrita: 
Compreender itens 
lexicais observando 
referentes contextuais, 

A professora utilizará 
para o processo de 
ensino-aprendizagem: 
- o material didático 
adotado. 
- o caderno para a 
execução de atividades. 
- materiais de mídia, 
internet, entre outros 
recursos. 
- atividades extras, 
atividades avaliativas, 
estudo dirigido, 
atividades de adequação 
para o acompanhamento 
do processo de ensino 
aprendizagem dos alunos  
As atividades serão 
adequadas às 
necessidades de 
aprendizagem do aluno e 
do perfil da turma.  
Os alunos ou as turmas 
com baixo-rendimento 
serão comunicados os 
respectivos responsáveis, 
o apoio pedagógico como 
a equipe gestora por 
meio de registros 
escolares para os devidos 
acompanhamentos 
especiais. 

Os alunos serão 
comunicados de acordo 
com o planejamento das 
avaliações.  
As atividades executadas 
pelos alunos serão todas 
consideradas avaliativas 
pelos alunos, como as 
atividades executadas no 
caderno, livro, dever de 
casa, trabalhos, prática 
oral, participação 
interativa e colaborativa 
na escola entre outras. 

- Sugestão:  
Parts of the body 
Practice activity – extra 
vocabulary. 
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organização de ideias e 
seleção em função de 
gênero e do objetivo do 
texto, produção de 
frases, parágrafos na 
língua estudada. 
Formulários com 
informações pessoais e 
peças audiovisuais. 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Manifestações e 
diferenças culturais e 
costumes referentes a 
lugares onde a língua 
estudada é falada e de 
outros povos. 
 
 
 
4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Textos, imagens, recursos 
produzidos ou 
disponíveis em 
ferramentas 
tecnológicas. 

desenvolvendo a 
compreensão de textos 
verbais e não verbais. 
Colaborar na construção 
de leituras e 
compreensões de textos 
escritos . 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Compreender de forma 
histórica e crítica as 
diferenças culturais e 
políticas, étnico-raciais, 
sociais e econômicas. 
Perceber que há 
diferenças culturais na 
comunicação entre 
pessoas de lugares e/ou 
culturas diferentes.  
4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Usar a forma adequada 
equipamentos e 
aplicativos em meios 
virtuais utilizando a 
língua estrangeira. 

Haverá sequência no 
planejamento bem como 
prazos para execução das 
atividades, em que as 
mesmas serão 
comunicados aos alunos, 
responsáveis e a 
coordenação pedagógica. 
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OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 6º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: CÓDIGO E LINGUAGEM 

DISCIPLINA(S): LEM - INGLÊS 

PROFESSOR(ES): DANIELE E RÊNIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 



 

 

260 

4º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
Revisão de vocabulário 
e estruturas trabalhadas 
para fixação. 
 
1-Oralidade: interação 
discursiva, 
compreensão oral, 
produção oral: 
Informações pessoais e 
compreensão e, 
situações de interação 
por meio de comandos 
do dia a dia em 
construção com 
diálogos em relatos de 
peças e produções 
audiovisuais. 
 
 
 
 
 
 
2- Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias de leitura, 
leitura e fruição, 
avaliação dos textos 
lidos, prática de escrita: 

ESTRUTURAS 
GRAMATICAIS E 
VOCABULARES:  
As estruturas serão 
trabalhadas nas 
seguintes perspectivas 
das quatro habilidades 
linguísticas: 
1-Oralidade: interação 
discursiva, 
compreensão oral, 
produção oral: 
Construir laços afetivos 
e convívio social 
demonstrando respeito 
e empatia na língua 
estudada. 
Levantar hipóteses 
sobre a finalidade de um 
texto, desenvolvendo a 
capacidade de fazer 
leituras rápidas para a 
compreensão geral dos 
diferentes tipos de 
gênero textual. 
2-Compreensão e 
produção escrita: 
estratégias, leitura e 
fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de 
escrita: 
Compreender itens 

A professora utilizará 
para o processo de 
ensino-aprendizagem: 
- o material didático 
adotado. 
- o caderno para a 
execução de atividades. 
- materiais de mídia, 
internet, entre outros 
recursos. 
- atividades extras, 
atividades avaliativas, 
estudo dirigido, 
atividades de 
adequação e nivelar 
para o 
acompanhamento do 
processo de ensino 
aprendizagem dos 
alunos bem como seus 
respectivos 
desempenhos. 
As atividades serão 
adequadas às 
necessidades de 
aprendizagem do aluno 
e do perfil da turma.  
Os alunos ou as turmas 
com baixo-rendimento 
serão comunicados os 
respectivos 
responsáveis, o apoio 

Os alunos serão 
comunicados de acordo 
com o planejamento das 
avaliações.  
As atividades 
executadas pelos alunos 
serão todas 
consideradas avaliativas 
pelos alunos, como as 
atividades executadas 
no caderno, livro, dever 
de casa, trabalhos, 
prática oral, 
participação interativa e 
colaborativa na escola 
entre outras. 

- Practice activity – 
extra vocabulary. 
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Textos autorais 
diversos, organização 
de ideias e seleção em 
função de gênero e do 
objetivo do texto, 
produção de frases, 
parágrafos na língua 
estudada. 
Formulários com 
informações pessoais e 
peças audiovisuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Manifestações e 
diferenças culturais e 
costumes referentes a 
lugares onde a língua 
estudada é falada e de 
outros povos. 
 
 

lexicais observando 
referentes contextuais, 
desenvolvendo a 
compreensão de textos 
verbais e não verbais. 
Ler e atribuir 
significados a tiras, 
quadrinhos. 
Colaborar na construção 
de leituras e 
compreensões de textos 
escritos . 
Produzir pequenos 
textos e textos diversos, 
frases, parágrafos em 
função do gênero 
textual e objetivo do 
texto, preencher 
formulários. 
3- Interculturalidade: 
manifestações e 
evolução linguísticas-
culturais / 
interculturalidade: 
 Compreender de forma 
histórica e crítica as 
diferenças culturais e 
políticas, étnico-raciais, 
sociais e econômicas. 
Perceber que há 
diferenças culturais na 
comunicação entre 

pedagógico como a 
equipe gestora por meio 
de registros escolares 
para os devidos 
acompanhamentos 
especiais. 
Haverá sequência no 
planejamento bem 
como prazos para 
execução das atividades, 
em que as mesmas 
serão comunicados aos 
alunos, responsáveis e a 
coordenação 
pedagógica. 
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4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Textos, imagens, 
recursos produzidos ou 
disponíveis em 
ferramentas 
tecnológicas. 
 

pessoas de lugares e/ou 
culturas diferentes.  
Responder a 
interlocutores de forma 
apropriada ao contexto 
de interação. 
4- Práticas mediadas 
pelas tecnologias 
digitais: práticas 
investigativas. 
Usar a forma adequada 
equipamentos e 
aplicativos em meios 
virtuais utilizando a 
língua estrangeira. 

OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 6º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.  
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DISCIPLINA(S): LEM – INGLÊS 

PROFESSOR(ES): DANIELE E RÊNIA 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
Verb to be – there is, there 

are, can , imperative, 

present continuous and 

simple present, internet 

slang, kinds of music, 

musical instruments, 

holidays, actions verbs, 

adverbs of frequency. 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

-Histórias de vida, gostos e 

preferências a respeito de 

aspectos diversos, jogos, 

peças audiovisuais, 

audição de apresentações 

orais, apresentações 

individuais ou coletivas, 

peças teatrais, argumentos, 

conteúdos, debates.  

  

 

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
As estruturas serão 

trabalhadas nas seguintes 

perspectivas das quatro 

habilidades linguísticas: 

 

 

 

 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

 Comunicar-se, 

respondendo e fazendo 

perguntas . 

Compreender vocabulário 

e expressões frequentes em 

interações orais e do dia a 

dia. 

Acessar conhecimentos 

prévios para compreensão 

de ideias em interações 

orais. 

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

A professora utilizará para 

o processo de ensino-

aprendizagem: 

- o material didático 

adotado. 

- o caderno para a 

execução de atividades. 

- materiais de mídia, 

internet, entre outros 

recursos. 

- atividades extras, 

atividades avaliativas, 

estudo dirigido, atividades 

de adequação e nivelar 

para o acompanhamento 

do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos 

bem como seus respectivos 

desempenhos. 

As atividades serão 

adequadas às necessidades 

de aprendizagem do aluno 

e do perfil da turma.  

Os alunos ou as turmas 

com baixo-rendimento 

serão comunicados os 

respectivos responsáveis, o 

apoio pedagógico como a 

equipe gestora por meio de 

Os alunos serão 

comunicados de acordo 

com o planejamento das 

avaliações.  

As atividades executadas 

pelos alunos serão todas 

consideradas avaliativas 

pelos alunos, como as 

atividades executadas no 

caderno, livro, dever de 

casa, trabalhos, prática 

oral, participação 

interativa e colaborativa na 

escola entre outras. 

Projeto leitura – textos (tips into 
practice : preparação para as 
olimpíadas ( intensivão). 
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leitura e fruição, 

avaliação dos textos 

lidos, prática de escrita: 

Pequenos textos literários 

e textos de gêneros 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

diferentes povos. 

Perceber as diferenças 

culturais e refletir sobre o 

suas expressões 

linguísticas de forma e/ou 

sentido diferentes entre a 

língua materna e a língua 

estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 

leitura e fruição, 

avaliação dos textos lidos, 

prática de escrita: 

 Reconhecer ideias 

principais e de suporte na 

estrutura e organização de 

parágrafos, assim como 

estratégias de caráter 

imagético utilizadas na 

comunicação. 

Produzir textos a partir da 

leitura e releitura, cartazes, 

comic strip, bilhetes, 

mensagens de felicitações, 

produzir cartões postais, 

etc. 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

povos em que a língua 

estudada é falada. 

Perceber algumas 

diferenças culturais e 

refletir sobre o uso das 

expressões linguísticas 

entre a língua materna e a 

língua estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Explorar ambientes 

registros escolares para os 

devidos acompanhamentos 

especiais. 

Haverá sequência no 

planejamento bem como 

prazos para execução das 

atividades, em que as 

mesmas serão 

comunicados aos alunos, 

responsáveis e a 

coordenação pedagógica. 
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eletrônicos de pesquisa 

para busca de informações 

na língua estudada. 

virtuais de comunicação, e 

tarefas na língua, usando 

recursos digitais para 

interagir na língua 

estudada. 

OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 7º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.   
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DISCIPLINA(S): LEM – INGLÊS 

PROFESSOR(ES): DANIELE E RÊNIA 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
Subject and Object 

pronouns. 

Simple present and present 

continuous. 

The body,sports, clothes. 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

-Histórias de vida, gostos e 

preferências a respeito de 

aspectos diversos, jogos, 

peças audiovisuais, 

audição de apresentações 

orais, apresentações 

individuais ou coletivas, 

peças teatrais, argumentos, 

conteúdos, debates.  

  

 

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

leitura e fruição, 

avaliação dos textos 

lidos, prática de escrita: 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
As estruturas serão 

trabalhadas nas seguintes 

perspectivas das quatro 

habilidades linguísticas: 

 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

 Comunicar-se, 

respondendo e fazendo 

perguntas . 

Compreender vocabulário 

e expressões frequentes em 

interações orais e do dia a 

dia. 

Acessar conhecimentos 

prévios para compreensão 

de ideias em interações 

orais. 

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

leitura e fruição, 

avaliação dos textos lidos, 

prática de escrita: 

A professora utilizará para 

o processo de ensino-

aprendizagem: 

- o material didático 

adotado. 

- o caderno para a 

execução de atividades. 

- materiais de mídia, 

internet, entre outros 

recursos. 

- atividades extras, 

atividades avaliativas, 

estudo dirigido, atividades 

de adequação e nivelar 

para o acompanhamento 

do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos 

bem como seus respectivos 

desempenhos. 

As atividades serão 

adequadas às necessidades 

de aprendizagem do aluno 

e do perfil da turma.  

Os alunos ou as turmas 

com baixo-rendimento 

serão comunicados os 

respectivos responsáveis, o 

apoio pedagógico como a 

equipe gestora por meio de 

Os alunos serão 

comunicados de acordo 

com o planejamento das 

avaliações.  

As atividades executadas 

pelos alunos serão todas 

consideradas avaliativas 

pelos alunos, como as 

atividades executadas no 

caderno, livro, dever de 

casa, trabalhos, prática 

oral, participação 

interativa e colaborativa na 

escola entre outras. 

Projeto leitura – textos (tips into 
practice : preparação para as 
olimpíadas ( intensivão). 
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Pequenos textos literários 

e textos de gêneros 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

diferentes povos. 

Perceber as diferenças 

culturais e refletir sobre o 

suas expressões 

linguísticas de forma e/ou 

sentido diferentes entre a 

língua materna e a língua 

estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 

eletrônicos de pesquisa 

para busca de informações 

na língua estudada. 

 Reconhecer ideias 

principais e de suporte na 

estrutura e organização de 

parágrafos, assim como 

estratégias de caráter 

imagético utilizadas na 

comunicação. 

Produzir textos a partir da 

leitura e releitura, cartazes, 

comic strip, bilhetes, 

mensagens de felicitações, 

produzir cartões postais, 

etc. 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

povos em que a língua 

estudada é falada. 

Perceber algumas 

diferenças culturais e 

refletir sobre o uso das 

expressões linguísticas 

entre a língua materna e a 

língua estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Explorar ambientes 

virtuais de comunicação, e 

tarefas na língua, usando 

recursos digitais para 

registros escolares para os 

devidos acompanhamentos 

especiais. 

Haverá sequência no 

planejamento bem como 

prazos para execução das 

atividades, em que as 

mesmas serão 

comunicados aos alunos, 

responsáveis e a 

coordenação pedagógica. 
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interagir na língua 

estudada. 

OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 7º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.   
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DISCIPLINA(S): LEM – INGLÊS 

PROFESSOR(ES): DANIELE E RÊNIA 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
Simple present and present 

contínuos ( continuação – 

reforço) 

Tourist attractions, 

Means of transportation, 

question words, 

Countable and 

uncountable nouns. 

Expressions of  quantity 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

-Histórias de vida, gostos e 

preferências a respeito de 

aspectos diversos, jogos, 

peças audiovisuais, 

audição de apresentações 

orais, apresentações 

individuais ou coletivas, 

peças teatrais, argumentos, 

conteúdos, debates.  

  

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
As estruturas serão 

trabalhadas nas seguintes 

perspectivas das quatro 

habilidades linguísticas: 

 

 

 

 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

 Comunicar-se, 

respondendo e fazendo 

perguntas . 

Compreender vocabulário 

e expressões frequentes em 

interações orais e do dia a 

dia. 

Acessar conhecimentos 

prévios para compreensão 

de ideias em interações 

orais. 

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

A professora utilizará para 

o processo de ensino-

aprendizagem: 

- o material didático 

adotado. 

- o caderno para a 

execução de atividades. 

- materiais de mídia, 

internet, entre outros 

recursos. 

- atividades extras, 

atividades avaliativas, 

estudo dirigido, atividades 

de adequação e nivelar 

para o acompanhamento 

do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos 

bem como seus respectivos 

desempenhos. 

As atividades serão 

adequadas às necessidades 

de aprendizagem do aluno 

e do perfil da turma.  

Os alunos ou as turmas 

com baixo-rendimento 

serão comunicados os 

respectivos responsáveis, o 

apoio pedagógico como a 

equipe gestora por meio de 

Os alunos serão 

comunicados de acordo 

com o planejamento das 

avaliações.  

As atividades executadas 

pelos alunos serão todas 

consideradas avaliativas 

pelos alunos, como as 

atividades executadas no 

caderno, livro, dever de 

casa, trabalhos, prática 

oral, participação 

interativa e colaborativa na 

escola entre outras. 

Projeto leitura – textos (tips into 
practice : preparação para as 
olimpíadas ( intensivão). 
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leitura e fruição, 

avaliação dos textos 

lidos, prática de escrita: 

Pequenos textos literários 

e textos de gêneros 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

diferentes povos. 

Perceber as diferenças 

culturais e refletir sobre o 

suas expressões 

linguísticas de forma e/ou 

sentido diferentes entre a 

língua materna e a língua 

estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 

leitura e fruição, 

avaliação dos textos lidos, 

prática de escrita: 

 Reconhecer ideias 

principais e de suporte na 

estrutura e organização de 

parágrafos, assim como 

estratégias de caráter 

imagético utilizadas na 

comunicação. 

Produzir textos a partir da 

leitura e releitura, cartazes, 

comic strip, bilhetes, 

mensagens de felicitações, 

produzir cartões postais, 

etc. 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

povos em que a língua 

estudada é falada. 

Perceber algumas 

diferenças culturais e 

refletir sobre o uso das 

expressões linguísticas 

entre a língua materna e a 

língua estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Explorar ambientes 

registros escolares para os 

devidos acompanhamentos 

especiais. 

Haverá sequência no 

planejamento bem como 

prazos para execução das 

atividades, em que as 

mesmas serão 

comunicados aos alunos, 

responsáveis e a 

coordenação pedagógica. 
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eletrônicos de pesquisa 

para busca de informações 

na língua estudada. 

virtuais de comunicação, e 

tarefas na língua, usando 

recursos digitais para 

interagir na língua 

estudada. 

OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 7º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.   
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DISCIPLINA(S): LEM – INGLÊS 

PROFESSOR(ES): DANIELE E RÊNIA 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
Revisão: 

Simple present and present 

contínuos ( continuação – 

reforço). Reforço 

vocabular. 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

-Histórias de vida, gostos e 

preferências a respeito de 

aspectos diversos, jogos, 

peças audiovisuais, 

audição de apresentações 

orais, apresentações 

individuais ou coletivas, 

peças teatrais, argumentos, 

conteúdos, debates.  

  

 

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

leitura e fruição, 

avaliação dos textos 

lidos, prática de escrita: 

ESTRUTURAS 

GRAMATICAIS E 

VOCABULARES:  
As estruturas serão 

trabalhadas nas seguintes 

perspectivas das quatro 

habilidades linguísticas: 

 

 

1-Oralidade: interação 

discursiva, compreensão 

oral, produção oral: 

 Comunicar-se, 

respondendo e fazendo 

perguntas . 

Compreender vocabulário 

e expressões frequentes em 

interações orais e do dia a 

dia. 

Acessar conhecimentos 

prévios para compreensão 

de ideias em interações 

orais. 

2- Compreensão e 

produção escrita: 

estratégias de leitura, 

leitura e fruição, 

avaliação dos textos lidos, 

prática de escrita: 

A professora utilizará para 

o processo de ensino-

aprendizagem: 

- o material didático 

adotado. 

- o caderno para a 

execução de atividades. 

- materiais de mídia, 

internet, entre outros 

recursos. 

- atividades extras, 

atividades avaliativas, 

estudo dirigido, atividades 

de adequação e nivelar 

para o acompanhamento 

do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos 

bem como seus respectivos 

desempenhos. 

As atividades serão 

adequadas às necessidades 

de aprendizagem do aluno 

e do perfil da turma.  

Os alunos ou as turmas 

com baixo-rendimento 

serão comunicados os 

respectivos responsáveis, o 

apoio pedagógico como a 

equipe gestora por meio de 

Os alunos serão 

comunicados de acordo 

com o planejamento das 

avaliações.  

As atividades executadas 

pelos alunos serão todas 

consideradas avaliativas 

pelos alunos, como as 

atividades executadas no 

caderno, livro, dever de 

casa, trabalhos, prática 

oral, participação 

interativa e colaborativa na 

escola entre outras. 

Projeto leitura – textos (tips into 
practice : preparação para as 
olimpíadas ( intensivão). 
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Pequenos textos literários 

e textos de gêneros 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

diferentes povos. 

Perceber as diferenças 

culturais e refletir sobre o 

suas expressões 

linguísticas de forma e/ou 

sentido diferentes entre a 

língua materna e a língua 

estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 

eletrônicos de pesquisa 

para busca de informações 

na língua estudada. 

 Reconhecer ideias 

principais e de suporte na 

estrutura e organização de 

parágrafos, assim como 

estratégias de caráter 

imagético utilizadas na 

comunicação. 

Produzir textos a partir da 

leitura e releitura, cartazes, 

comic strip, bilhetes, 

mensagens de felicitações, 

produzir cartões postais, 

etc. 

3-  Interculturalidade: 

manifestações e evolução 

linguísticas-culturais / 

interculturalidade: 

Identificar e conhecer 

aspectos da cultura de 

povos em que a língua 

estudada é falada. 

Perceber algumas 

diferenças culturais e 

refletir sobre o uso das 

expressões linguísticas 

entre a língua materna e a 

língua estudada. 

4- Práticas mediadas 

pelas tecnologias digitais: 

Práticas Investigativas 
Explorar ambientes 

virtuais de comunicação, e 

tarefas na língua, usando 

recursos digitais para 

registros escolares para os 

devidos acompanhamentos 

especiais. 

Haverá sequência no 

planejamento bem como 

prazos para execução das 

atividades, em que as 

mesmas serão 

comunicados aos alunos, 

responsáveis e a 

coordenação pedagógica. 
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interagir na língua 

estudada. 

OBS 
FRANCO, Claúdio & TAVARES, Kátia. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 7º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.   
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DISCIPLINA(S): Língua Estrangeira Moderna – Inglês     8º ANO 

PROFESSOR(ES): Daniele Passos e Renia 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

Vocabulário – Word groups; 
Synonyms. 
 
Simple present / Present 
continuous 
 
Future with will 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
                
Leitura e interpretação de textos 
de gêneros variados. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

Apresentar estratégias de 
sistematização e ampliação de 
vocabulário. 

 
Apresentar o estudo e 
compreensão de vocabulário por 
meio de agrupamento de palavras 
por campo lexical e 
sistematização. 
 
Desenvolver o conhecimento 
linguístico do aluno e sua 
habilidade de inferir regras 
gramaticais a partir da observação 
de situações de uso da língua 
inglesa. 
 
Saber utilizar corretamente a 
estrutura gramatical para 
comunicação de tempo futuro. 
 
Proporcionar o contato com textos 
de diversos gêneros e fontes 
relacionados ao tema geral da 
unidade em estudo, oferecendo ao 
aluno o acesso a informações que 
possibilitem a ampliação de 
conhecimento de mundo. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral. 
 

 
Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo. 
 
 

 
Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 
diferentes variantes linguísticas. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada.  
 

Proporcionar oportunidades de 
compreensão e produção oral da 
língua em diferentes contextos de 
uso 
 
Levar o aluno a perceber 
características da linguagem oral, 
como a entonação, pausas, entre 
outras. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Dar aos alunos acesso a 
informações que possibilitem a 
ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
Desenvolver a habilidade de 
compreensão escrita 
 
Levar os alunos a observarem as 
características de diferentes 
gêneros textuais 
 
Levar os alunos a identificarem os 
elementos envolvidos no contexto 
de produção escrita em questão 
(quem escreve, para quem 
escreve, o que escreve, com que 
objetivo, com que estilo, em que 
suporte) para que sejam levados 
em consideração pelos alunos no 
processo de criação, revisão e 
reescrita do texto. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
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interculturalidade:  
 
Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 
 

OBS 
FRANCO, Claúdio. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 8º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2017.  
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ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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2º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Vocabulário – Book Genres, 
Adjectives. 
 
The comparative form  
 
The superlative form 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
 
 
Leitura e interpretação de textos. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 
diferentes variantes linguísticas 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Desenvolver o conhecimento 
linguístico do aluno e sua 
habilidade de inferir regras 
gramaticais a partir da observação 
de situações de uso da língua 
inglesa. 
 
Levar os alunos a se 
conscientizarem sobre a 
importância do estudo sistemático 
de vocabulário. 
 
Oferecer oportunidades de prática 
da pronúncia de palavras e 
expressões  
 
Levar os alunos a perceberem 
questões de pronúncia da língua 
inglesa especialmente relevantes 
para o aluno brasileiro. 
 
Proporcionar aos alunos 
oportunidades de empregarem as 
regras e estruturas gramaticais de 
forma contextualizada. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
 
Proporcionar aos alunos o contato 
com diferentes gêneros 
discursivos orais e com diferentes 
variantes da língua inglesa 
(utilizadas por falantes de inglês 
como língua materna e como 
língua estrangeira de diferentes 

Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo. 
 
 

Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada 
 
 
 

nacionalidades). 
 
Desenvolver as habilidades de 
compreensão global e de 
compreensão de informações 
específicas de um texto oral 
(compreensão seletiva) 
 
Estimular a interação em língua 
inglesa entre os alunos. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Oferecer aos alunos 
oportunidades de uso 
contextualizado de estruturas 
linguístico-discursivas e de 
vocabulário. 
 
Levar os alunos a compreenderem 
a escrita como prática social e 
como um processo contínuo de 
revisão e reescrita. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
Dar aos alunos acesso a 
informações que possibilitem a 
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ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 
 
 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Estrangeira Moderna – Inglês     8º ANO 

PROFESSOR(ES): Daniele Passos e Renia 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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3º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Occupations 
(profissões/ocupações). 
 
Kind of TV Shows (tipos de 
programas de TV) 
 
Past Simple (verbo to be) e 
estruturas 
 
Past Simple (verbos regulares) e 
estruturas. 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
 
Leitura e interpretação de textos. 
 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 
2- Compreensão e produção 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Desenvolver o conhecimento 
linguístico do aluno e sua 
habilidade de inferir regras 
gramaticais a partir da observação 
de situações de uso da língua 
inglesa. 
 
Levar os alunos a se 
conscientizarem sobre a 
importância do estudo sistemático 
de vocabulário. 
 
Oferecer oportunidades de prática 
da pronúncia de palavras e 
expressões  
 
Levar os alunos a perceberem 
questões de pronúncia da língua 
inglesa especialmente relevantes 
para o aluno brasileiro. 
 
Proporcionar aos alunos 
oportunidades de empregarem as 
regras e estruturas gramaticais de 
forma contextualizada. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
 
Proporcionar aos alunos o contato 
com diferentes gêneros 
discursivos orais e com diferentes 
variantes da língua inglesa 
(utilizadas por falantes de inglês 
como língua materna e como 
língua estrangeira de diferentes 

Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo 

Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 
diferentes variantes linguísticas. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada.  
 

nacionalidades). 
 
Desenvolver as habilidades de 
compreensão global e de 
compreensão de informações 
específicas de um texto oral 
(compreensão seletiva) 
 
Estimular a interação em língua 
inglesa entre os alunos. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Oferecer aos alunos 
oportunidades de uso 
contextualizado de estruturas 
linguístico-discursivas e de 
vocabulário. 
 
Levar os alunos a compreenderem 
a escrita como prática social e 
como um processo contínuo de 
revisão e reescrita. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
Dar aos alunos acesso a 
informações que possibilitem a 
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ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 
 
 

OBS 
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DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 



 

 

287 

4º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 
 
Vocabulário: False Friends (falsos 
cognatos). 
 
Households Chores (Tarefas 
domésticas) 
 
Past Simple (verbos irregulares) e 
estrutura 
 
Iniciação Past Continuous e 
estrutura. 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
 
Leitura e interpretação de textos. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Apresentar estratégias de estudo 
e de compreensão de vocabulário, 
como a observação de palavras 
transparentes. 
 
Desenvolver o conhecimento 
linguístico do aluno e sua 
habilidade de inferir regras 
gramaticais a partir da observação 
de situações de uso da língua 
inglesa. 
 
Levar os alunos a se 
conscientizarem sobre a 
importância do estudo sistemático 
de vocabulário. 
 
Oferecer oportunidades de prática 
da pronúncia de palavras e 
expressões  
 
Levar os alunos a perceberem 
questões de pronúncia da língua 
inglesa especialmente relevantes 
para o aluno brasileiro. 
 
Proporcionar aos alunos 
oportunidades de empregarem as 
regras e estruturas gramaticais de 
forma contextualizada. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
 
Proporcionar aos alunos o contato 
com diferentes gêneros 

Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo 

Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 
diferentes variantes linguísticas. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada.  
 
 

discursivos orais e com diferentes 
variantes da língua inglesa 
(utilizadas por falantes de inglês 
como língua materna e como 
língua estrangeira de diferentes 
nacionalidades). 
 
Desenvolver as habilidades de 
compreensão global e de 
compreensão de informações 
específicas de um texto oral 
(compreensão seletiva) 
 
Estimular a interação em língua 
inglesa entre os alunos. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Oferecer aos alunos 
oportunidades de uso 
contextualizado de estruturas 
linguístico-discursivas e de 
vocabulário. 
 
Levar os alunos a compreenderem 
a escrita como prática social e 
como um processo contínuo de 
revisão e reescrita. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
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diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
Dar aos alunos acesso a 
informações que possibilitem a 
ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 

OBS 
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PROFESSOR(ES): Daniele Passos e Renia 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

Vocabulário – Health Problems 
(problemas de saúde) 
 
Past Simple (Review) 
 
Refexive Pronouns 
 
Modal verbs (Should, Must, Have 
to) 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
                
Leitura e interpretação de textos 
de gêneros variados. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

Apresentar estratégias de 
sistematização e ampliação de 
vocabulário. 

 
Apresentar o estudo e 
compreensão de vocabulário por 
meio de agrupamento de palavras 
por campo lexical e 
sistematização. 
 
Desenvolver o conhecimento 
linguístico do aluno e sua 
habilidade de inferir regras 
gramaticais a partir da observação 
de situações de uso da língua 
inglesa. 
 
Saber utilizar corretamente a 
estrutura gramatical para 
comunicação de tempo futuro. 
 
Proporcionar o contato com textos 
de diversos gêneros e fontes 
relacionados ao tema geral da 
unidade em estudo, oferecendo ao 
aluno o acesso a informações que 
possibilitem a ampliação de 
conhecimento de mundo. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral. 
 
Proporcionar oportunidades de 
compreensão e produção oral da 

 
Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo. 
 
 

 
Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 
diferentes variantes linguísticas. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada.  
 

língua em diferentes contextos de 
uso 
 
Levar o aluno a perceber 
características da linguagem oral, 
como a entonação, pausas, entre 
outras. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Dar aos alunos acesso a 
informações que possibilitem a 
ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
Desenvolver a habilidade de 
compreensão escrita 
 
Levar os alunos a observarem as 
características de diferentes 
gêneros textuais 
 
Levar os alunos a identificarem os 
elementos envolvidos no contexto 
de produção escrita em questão 
(quem escreve, para quem 
escreve, o que escreve, com que 
objetivo, com que estilo, em que 
suporte) para que sejam levados 
em consideração pelos alunos no 
processo de criação, revisão e 
reescrita do texto. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
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Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 
 

OBS 
FRANCO, Claúdio. WAY TO ENGLISH FOR BRAZILIAN LEARNERS. 9º ANO. Editora Ática. São Paulo, 2016.  
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2º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Vocabulário – Natural Disasters 
(Desastres Naturais) – The 
weather. 
Kinds of movie (Tipos de filmes). 
 
Present Perfect - estruturas 
 
Present Perfect x Past simple 
(diferenças e semelhanças de 
sentido e estrututa) 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
 
 
Leitura e interpretação de textos. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Desenvolver o conhecimento 
linguístico do aluno e sua 
habilidade de inferir regras 
gramaticais a partir da observação 
de situações de uso da língua 
inglesa. 
 
Levar os alunos a se 
conscientizarem sobre a 
importância do estudo sistemático 
de vocabulário. 
 
Oferecer oportunidades de prática 
da pronúncia de palavras e 
expressões  
 
Levar os alunos a perceberem 
questões de pronúncia da língua 
inglesa especialmente relevantes 
para o aluno brasileiro. 
 
Proporcionar aos alunos 
oportunidades de empregarem as 
regras e estruturas gramaticais de 
forma contextualizada. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
 
Proporcionar aos alunos o contato 
com diferentes gêneros 
discursivos orais e com diferentes 
variantes da língua inglesa 
(utilizadas por falantes de inglês 
como língua materna e como 
língua estrangeira de diferentes 

Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo. 
 
 

Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 
diferentes variantes linguísticas 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada 
 
 
 

nacionalidades). 
 
Desenvolver as habilidades de 
compreensão global e de 
compreensão de informações 
específicas de um texto oral 
(compreensão seletiva) 
 
Estimular a interação em língua 
inglesa entre os alunos. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Oferecer aos alunos 
oportunidades de uso 
contextualizado de estruturas 
linguístico-discursivas e de 
vocabulário. 
 
Levar os alunos a compreenderem 
a escrita como prática social e 
como um processo contínuo de 
revisão e reescrita. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
Dar aos alunos acesso a 
informações que possibilitem a 
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ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 
 
 

OBS 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

297 

 

 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 
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3º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Vocabulário – Words formation: 
sufixes: -er,-ly,-ship 
 
Words formation: prefixes: dis- , in- 
,un- . 
 
Relative Pronouns: Who, Which, 
That. 
 
First Conditional. (Primeiro 
condicional) 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
 
Leitura e interpretação de textos. 
 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 
2- Compreensão e produção 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Apresentar estratégias de estudo 
e de compreensão de vocabulário, 
como a formação da palavra 
(prefixos e sufixos), o 
agrupamento de palavras por 
campo lexical, o estudo de 
expressões idiomáticas, entre 
outras 
 
Levar os alunos a perceberem a 
estrutura do sintagma nominal, 
identificando seu núcleo e os 
termos modificadores, como forma 
de melhor compreender o 
significado dos sintagmas e seus 
usos em textos. 
 
Desenvolver e sistematizar o 
conhecimento sobre prefixos e 
sufixos como forma de ampliar o 
vocabulário do aluno. 
 
Proporcionar aos alunos 
oportunidades de empregarem as 
regras e estruturas gramaticais de 
forma contextualizada. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
 
Proporcionar aos alunos o contato 
com diferentes gêneros 
discursivos orais e com diferentes 
variantes da língua inglesa 
(utilizadas por falantes de inglês 
como língua materna e como 

Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo 

Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 
diferentes variantes linguísticas. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada.  
 

língua estrangeira de diferentes 
nacionalidades). 
 
Desenvolver as habilidades de 
compreensão global e de 
compreensão de informações 
específicas de um texto oral 
(compreensão seletiva) 
 
Estimular a interação em língua 
inglesa entre os alunos. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Oferecer aos alunos 
oportunidades de uso 
contextualizado de estruturas 
linguístico-discursivas e de 
vocabulário. 
 
Levar os alunos a compreenderem 
a escrita como prática social e 
como um processo contínuo de 
revisão e reescrita. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
Dar aos alunos acesso a 
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informações que possibilitem a 
ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 
 
 

OBS 
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 

DISCIPLINA(S): Língua Estrangeira Moderna – Inglês             9º ANO 

PROFESSOR(ES): Daniele Passos e Renia 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 



 

 

302 

4º 
BIMESTRE 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 
 
Vocabulário: Leisure Activities – 
Indoor and outdoor - (Atividades 
de Lazer) 
 
Second Conditional. (Segunda 
Condicional) 
 
Passive voice. (Voz passiva) 
 
Apresentação contextualizada dos 
tópicos gramaticais. 
 
Inferência de regras gramaticais a 
partir da observação de exemplos 
de uso. 
 
Leitura e interpretação de textos. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
Textos orais de diversos gêneros 
e de diferentes variantes 
linguísticas. 
 
Atividades de compreensão oral 
intensiva, extensiva e seletiva 
 
Atividade de escuta e de fala 
 
Atividade de produção oral. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
Textos de diversos gêneros e de 

ESTRUTURAS GRAMATICAIS E 
VOCABULARES 

 
Desenvolver o conhecimento 
linguístico do aluno e sua 
habilidade de inferir regras 
gramaticais a partir da observação 
de situações de uso da língua 
inglesa. 
 
Levar os alunos a se 
conscientizarem sobre a 
importância do estudo sistemático 
de vocabulário. 
 
Oferecer oportunidades de prática 
da pronúncia de palavras e 
expressões  
 
Levar os alunos a perceberem 
questões de pronúncia da língua 
inglesa especialmente relevantes 
para o aluno brasileiro. 
 
Proporcionar aos alunos 
oportunidades de empregarem as 
regras e estruturas gramaticais de 
forma contextualizada. 
 
1-ORALIDADE: Interação 
discursiva, compreensão oral, 
produção oral 
 
 
Proporcionar aos alunos o contato 
com diferentes gêneros 
discursivos orais e com diferentes 
variantes da língua inglesa 
(utilizadas por falantes de inglês 
como língua materna e como 
língua estrangeira de diferentes 

Utilização de livro didático, que 
dispõe de estratégias eficazes ao 
alcance dos objetivos propostos.  
 
Aula expositiva para facilitar o 
entendimento do aluno 
 
Utilização de recursos áudio 
visuais e internet 
 
Acompanhamento do caderno do 
aluno, afim de controlar e detectar 
as fragilidades e/ou 
potencialidades, além de 
proporcionar a prática da escrita e 
desenvolvimento cognitivo 

Avaliação formativa – parte escrita 
–  
 
Avaliação formativa – parte oral –  
 
Avaliação de projetos realizados - 
interdisciplinar   
 
Prova interdisciplinar  
 
Atividades executadas aula a aula 
serão avaliadas. 
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diferentes variantes linguísticas. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
 
Identificação e conhecimento de 
aspectos da cultura de diferentes 
povos. Percepção das diferenças 
culturais e refletir sobre as suas 
expressões linguísticas de forma 
e/ou sentido diferentes entre a 
língua materna e a língua 
estudada.  
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Práticas Investigativas 
Conhecimento de sítios 
eletrônicos de pesquisa para 
busca de informações na língua 
estudada.  
 
 

nacionalidades). 
 
Desenvolver as habilidades de 
compreensão global e de 
compreensão de informações 
específicas de um texto oral 
(compreensão seletiva) 
 
Estimular a interação em língua 
inglesa entre os alunos. 
 
2- Compreensão e produção 
escrita: estratégias de leitura, 
leitura e fruição, avaliação dos 
textos lidos, prática de escrita: 
 
Oferecer aos alunos 
oportunidades de uso 
contextualizado de estruturas 
linguístico-discursivas e de 
vocabulário. 
 
Levar os alunos a compreenderem 
a escrita como prática social e 
como um processo contínuo de 
revisão e reescrita. 
 
3- Interculturalidade: 
manifestações e evolução 
linguísticas-culturais / 
interculturalidade:  
Identificar e conhecer aspectos da 
cultura de diferentes povos. 
Perceber as diferenças culturais e 
refletir sobre as suas expressões 
linguísticas de forma e/ou sentido 
diferentes entre a língua materna 
e a língua estudada.  
 
Dar aos alunos acesso a 
informações que possibilitem a 
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ampliação do seu conhecimento 
de mundo. 
 
4- Práticas mediadas pelas 
tecnologias digitais:  
 
Explorar ambientes virtuais de 
comunicação, e tarefas na língua, 
usando recursos digitais para 
interagir na língua estudada. 

OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 



 

 

305 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Estrangeira Moderna - Língua Inglesa 

PROFESSOR(ES): Salmir Pinto de Oliveira 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1º e 2º__ 
SEMESTRES 

 
8. Estudar Inglês para 

quê?; 
9. Anglicismo- palavras 

de origem inglesa que 
passaram a integrar o 
português-brasileiro; 

10. A influência linguística 
advinda da tecnologia 
e dos meios de 
comunicação; 

11. The colors; 
12. Family 

Tree/Genealogy; 
13. Days of Week 
14. Greetings; 
15. The alphabet; 
16. Pronouns in English; 
17. Identidade e 

pluralidade- world 
map; 

18. Nationalities and verb 
to be; 

19. Ordinal Numbers 1st-
20th and Cardinal 
Numbers 1-20; 

20. Dates; 
21. Breakfast, lunch and 

dinner. 
 

 

 Despertar a 
importância de se 
aprender pelo menos o 
Inglês básico tendo em 
vista que este idioma 
já está muito presente 
no Brasil, 
principalmente, nos 
jogos e redes sociais . 

 

 Desenvolver a 
capacidade de ler 
palavras do dia a dia 
no idioma inglês e 
orações/frases 
simples encontradas 
em artigos oriundos de 
países nativos de 
língua inglesa. 
 

 Fazer com que alunos 
saibam cumprimentar 
em inglês pelo menos 
as saudações mais 
comuns, por exemplo:  
Bom dia! Boa tarde! e 
Boa noite! 
 

 

 Propor discussão a 
cerca da importância 
de se estudar e 
aprender o inglês 
básico; 

 

 Por meio de aulas 
teóricas, mas de 
cunho dinâmico e 
participativo, estimular 
os alunos a se 
interessarem pelo 
ensino bilíngue. 
 

 Usar recursos que 
facilitem a 
aprendizagem e 
atraem a atenção dos 
alunos, como músicas, 
vídeos e painéis. 
 

 Desenvolver, além da 
interação aluno-
professor, a interação 
aluno-aluno para que 
eles se se conheçam 
melhor e 
potencializem o 
aprendizado mútuo.  

 
 

 

 Aplicação de 
atividades avaliativas e 
não avaliativas em sala 
de aula do tipo leitura, 
escrita e dinâmica em 
grupo. 
 

 Preenchimento de 
relatórios pré-
definidos em língua 
inglesa direcionado a 
escrita de e-mails, 
cartas e formulário. 
 

 Avaliação oral diária 
de desempenho 
durante o curso. 
 

 Assiduidade. 
 

 Aplicação de avaliação 
multidisciplinar no 
final do semestre.  
 
 

 

 Palestras/oficinas 
sobre atividades 
desenvolvidos por 
diversos ramos 
profissionais, com 
toda a escola, com o 
objetivo de dirimir ou 
abrir as possibilidades 
as quais o mercado de 
trabalho oferece 
atualmente. 
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Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 6ª Série 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Inglesa 

PROFESSOR(ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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PLANO DE CURSO – 6ª Série 

1º 
SEMESTRE 

 

 GREETINGS (Hi, Hello, 
Good Morning, Good 
Afternoon, Good 
Evening, Good Night 
How are you?, I’m fine, 
thanks, I’m not so good, 
Goodbye) 
 

 DAYS OF THE WEEK 
 
 

 MONTHS OF THE 
YEAR 

 
 
 

 

 OCCUPATIONS (JOBS) 
 
 
 

 
 

 

 SUBJECT PRONOUNS 
 

 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente as formas e 
cumprimento existentes em 
ambientes familiares, 
escolares e de trabalho. 
 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente os dias da 
semana para falar sobre 
atividades diárias. 

 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente os meses do 
ano para falar sobre mês de 
aniversário e atividades 
mensais.  

 Reconhecer e utilizar 
corretamente o vocabulário 
referente a ocupações/ 
profissões e expressar 
preferência por uma 
profissão. 
 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente os pronomes 
pessoais do caso reto em 
Inglês para construir 
sentenças diversas. 

 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição e a criação de 
diálogos entre os alunos. 

 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 

 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 

 

 Apresentação das 
ocupações / profissões por 
meio de “flashcards”. 
Ênfase na repetição. 

 

 . 
 

 

 

 Avaliação da execução 
da  parte prática 
(diálogo)  e exercícios 
escritos registrados no 
caderno.  

 
 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 

 Apresentação individual 
sobre a  profissão 
escolhida (I want to be a/ 
an...) e  exercícios 
escritos registrados no 
caderno. 
 
 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
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ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA (S): Língua Inglesa 

PROFESSOR (ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

 
 
 

 VERB TO BE 
(am/is/are): PRESENT 

 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to be” 
no tempo presente. 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 

 
 

 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação em todas as 
pessoas do singular e 
plural. 

 
 

OBS  
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 7ª Série 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Inglesa 

PROFESSOR(ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º  
SEMESTRE 

 GREETINGS (Hi, Hello, 
Good Morning, Good 
Afternoon, Good 
Evening, Good Night 
How are you?, I’m fine, 
thanks, I’m not so good, 
Goodbye) 
 

 NUMBERS: 1 – 60 
 
 
 

 
 

 TIME 
 

 
 

 VERB TO BE 
(am/is/are): PRESENT – 
Review 

 
 
 
 

 VERB THERE TO BE  
(There is / There are): 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente as formas 
e cumprimento 
existentes em ambientes 
familiares, escolares e 
de trabalho. 

 
 

 
 

 Reconhecer os números 
de 1 a 60 em Inglês, 
bem como saber 
escrevê-los 
corretamente para 
expressar quantidade e 
a idade. 

 Saber falar as horas 
exatas corretamente em 
Inglês. 
 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to 
be” no tempo presente. 
 
 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando 
a repetição e a criação 
de diálogos entre os 
alunos. 

 
 
 

 Apresentação dos 
números por meio de 
“flashcards”. Ênfase na 
repetição. 

 
 

 Desenhar um relógio 
grande no quadro e ir 
mostrando as horas 
exatas em Inglês. 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando 
a repetição. 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando 
a repetição. 

 

 Avaliação da execução 
da  parte prática 
(diálogo)  e exercícios 
escritos registrados no 
caderno.  

 
 

 Apresentação individual 
sobre a idade (I am ... 
years old.) e  exercícios 
escritos registrados no 
caderno. 
 

 Avaliação da execução 
da  parte prática (diálogo 
sobre horas)  e 
exercícios escritos 
registrados no caderno.  
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação em todas as 
pessoas do singular e 
plural. 
 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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PRESENT there to be” no tempo 
presente. 

envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 8ª Série 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Inglesa 
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PROFESSOR(ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º  
SEMESTRE 

 SUBJECT PRONOUNS 
 
 
 
 

 VERB TO BE 
(am/is/are): PRESENT – 
Review 

 
 

 ACTION VERBS 
 
 
 

 SIMPLE PRESENT 
TENSE 
 
 
 
 

 ORDINAL NUMBERS 
 
 

 
 

 DATES 
 

 
 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente os 
pronomes pessoais do 
caso reto em Inglês para 
construir sentenças 
diversas. 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to 
be” no tempo presente. 

 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente o 
vocabulário referente a 
verbos de ação. 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente os verbos 
de ação estudados no 
presente simples para 
falar de ações  diárias. 
 

 Reconhecer os números 
ordinais em Inglês, bem 
como saber escrevê-los 
corretamente. 
 

 Saber falar/escrever as 
datas corretamente em 
Inglês. 

 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 

 

 Apresentação dos verbos 
de ação por meio de 
“flashcards”. Ênfase na 
repetição. 
 

 Aula expositiva com a 
utilização de flascards 
referentes a verbos de 
ação. 

 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 

 Criação de datas diversas 
no quadro com os alunos. 

 

 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 

 Ficha de exercícios com 
imagens de verbos de 
ação a ser preenchida. 
 
 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 
 
 

 Avaliação da execução 
da  parte prática (diálogo 
sobre datas)  e 
exercícios escritos no 
caderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 1º ANO  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Inglesa 

PROFESSOR(ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
SEMESTRE 

 

 SUBJECT PRONOUNS 
– 
Review 

 
 
 
 

 VERB TO BE 
(am/is/are): PRESENT – 
Review 
 

 

 VERB TO BE 
(was/were): PAST 
 
 

 ACTION VERBS 
 
 
 

 SIMPLE PAST TENSE 
 
 
 

 CAN / CAN’T 
 
 

 
 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente os pronomes 
pessoais do caso reto em 
Inglês para construir 
sentenças diversas. 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to be” 
no tempo presente. 
 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to be” 
no tempo passado. 
 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente o vocabulário 
relacionado a verbos de 
ação. 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente os verbos de 
ação estudados para falar de 
ações passadas. 

 Utilizar “can” e “can’t” 
corretamente para falar de 
habilidades. 
 

 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
. 
 

 Apresentação dos verbos 
de ação por meio de 
“flashcards”. Ênfase na 
repetição. 

 Aula expositiva com a 
utilização de flashcards 
referentes a verbos de 
ação. 
 

 Aula expositiva com a 
utilização de flashcards. 
 

 

 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 
 
 

 Ficha de exercícios com 
imagens de verbos de 
ação a ser preenchida. 
 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 
 
 

 Ficha de exercícios com 
imagens sobre 
habilidades a ser 
resolvida. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

313 

 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO – 2º ANO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA (S): Língua Inglesa 

 

OBS  
 



 

 

314 

PROFESSOR (ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

 
 
 

 SUBJECT PRONOUNS 
– 
Review 

 
 
 
 

 VERB TO BE 
(am/is/are): PRESENT – 
Review 
 

 

 VERB TO BE 
(was/were): PAST – 
Review 
 
 

 FUTURE:  Going to 
 
 
 
 
 

 FUTURE: Will 
 

 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente os pronomes 
pessoais do caso reto em 
Inglês para construir 
sentenças diversas. 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to be” 
no tempo presente. 
 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to be” 
no tempo passado. 
 

 Reconhecer e empregar 
corretamente o fututro com 
“Going to” para falar de 
planos/intenções e também 
para fazer previsões. 

 

 Reconhecer e empregar 
corretamente o fututro com 
“Going to” para falar de 
decisões tomadas na hora 
e também para fazer 
previsões. 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 

 Aula expositiva com a 
utilização de “flashcards” 
com imagens sobre 
situações futuras. 

 
 Aula expositiva com a 

utilização de “flashcards” 
com imagens sobre 
situações futuras. 

 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 
 
 
 
 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Inglesa 

PROFESSOR(ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º  
SEMESTRE 

 PREPOSITIONS OF 
PLACE:  IN/ON/AT 

 Fixar e entender os usos 
das preposições de 
lugar em Inglês. 

 Aula expositiva com a 
utilização de “flashcards” 
com imagens sobre 
preposições de lugar. 

 

 Ficha de exercícios com 
imagens e orações a 
serem preenchidas com 
as preposições de lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

OBS 
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PLANO DE CURSO – 3º ANO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Inglesa 

PROFESSOR(ES): Leiliane Ferreira Aureliano 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º  
SEMESTRE 

 SUBJECT PRONOUNS 
– 
Review 

 
 
 
 

 VERB TO BE 
(am/is/are): PRESENT – 
Review 
 

 

 VERB TO BE 
(was/were): PAST – 
Review 
 
 

 ACTION VERBS - 
Review 

 
 
 

 SIMPLE PRESENT 
TENSE - Review 

 
 
 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente os 
pronomes pessoais do 
caso reto em Inglês para 
construir sentenças 
diversas. 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to 
be” no tempo presente. 
 
 

 Empregar/conjugar 
corretamente o “verb to 
be” no tempo passado. 
 

 Reconhecer e utilizar 
corretamente o 
vocabulário relacionado a 
verbos de ação. 

 Empregar/conjugar 
corretamente os verbos 
de ação estudados no 
presente simples para 
falar de ações diárias. 

 Empregar/conjugar 
corretamente os verbos 
de ação estudados para 

 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 
 

 As aulas serão 
expositivas, enfatizando a 
repetição. 
 
 
 

 Apresentação dos verbos 
de ação por meio de 
“flashcards”. Ênfase na 
repetição. 

 Aula expositiva com a 
utilização de flascards 
referentes a verbos de 
ação. 
 
 

 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 
 

 Tabela a ser preenchida 
e criação de exemplos 
envolvendo a 
conjugação no singular e 
plural. 

 

 Ficha de exercícios com 
imagens de verbos de 
ação a ser preenchida. 

 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 

 

 Exercícios escritos 
registrados no caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 
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 SIMPLE PAST TENSE – 
Review 

falar de ações passadas. 
 

 

 Aula expositiva com a 
utilização de flashcards 
referentes a verbos de 
ação. 
 

 

OBS 
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PROFESSOR(ES): CÁSSIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_1___º 
BIMESTRE 

 NARRAÇÃO 
- Elementos da narrativa. 

 NARRATIVA DE 
AVENTURA. 

 CONTO POPULAR. 

 LETRA E FONEMA; 

 VARIAÇÃO 
LINGUÍSTICA; 

 ENCONTRO 
CONSONANTAL E 
DÍGRAFO; 

 SEPARAÇÃO DE 
SÍLABAS; 

 SUBSTANTIVO. 
 

 

 IDENTIFICAR AS 
MARCAS 
LINGUÍSTICAS QUE 
EVIDENCIAM O 
LEITOR E O 
INTERLOCUTOR DE 
UM TEXTO. 

 UTILIZAR AS 
VARIEDADES 
LINGUÍSTICAS DE 
ACORDO COM A 
SITUAÇÃO 
COMUNICATIVA. 

 AULA EXPOSITIVA. 

 USO DE MULTIMÍDIA. 

 REAGRUPAMENTOS. 

 LIVRO DIDÁTICO. 

 ATIVIDADES EM 
GRUPO. 

 ATIVIDADES 
AVALIATIVAS EM 
DUPLA. 

 ESTUDO DIRIGIDO. 

 SEMINÁRIOS. 

 PESQUISAS. 

 DEBATES. 

 PRODUÇÃO DE 
TEXTO. 

 PROVA. 

 PROJETO 
INTEDISCIPLINAR 
“ÁGUA TEM FIM” – 
Água e saúde. 

 PI – PRODUÇÃO DOS 
GÊNEROS 
ESTUDADOS EM 
LÍNGUA 
PORTUGUESA. 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

DISCIPLINA(S): PORTUGUÊS/ PI 

PROFESSOR(ES): CÁSSIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
BIMESTRE 

 BIOGRAFIA.                                                                                                           

 AUTOBIOGRAFIA. 

 ENTREVISTA. 

 VERBOS: elementos 
de formação do verbo. 

 VERBO: modo 
indicativo. 

 VERBO: modo 
subjuntivo. 

 VERBO: formas 
nominais. 

 SUJEITO SIMPLES E 
COMPOSTO 

 ACENTUAÇÃO 
GRÁFICA DAS 
OXÍTONAS E 
PROPAROXÍTONAS 
 

 RECONHECER, 
IDENTIFICAR E 
REFLETIR SOBRE A 
FUNÇÃO DAS 
PALAVRAS EM 
DIFERENTES 
TEXTOS. 
 

 AULA EXPOSITIVA. 

 USO DE MULTIMÍDIA. 

 REAGRUPAMENTOS. 

 LIVRO DIDÁTICO. 

 ATIVIDADES EM 
GRUPO. 

 ATIVIDADES 
AVALIATIVAS EM 
DUPLA. 

 ESTUDO DIRIGIDO. 

 SEMINÁRIOS. 

 PESQUISAS. 

 DEBATES. 

 PRODUÇÃO DE 
TEXTO. 

 PROVA. 

 JOGOS 
INTERCLASSE./ 
DIREITOS HUMANOS/ 
RESPEITO À MULHER 
– FEMINICÍDIO. 

 PI – PRODUÇÃO DOS 
GÊNEROS 
ESTUDADOS EM 
LÍNGUA 
PORTUGUESA. 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

DISCIPLINA(S): PORTUGUÊS/PI 

PROFESSOR(ES): CÁSSIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__3__º 
BIMESTRE 

 HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS. 

 NOTÍCIA. 

 ADJETIVO. 

 SÍLABA TÔNICA. 

 ARTIGO. 

 NUMERAL. 

 ACENTUAÇÃO 
GRÁFICA DAS 
PAROXÍTONAS. 
 

 COMPREENDER E 
INTERPRETAR 
TEXTOS ORAIS E 
ESCRITOS EM 
DIFERENTES 
SITUAÇÕES. 

 VALORIZAR A 
LEITURA COMO 
FONTE DE 
INFORMAÇÃO. 

 IDENTIFICAR 
ELEMENTOS QUE 
CONSTITUEM OS 
DIVERSOS GÊNEROS 
ORAIS OU ESCRITOS 
E PRODUZÍ-LOS. 
 

 AULA EXPOSITIVA. 

 USO DE MULTIMÍDIA. 

 REAGRUPAMENTOS. 

 LIVRO DIDÁTICO. 

 ATIVIDADES EM 
GRUPO. 

 ATIVIDADES 
AVALIATIVAS EM 
DUPLA. 

 ESTUDO DIRIGIDO. 

 SEMINÁRIOS. 

 PESQUISAS. 

 DEBATES. 

 PRODUÇÃO DE 
TEXTO. 

 PROVA. 

 PATRIMÔNIO 
CULTURAL E 
MATERIAL DF. 

 PI – PRODUÇÃO DOS 
GÊNEROS 
ESTUDADOS EM 
LÍNGUA 
PORTUGUESA. 
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PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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___4_º 
BIMESTRE 

 

 POEMA. 

 RELATO DE VIAGEM. 

 DIÁRIO DE VIAGEM. 

 INTERJEIÇÃO. 

 ACENTUAÇÃO 
GRÁFICA  DE HIATOS 
E DITONGOS. 

 PRONOMES 
PESSOAIS E DE 
TRATAMENTO. 

 PRONOMES 
DEMONSTRATIVOS. 

 

 RECONHECER E 
IDENTIFICAR AS 
PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
TIPOLÓGICAS ENTRE 
OS TEXTOS. 

 RECONHECER, 
IDENTIFICAR E 
REFLETIR SOBRE A 
FUNÇÃO DAS 
PELAVRAS EM 
DIFERENTES TEXTOS. 
 

 AULA EXPOSITIVA. 

 USO DE MULTIMÍDIA. 

 REAGRUPAMENTOS. 

 LIVRO DIDÁTICO. 

 ATIVIDADES EM 
GRUPO. 

 ATIVIDADES 
AVALIATIVAS EM 
DUPLA. 

 ESTUDO DIRIGIDO. 

 SEMINÁRIOS. 

 PESQUISAS. 

 DEBATES. 

 PRODUÇÃO DE 
TEXTO. 

 PROVA. 

 FEIRA DAS RAÍZES 
CULTURAIS 
AFROINDÍGENAS. 

 PI – PRODUÇÃO DOS 
GÊNEROS 
ESTUDADOS EM 
LÍNGUA 
PORTUGUESA. 

OBS 
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PROFESSOR(ES): Daniella, Ana Taísa 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º 
BIMESTRE 

- Narração: 
* Elementos da Narrativa 
*Tipos de discurso 
*Gênero textual: conto, mito e 
lenda. 
- Morfologia: 
*Gênero, número e grau do 
substantivo; 
* Gênero, número e grau do 
adjetivo; 
* Pronomes; 
*Preposição; 
- Questões de escrita: emprego 
do x e do ch. 

- Identificar as marcas 
linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um 
texto; 
- Reconhecer os elementos da 
narrativa; 
- Aprofundar o estudo do 
substantivo, do adjetivo, dos 
pronomes e da preposição. 
 
 

- Aula expositiva; 
-Uso de multimídia; 
- Reagrupamentos; 
- Livro didático. 

- Atividades em grupo; 
- Estudo dirigido; 
- Seminários; 
- Pesquisas; 
- Debates; 
- Produção de texto; 
- Prova 

 

OBS 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 

DISCIPLINA(S): Língua Portuguesa 

PROFESSOR(ES): Daniella, Ana 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

2º 
BIMESTRE 

- Gêneros textuais:  
* Crônica; 
* Reportagem; 
* Entrevista; 
* Notícias. 
Morfologia: 
*Verbo, tempos verbais; 
* Advérbio; 
*Modo imperativo; 
* Grafia de alguns verbos 
irregulares; 
* Questões de escrita: 
emprego do s, z e x. 

* Identificar a finalidade de 
textos de diferentes 
gêneros; 
* Aprofundar o estudo dos 
verbos, bem como seu uso 
nos textos; 
* Estabelecer relações 
lógico-discursivas 
presentes no texto, 
marcadas por advérbios. 
 

- Aula expositiva; 
-Uso de multimídia; 
- Reagrupamentos; 
- Livro didático. 

- Atividades em grupo; 
- Estudo dirigido; 
- Seminários; 
- Pesquisas; 
- Debates; 
- Produção de texto; 
- Prova 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 

DISCIPLINA(S): Língua Portuguesa 

PROFESSOR(ES): Daniella, Ana 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

- Gêneros textuais: 
*Poesia, paródia e cordel. 
Morfossintaxe: 
* Frase, oração e período; 
* Sujeito: tipos de sujeito; 
* Predicado: tipos de 
predicado; 
* Recursos de coesão; 
* Pontuação. 
- Questões de escrita: 
mau/mal; 
A gente, agente; 
- Emprego do c, ç, s e ss. 
 
 

- Analisar a linguagem 
presente nesses gêneros, 
tendo em vista seus 
possíveis interlocutores; 
- Identificar e reconhecer o 
efeito de sentido 
decorrente do uso da 
pontuação; 
- Iniciar o estudo de 
sintaxe por meio das 
noções de frase, oração e 
período; 
- Identificar sujeito e 
predicado e seus núcleos. 

- Aula expositiva; 
-Uso de multimídia; 
- Reagrupamentos; 
- Livro didático. 

- Atividades em grupo; 
- Estudo dirigido; 
- Seminários; 
- Pesquisas; 
- Debates; 
- Produção de texto; 
- Prova 
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DISCIPLINA(S): Língua Portuguesa 

PROFESSOR(ES): Daniella, Ana 
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OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
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MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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4º 
BIMESTRE 

- Textos: teatrais, 
expositivos e 
argumentativos; 
- Transitividade verbal e 
construção de sentidos; 
- Objeto direto e indireto; 
- Verbo de ligação; 
- Predicativo do sujeito; 
* Questões de escrita: 
mas/mais, a/há, afim/a fim 
de; 
- Emprego de sc, sç e xc. 

- Identificar a finalidade de 
textos de diferentes 
gêneros; 
- Iniciar o estudo 
sistemático de 
transitividade verbal; 
- Estudar os 
complementos verbais: 
objeto direto e objeto 
indireto; 
- Reconhecer o efeito de 
sentido decorrente da 
escolha de uma 
determinada palavra e da 
exploração dos recursos 
ortográficos. 

- Aula expositiva; 
-Uso de multimídia; 
- Reagrupamentos; 
- Livro didático. 

- Atividades em grupo; 
- Estudo dirigido; 
- Seminários; 
- Pesquisas; 
- Debates; 
- Produção de texto; 
- Prova 

 

OBS 
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PROFESSOR(ES): ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA  / ANA MARIA  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º  
BIMESTRE 

 Textos expositivos e 
argumentativos  

 Gêneros textuais: 
Conto; Crônica; 
Charge; Anedota; 
Reportagem; 
Poesia. 

 Sujeito e Predicado  
 Transitividade 

verbal  
 Complemento 

Nominal  
 Homônimos / 

Parônimos 
 Produção de texto  

 Identificar e analisar 
gêneros de 
diferentes 
constituições Aula 
expositiva 
tipológicas ( narrar, 
descrever , expor, 
argumentar e 
escrever ) em 
diferentes esferas  ( 
escolar , jornalística, 
televisiva, literária ). 

 Localizar 
informações 
implícitas e 
explícitas em um 
texto. 

 Compreender a 
realção sujeito e 
verbos para a 
estruturação 
sintática, bem como, 
questões diferentes  
formas de 
estruturação . 

  
 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  
 Produção de texto  

 Estudo dirigido 
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 

 

 
 “ÁGUA TEM FIM”. 

OBS 
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PROFESSOR(ES): ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA  / ANA MARIA  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

       2º 
BIMESTRE 

 Leitura e 
compreensão de 
texto. 

 Gênero textual: 
charge, anedota, 
artigo.  

 Complemento 
nominal, objeto 
direto e adjunto 
adnominal. 

 Transitividade de 
substantivos, 
adjetivos e 
advérbios. 

 Vozes verbais e 
efeito de sentido. 

 Agente da passiva 

 Verbos abundantes 

 Emprego do s e z 
nas terminações: -
ez/-eza/ - ês / - esa. 

 Produção de texto  

 Ampliar o repertório 
de leitura  

 Ler e compreender 
as características 
dos gêneros 
textuais. 

 Identificar os termos 
constitutivos da 
oração ( sujeito e 
seus modificadores , 
verbo e seus 
complementos  e 
modificadores). 

 Identificar verbos na 
voz ativa e na voz 
passiva 
interpretando os 
efeitos de sujeito 
ativo e passivo.  

 Ler e produzir 
textos. 

 Reconhecer o efeito 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  

            Produção de texto 

 Estudo dirigido  
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 
 Debate  

 

 

 “JOGOS 
INTERCLASSE”. 
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dos recursos 
ortográficos.  

 

OBS 
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PROFESSOR(ES): ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA  / ANA MARIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

 Leitura e 
compreensão de 
texto. 

 Gêneros textuais: 
poema ,artigo de 
opinião . 

 Aposto  

 Vocativo 

 Vírgula entre termos 
da oração. 

 Conjunções 

 Período Simples  

 Período Composto 

 Uso dos porquês. 

 Produção de texto  

 Ampliar o repertório 
de leitura  

 Ler e compreender 
as características 
dos gêneros 
textuais. 

 Reconhecer os 
sentidos das 
imagens poéticas 
criativas pela 
comparação , pela 
metáfora, pela 
metonímia e pela 
personificação. 

 Produzir poemas , 
empregando os 
recursos linguísticos 
aprendidos.  

 Identificar e 
classificar o vocativo 
e o aposto. 

 Conhecer as 
conjunções  e 
avaliar o seu papel 
semântico.  
 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  
 Produção de poema 

( organizar um 
mural)  

 
 

 Estudo dirigido  
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 
 Debate  
 Seminário  

 

 

 “FEIRA DOS 
ESTADOS .” 

OBS 
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: : LINGUAGENS 

DISCIPLINA(S): LÍNGUA PORTUGUESA  8º ANO A, B, C, D, E 

PROFESSOR(ES): ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA  / ANA MARIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

4º 
BIMESTRE 

 Gêneros textuais: 
carta do leitor e  
debate. 

 Orações 
Coordenadas 
assindéticas e 
sindéticas aditivas , 
adversativas e 
alternativas . 

 Conjunções  

 Orações 
coordenadas 
sindéticas 
explicativas e 
conclusivas.  

 Uso do hífen  

 Ler e produzir carta 
ao leitor e debate . 

 Identificar textos 
informativos, 
argumentativos e 
apreciativos. 

 Conhecer as 
características dos 
gêneros e as suas 
finalidades . 

 Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 
coesão que 
marquem relações 
de oposição, 
contraste, 
exemplificação e 
ênfase. 

 Conhecer as regras 
do hífen. 

 
 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  
 Produção de poema 

( organizar um 
mural)  

 Participar de uma 
mesa-redonda. 

 
 

 Estudo dirigido  
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 
 Debate  
 Mesa redonda  

 

 

 “ O ÍNDIO E O 
NEGRO NA 
LITERATURA 
BRASILEIRA “. 
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OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:LINGUAGENS  

DISCIPLINA(S):LÍNGUA PORTUGUESA  9º ANO A, B , C, D, E 

PROFESSOR(ES):ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA /ANA MARIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 



 

 

334 

1º  
BIMESTRE 

 Gêneros Textuais: 
Conto psicológico e 
social; Crônica. 

 Período Composto por 
coordenação. 

 Período composto por 
subordinação: 
desenvolvidas e 
reduzidas. 

 Orações subordinadas 
substantivas 
completivas nominais, 
predicativas e 
apositivas. 

 Indeterminação do 
sujeito.  

 Identificar e analisar 
gêneros de 
diferentes 
constituições Aula 
expositiva 
tipológicas ( narrar, 
descrever , expor, 
argumentar e 
escrever ) em 
diferentes esferas  ( 
escolar , jornalística, 
televisiva, literária ). 

 Localizar 
informações 
implícitas e 
explícitas em um 
texto. 

 Compreender a 
estruturação 
sintática, bem como, 
diferentes formas de 
estruturação do 
período composto. 

 
 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  
 Produção de texto  

 Estudo dirigido 
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 

 

 
 “ÁGUA TEM FIM”. 

OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

DISCIPLINA(S):LÍNGUA PORTUGUESA  8º ANO A, B, C, D, E  

PROFESSOR(ES): ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA  / ANA MARIA  

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

       2º 
BIMESTRE 

 Gêneros textuais: 
Reportagem, artigo 
de divulgação 
científica. 

 Pronomes relativos. 

 Orações 
subordinadas 
adjetivas. 

 Orações 
subordinadas 
adverbiais 
concessivas, 
proporcionais, 
conformativas, 
finais e 
comparativas. 

 Pontuação nas 
subordinadas  e 
adverbiais.  

 Ampliar o repertório 
de leitura  

 Ler e compreender 
as características 
dos gêneros 
textuais. 

 Identificar efeitos de 
sentido do uso de 
orações adjetivas 
restritivas e 
explicativas em um 
período composto 

 Escrever textos 
corretamente, de 
acordo com a 
norma-padrão, com 
estruturas sintáticas 
complexas no nível 
da oração e do 
período. 

 Compreender o 
emprego da 
pontuação nos 
períodos compostos 
e os efeitos de 
sentido produzidos 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  

            Produção de texto 
 

 Estudo dirigido  
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 
 Debate  

 

 

 “JOGOS 
INTERCLASSE”. 

OBS 
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

DISCIPLINA(S): LÍNGUA PORTUGUESA  8º ANO A, B, C, D, E 

PROFESSOR(ES):ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA  / ANA MARIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

3º 
BIMESTRE 

 Gêneros textuais: 
texto dramático, 
roteiro e artigo de 
opinião. 

 Concordância 
Verbal 

 Concordância 
Nominal. 

 Regência verbal e 
nominal. 

 Colocação 
Pronominal.  

Produzir artigos de opinião, 
tendo em vista o contexto de 
produção dado, assumindo 
posição diante de tema 
polêmico, argumentando de 
acordo com a estrutura 
própria desse tipo de texto e 
utilizando diferentes tipos de 
argumentos – de autoridade, 
comprovação, 
exemplificação princípio etc. 
 
Comparar as regras de 
colocação pronominal na 
norma-padrão com o seu 
uso no português brasileiro 
coloquial. 
Comparar o uso de regência 
verbal e regência nominal na 
norma-padrão com seu uso 
no português brasileiro 
coloquial oral. 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  
 Produção e 

apresentação do 
texto dramático. 

 
 

 Estudo dirigido  
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 
 Debate  
 Seminário  

 

 

 “FEIRA DOS 
ESTADOS .” 
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OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: :LINGUAGENS 

DISCIPLINA(S): LÍNGUA PORTUGUESA  8º ANO A, B, C, D, E 

PROFESSOR(ES): ROSILENE ALBUQUERQUE DA SILVA  / ANA MARIA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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4º 
BIMESTRE 

 Gêneros textuais: 
resenha crítica, 
anúncio publicitário 
e propaganda. 

 Estrutura das 
palavras: radical e 
afixos. 

 Estrutura das 
palavras: 
desinência, vogal 
temática, consoante 
e vogal de ligação. 

 Processos de 
formação de 
palavras. 
 

Identificar estrangeirismos, 
caracterizando-os segundo 
a conservação, ou não, de 
sua forma gráfica de origem, 
avaliando a pertinência, ou 
não, de seu uso. 
 
Compreender a história de 
formação da língua 
portuguesa. 
 
Compreender e analisar a 
estrutura das palavras da l 

 Leitura 
compartilhada 

 Livro didático 
 Leitura e discussões 

coletivas  
 Aula expositiva  
 Uso de recurso 

multimídia  
 Reagrupamento  
 Produção de 

propaganda ( 
organizar um mural) 

 Elaboração de uma 
resenha crítica.  

 
 

 Estudo dirigido  
 Livro didático 
 Pesquisa 
 Prova  
 Trabalho em grupo 
 Debate  
 Mesa redonda  

 

 

 “ O ÍNDIO E O 
NEGRO NA 
LITERATURA 
BRASILEIRA “. 

OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
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Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Portuguesa 

PROFESSOR(ES): Salmir Pinto de Oliveira 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1º e 2º__ 
SEMESTRES 

 
22. Fonema e Grafema, 

separação silábica, 
tonicidade, encontros 
vocálicos e 
consonantais, 
acentuação gráfica; 
 

23. Sinonímia e 
antonímia; 
 

24. Morfologia- Classes 
de palavras: Numeral 
cardinal e ordinal, 
artigo, substantivo, 
adjetivo e verbo; 
 

25. Tipos de frases – 
afirmativas, 
exclamativas e 
interrogativas; 
 

26. Gêneros textuais – 
Propaganda, poema, 
crônica, história em 
quadrinhos, tirinhas e 
Charges; 
 

27. Linguagem verbal e 
não verbal; leitura, 
interpretação e 
produção de textos.  

 

 Capacitar os alunos a 
ler escrever e falar 
corretamente as 
palavras da língua 
portuguesa, bem como 
saber diferenciar a 
comunicação formal 
da comunicação 
informal; 
 

 Desenvolver a 
comunicação para que 
os alunos sejam 
habilitados a se 
expressarem bem em 
público para ter mais 
chances no mercado 
de trabalho e facilitar o 
convívio social; 

 

 Conscientizar os 
alunos sobre a 
importância de se 
conhecer o próprio 
idioma por meio do 
hábito da leitura, 
promovendo uma 
aproximação com a 
cultura, a arte, o lazer, 
a literatura e as 
práticas sociais de 

 

 Propor discussão a 
cerca da importância 
de se estudar e 
aprender o inglês 
básico; 

 

 Por meio de aulas 
teóricas, mas de 
cunho dinâmico e 
participativo, estimular 
os alunos a se 
interessarem pelo 
ensino bilíngue. 
 

 Usar recursos que 
facilitem a 
aprendizagem e 
atraem a atenção dos 
alunos, como músicas, 
vídeos e painéis. 
 

 Desenvolver, além da 
interação aluno-
professor, a interação 
aluno-aluno para que 
eles se se conheçam 
melhor e 
potencializem o 
aprendizado mútuo.  

 
 

 

 Aplicação de 
atividades avaliativas e 
não avaliativas em sala 
de aula do tipo leitura, 
escrita e dinâmica de 
grupo; 
 

 Produção de 
fragmentos textos- 
parágrafos e textos 
completos; 
 

 Ditados; 
 

 Avaliação oral diária 
de desempenho 
durante o curso. 
 

 Assiduidade. 
 

 Aplicação de avaliação 
multidisciplinar no 
final do semestre.  
 
 

 

 Palestras/oficinas  
sobre atividades 
desenvolvidos por 
diversos ramos 
profissionais, com 
toda a escola, com o 
objetivo de dirimir ou 
abrir as possibilidades 
as quais o mercado de 
trabalho oferece 
atualmente. 
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modo geral; 
 
 

OBS 
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO: 2º seguimento (7º período) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Linguagem  e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua portuguesa 

PROFESSOR(A): KELLEN CRUZ DÓRIA NUNES 
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PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 
EJA 

1. Produção de texto: - 
tipologia textual: narração - 
elementos da narrativa - discurso 
direto e indireto 
2. Noções de substantivos, 
adjetivos, artigos, verbos  
3. Conjugação verbal 
(modo indicativo) de verbos 
regulares e irregulares  
4. Frase e oração. 
5. Noção de sujeito e 
predicado e classificação do 
sujeito 
6. Leitura em voz alta – 
exercícios de compreensão, 
interpretação e completar a 
história 
7. Leitura individual – 
exercícios de compreensão, 
interpretação e completar a 
história 

 
• Desenvolver maior desenvoltura 
na oralidade. 
• Desenvolver a capacidade de 
escuta e fala ao tempo e espaço 
de fala do outro. 
• Compreender o funcionamento 
do sistema de escrita, das 
características e normas que 
condicionam seu uso. 
• Conhecer, ler e produzir 
diferentes modalidades de textos 
de forma autônoma. 
• Fazer uso dos conhecimentos 
linguísticos em suas práticas 
sociais com a finalidade de 
intervenção e transformação da 
realidade. 

 

 Aulas expositivas; 

 Aulas teórico-práticas 
com leitura e análise de 
texto; 

 Leitura extraclasse; 

 Trabalhos dirigidos em 
classe (individuais e em 
grupo); 

 Emprego de recuso 
audiovisual 

 Exercício de fixação. 

 

 Avaliação oral da 
capacidade de 
compreensão da leitura 
individual; 

 Realização das 
atividades propostas em 
sala; 

 Leitura oral; 

 Produções textuais; 

 Testes para verificação 
de conteúdo. 

 

 Projeto reconto: leitura 
de obras de escritores 
brasileiros 
contemporâneos para 
transpor a leitura em 
linguagem oral 

OBS  
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO: 2º seguimento (8º período) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA: Língua portuguesa 

PROFESSOR (a): KELLEN CRUZ DÓRIA NUNES 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 
EJA 

1. Ortografia: emprego de 
por que, porque, por quê e 
porquê, outras expressões 
(onde, aonde – mal, mau – 
cessão, sessão, secção, seção – 
há e a – mas, más, mais – 
senão, se não – ao encontro, de 
encontro) 

2. Classes de palavras: 
pronome, advérbio, interjeição. 

3. Ambiguidade, paráfrase, 
ironia e efeitos de humor 

4. REVISÃO de verbos. 
Noção de sujeito e predicado e 
classificação do sujeito 

5. Transitividade verbal: 
verbos de ligação; verbos 
intransitivos, 

6. Produção textual 
(DESCRIÇÃO) 

7. Leitura em voz alta – 
exercícios de compreensão, 
interpretação e completar a 
história; 

8. Leitura individual – 
exercícios de compreensão, 
interpretação 

 
• Desenvolver maior desenvoltura 
na oralidade. 
• Desenvolver a capacidade de 
escuta e fala ao tempo e espaço 
de fala do outro. 
• Compreender o funcionamento 
do sistema de escrita, das 
características e normas que 
condicionam seu uso. 
• Conhecer, ler e produzir 
diferentes modalidades de textos 
de forma autônoma. 
• Fazer uso dos conhecimentos 
linguísticos em suas práticas 
sociais com a finalidade de 
intervenção e transformação da 
realidade. 

 

 Aulas expositivas; 

 Aulas teórico-práticas 
com leitura e análise de 
texto; 

 Leitura extraclasse; 

 Trabalhos dirigidos em 
classe (individuais e em 
grupo); 

 Emprego de recuso 
audiovisual 

 Exercício de fixação. 
 

 

 

 Avaliação oral da 
capacidade de 
compreensão da leitura 
individual; 

 Realização das 
atividades propostas em 
sala; 

 Leitura oral; 

 Produções textuais; 

 Testes para verificação 
de conteúdo. 

 

 Projeto reconto: leitura 
de obras de escritores 
brasileiros 
contemporâneos para 
transpor a leitura em 
linguagem oral 
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OBS 
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO: 2º seguimento (9º período) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Linguagem e Códigos 

DISCIPLINA: Língua portuguesa 

PROFESSOR (a): KELLEN CRUZ DÓRIA NUNES 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 
EJA 

1. Denotação e conotação 
2. Revisão: Tipos de 

sujeito, verbos de ligação e 
intransitivos 

3. Pronomes 
demonstrativos 

4. Preposição 
5. Tipos de predicado 

(transitividade verbal) transitivos 
diretos, indiretos (Preposição 

6. Concordância verbal e 
nominal 

7. Pronomes 
demonstrativos (tempo, espaço) 

8. Noções de pontuação 
9. Coesão e coerência 
Gênero Textual: (revisão de 

narração e descrição) 
Dissertação 

 
• Desenvolver maior desenvoltura 
na oralidade. 
• Desenvolver a capacidade de 
escuta e fala ao tempo e espaço 
de fala do outro. 
• Compreender o funcionamento 
do sistema de escrita, das 
características e normas que 
condicionam seu uso. 
• Conhecer, ler e produzir 
diferentes modalidades de textos 
de forma autônoma. 
• Fazer uso dos conhecimentos 
linguísticos em suas práticas 
sociais com a finalidade de 
intervenção e transformação da 
realidade. 

 

 Aulas expositivas; 

 Aulas teórico-práticas 
com leitura e análise de 
texto; 

 Leitura extraclasse; 

 Trabalhos dirigidos em 
classe (individuais e em 
grupo); 

 Emprego de recuso 
audiovisual 

 Exercício de fixação. 
 

 

 

 Avaliação oral da 
capacidade de 
compreensão da leitura 
individual; 

 Realização das 
atividades propostas em 
sala; 

 Leitura oral; 

 Produções textuais; 

 Testes para verificação 
de conteúdo. 

 

 Projeto reconto: leitura 
de obras de escritores 
brasileiros 
contemporâneos para 
transpor a leitura em 
linguagem oral 
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OBS 
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Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem  e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Portuguesa 

PROFESSOR(ES): Diego Barbosa Veloso 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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SEMESTRAL 

4. Formalidade versus 
informalidade; oralidade 
versus escrita. 

5. Revisão e noções gerais 
de pontuação (vírgula, 
ponto final, dois pontos, 
aspas e travessão) e 
paragrafação. 

6. Morfologia: revisão das 
classes de palavras; 
estrutura e formação das 
palavras.  

7. Ortografia e tonicidade de 
certos desvios 
ortográficos. 

8. Uso dos “porquês”. 
9. Tipo textual dissertativo-

argumentativo. 
10. Elementos da 

comunicação. 
11. Principais figuras de 

linguagem. 
12. Literatura Brasileira dos 

séculos XVI e XVII. 

 

 Desenvolver a 
escrita nos seus 
mais variados 
aspectos: 
organização dos 
argumentos, 
criatividade do 
estilo, uso formal 
da língua etc. 

 Estimular a 
autonomia pública 
e crítica dos 
estudantes em 
relação a temas da 
atualidade e do 
mundo do trabalho. 

 Estimular a 
curiosidade 
epistemológica e a 
necessidade da 
investigação 
individual, de modo 
(re)aproximar o 
estudante da 
prática da leitura de 
textos além de seu 
contexto imediato. 

 Familiarizar os 
estudantes com as 
provas do 
ENCCEJA e ENEM. 

 

 

 Avaliação diagnóstica 
(produção de texto 
descritivo, de tema 
pessoal). 

 Acompanhamento 
individual: feedback 
individual em relação 
aos textos produzidos 
pelos estudantes. 

 Utilização de temas 
pertinentes (mas não 
limitados) à realidade 
dos estudantes 
(desemprego e 
diploma, cursos 
técnicos, tráfico de 
drogas etc.). 

 Prática frequente de 
leitura e escrita de 
textos além do 
contexto dos 
estudantes. 

 

 Produção 
(precedida de 
planejamento e 
seguida de 
revisão) de 
textos 
descritivos e 
dissertativo-
argumentativos. 

 Exercícios de 
gramática 
aplicados a 
textos. 

 

 Leitura de “Dom 
Quixote” (versão 
para neoleitores). 

OBS 
1ª etapa do 3º segmento (EJA) 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem  e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Portuguesa 

PROFESSOR(ES): Diego Barbosa Veloso 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRAL 

13. A perspectiva da 
sociolinguística (variação 
linguística). 

14. Gênero textual resumo. 
15. Sintaxe do período 

simples. 
16. Uso da vírgula no 

período simples. 
17. Tipo textual descritivo 

(descrição de obras 
artísticas variadas). 

18. Literatura Brasileira: 
Romantismo. 

19. Literatura Brasileira: 
Realismo e Naturalismo. 

20. Simbolismo e 
Parnasianismo. 

 

 

 Desenvolver a 
escrita nos seus 
mais variados 
aspectos: 
organização dos 
argumentos, 
criatividade do 
estilo, uso formal 
da língua etc. 

 Estimular a 
autonomia pública 
e crítica dos 
estudantes em 
relação a temas da 
atualidade e do 
mundo do trabalho. 

 Estimular a 
curiosidade 
epistemológica e a 
necessidade da 
investigação 
individual, de modo 
(re)aproximar o 
estudante da 
prática da leitura de 
textos além de seu 
contexto imediato. 

 Familiarizar os 
estudantes com as 
provas do 

 

 Acompanhamento 
individual: feedback 
individual em relação 
aos textos produzidos 
pelos estudantes. 

 Utilização de temas 
pertinentes (mas não 
limitados) à realidade 
dos estudantes (o 
“certo e errado” das 
línguas, padrões de 
beleza, desobediência 
na juventude etc.). 

 Prática frequente de 
leitura e escrita de 
textos além do 
contexto dos 
estudantes. 

 

 Produção 
(precedida de 
planejamento e 
seguida de 
revisão) de 
textos 
descritivos e 
dissertativo-
argumentativos. 

 Exercícios de 
gramática 
aplicados a 
textos. 

 

 Leitura de “O 
Alienista”, de 
Machado de Assis. 
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ENCCEJA e ENEM. 
 

OBS 
2ª etapa do 3º segmento (EJA) 
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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagem  e Códigos 

DISCIPLINA(S): Língua Portuguesa 
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PROFESSOR(ES): Diego Barbosa Veloso 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRAL 

21. Gênero textual currículo.  
22. Gênero textual “carta de 

apresentação” (e-mail). 
23. Sintaxe do período 

composto. 
24. Uso da vírgula no período 

composto. 
25. Elementos de coesão e 

coerência: conjunções (e 
seus valores semânticos); 
pronomes pessoais e 
pronomes relativos. 

26. Concordância verbo-
nominal. 

27. Tipo textual dissertativo-
argumentativo. 

28. Usos da partícula “se” 
(especialmente no texto 
dissertativo). 

29. Pré-modernismo. 
30. Modernismo. 
31. Tendências 

contemporâneas da 
Literatura Brasileira. 

 

 Desenvolver a 
escrita nos seus 
mais variados 
aspectos: 
organização dos 
argumentos, 
criatividade do 
estilo, uso formal 
da língua etc. 

 Estimular a 
autonomia pública 
e crítica dos 
estudantes em 
relação a temas da 
atualidade e do 
mundo do trabalho. 

 Estimular a 
curiosidade 
epistemológica e a 
necessidade da 
investigação 
individual, de 
modo 
(re)aproximar o 
estudante da 
prática da leitura 
de textos além de 
seu contexto 
imediato. 

 Familiarizar os 
estudantes com a 
prova do ENEM. 

 

 

 Acompanhamento 
individual: feedback 
individual em relação 
aos textos produzidos 
pelos estudantes. 

 Utilização de temas 
pertinentes (mas não 
limitados) à realidade 
dos estudantes 
(entrevista de 
emprego, censura, 
patriotismo etc.). 

 Prática frequente de 
leitura e escrita de 
textos além do 
contexto dos 
estudantes. 

 Análise de questões 
de concursos variados 
no DF. 

 

 Produção 
(precedida de 
planejamento e 
seguida de 
revisão)  de 
gêneros 
textuais 
pertinentes ao 
mundo do 
trabalho. 

 Produção 
(precedida de 
planejamento e 
seguida de 
revisão) de 
textos 
descritivos e 
dissertativo-
argumentativos. 

 Exercícios de 
gramática 
aplicados a 
textos. 

 

 Leitura de “O triste 
fim de Policarpo 
Quaresma”, de 
Lima Barreto. 

OBS 3ª etapa do 3º segmento (EJA) 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: 6º ano 

DISCIPLINA(S): Matemática  

PROFESSOR(ES): Roberto Sousa dos santos 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS. 
MÉTODOS 

AVALIATIVOS 
PROJETOS 
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ANUAL  

SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO 

 
Origem e evolução dos 
números  
Base decimal  
Noções de conjuntos e 
símbolos matemáticos. 
 

NUMEROS NATURAIS 

E OPERAÇÕES 
 

Estruturação do 

raciocínio lógico e 
sequencial 

Números primos e 
compostos  

 
Múltiplos e divisores  

Mínimo múltiplo 
comum  

Máximo divisor 
comum 

    
FRAÇÕES 

 
Definição, 

identificação e 

representação 
algébricas e 

geométricas  
 

-Operar com os números Naturais: adicionar, 
multiplicar, subtrair, dividir, calcular potências 
(Introduzir Cálculo de área de quadrados, e 
volume de cubos), conceituar e calcular 
áreas das principais figuras planas, 
conceituar e calcular volumes de blocos 
retangulares.  
-Estimular interesse, curiosidade, espírito de 
investigação e desenvolvimento da 
capacidade para resolver situações 
problemas. 
-Estabelecer relações entre temas 
matemáticos com diferentes campos e 
conhecimento de outras áreas curriculares. 
-Reconhecer situações que podem ser 
descritas em linguagem matemática e serem 
capazes de aplicá-las.    
-Resolver problemas envolvendo operações 
com números naturais                       
(Relacionar com cálculo de áreas, perímetros 
e volumes.)   
- Resolver problemas que envolvam técnicas 
simples de contagem. 
-Verificar, pelo algoritmo da divisão, se um 
numero natural é ou não divisível por outro. 
-Conceituar frações e aplica-las na resolução 
de problemas relacionando- as com números 
decimais e porcentagem. 
-Conhecer, compreender o conceito básico 
de geometria e estatística. 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas 
seguidas de 
resoluções de 
atividades 
propostas. 
Utilizar materiais 
contextualizados 
para mostrar a 
aplicação na 
sociedade. 
Jogos e desafios 
matemáticos.  
Debates sobre o 
assunto 
aprendido. 
Aplicação de 
vídeos 
motivadores. 

TRABALHO  
AVALIAÇÃO 
MENSAL             
AVALIAÇÃO 
BIMESTRAL   
AVALIAÇÃO 
MULTIDICIPLINAR 
PARTICIPAÇÃO 
NAS AULAS 

 
Água e saúde 

 
Educação para 

vida 
 

Patrimônio 
cultural 

DF 
 

Raízes Culturais 
Negro e Índios 

 
 

OBMEP 
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NUMEROS DECIMAIS 
Definição, 

identificação e 
representação 

algébricas e 
geométricas   

Noções de 

porcentagem  
 

 UNIDADE DE 
MEDIDA 

CONVECIONAIS E 
NÃO CONVECIONAIS 

E INSTRUMENTOS 
DE MEDIDAS 

Comprimento 
Capacidade  

Tempo 
 

 
INTRODUÇÃO A 

GEOMETRIA 

Ponto reta e plano 
Ângulos  

Circunferência  
Triângulos e 

quadriláteros  
 

NOÇÃO DE 
ESTATÍSTICA. 

 
Identificação e 
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classificação de 
gráficos e tabelas  

 
 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO: MATEMÁTIOCA E SUAS TECNOLOGIAS 

DISCIPLINA (S):  MATEMÁTICA 8ºANO 
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PROFESSOR (ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

EJA 

 

 Identificar os números 
naturais, inteiros, 
racionais, irracionais e 
reais 

 Determinar a 
representação decimal 
infinita e periódica de 
qualquer número 
racional dado sob a 
forma fracionária 

 Determinar a geratriz 
de dízimas periódicas 

 Reconhecer o conjunto 
dos números reais na 
reta numérica 

 Calcular a potência de 
número real e 
expoente inteiro  

 Representar números 
em notação cientifica 

 Determinar a raiz 
quadrada aproximada  

 Reconhcer uma 
expressão algébrica 

 

 
Resolver situações-problema, 
sabendo validar estratégias e 
resultados, desenvolvendo 
formas de raciocínio e 
processos, como dedução, 
indução, intuição, analogia, 
estimativa, e utilizando 
conceitos e procedimentos 
matemáticos, bem como 
instrumentos tecnológicos 
disponíveis identificando os 
conhecimentos matemáticos 
como meios para compreender 
e transformar o mundo à sua 
volta e perceber o caráter de 
jogo intelectual, característico 
da Matemática, como aspecto 
que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de 
investigação e o 
desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas; 
 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais –  Matemática 
 

 

 
Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 
 

 
 

 

 
 
 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: : MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

DISCIPLINA(S): MATEMÁTICA 8ºANO 

PROFESSOR(ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

EJA 

 

 Reconhecer e 
determinar o valor 
numérico de uma 
expressão algébrica 

 Reconhecer monômios 

 Recnhecer termos 
semelhantes  

 Reconhecer termos 
semelhantes 

 Determinar a soma de 
polinômios 

 Determinar a diferença 
de polinômios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resolver situações-problema, 
sabendo validar estratégias e 
resultados, desenvolvendo 
formas de raciocínio e 
processos, como dedução, 
indução, intuição, analogia, 
estimativa, e utilizando 
conceitos e procedimentos 
matemáticos, bem como 
instrumentos tecnológicos 
disponíveis identificando os 
conhecimentos matemáticos 
como meios para compreender 
e transformar o mundo à sua 
volta e perceber o caráter de 
jogo intelectual, característico 
da Matemática, como aspecto 
que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de 
investigação e o 
desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas; 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais –  Matemática 
 

 
 
 
 

 
 

Aulas expositivas, quadro, 
apagador, data Show, leituras 
individuais e em grupos com 
uso do livro didático 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Provas.  Trabalhos em grupos, 
duplas e individualmente. 
Interpretação de textos e 
comandos de questões que 
possibilitem a resolução de 
situações problemas.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

OBS   
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

DISCIPLINA(S): MATEMÁTICA 8º ANO 

PROFESSOR(ES): VLADIMIR DIAS MENDONÇA 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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EJA 

 Determinar a forma 
fatorada de uma 
diferença de dois 
quadrados 

 Determinar a forma 
fatorada de um 
trinômio quadrado 
perfeito  

 Resolver equações 
empregando fatoração 

 Resolver um sistema 
de equação do 1º grau 
com duas variáveis 
pelo método da 
substituição, da adição 
ou da comparação  

 Resolver problemas do 
1º grau com duas 
variáveis com duas 
variáveis usando 
sistema de equações  

 Resolver inequações 
do 1º grau  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA(S):Matemática 

PROFESSOR(ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E  MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

Sistema de numeração 

1. Origem e evolução dos 
números; 

2. Base decimal; 
3. Noções de conjuntos e 

símbolos matemáticos. 
 

 
 

Números naturais e operações 

1. Estruturação do raciocínio 
lógico e sequencial; 

2. Representação 
geométrica;  

3. Situações-problema e 
expressões numéricas 
envolvendo adição, 
subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e raiz; 

4. Números primos e 
compostos; 

5. Múltiplos e divisores; 
6. Critérios de divisibilidade 

de números naturais; 
7. Mínimo múltiplo comum; 
8. Máximo divisor comum. 
 

 

 Propiciar a compreensão 
da importância do número 
para a construção 
humana; 
 

 Estimular o 
reconhecimento e 
utilização dos símbolos, 
códigos e nomenclaturas 
da linguagem matemática 
em situações concretas; 

 

 Oportunizar a 
interpretação e resolução 
de situações-problema, 
compreendendo os 
diferentes significados 
das operações 
envolvendo números 
naturais; 

 
 

 

 As aulas serão expositivas, 
participativas, dinâmicas e 
flexíveis, aliando a teoria à 
prática, com atividades que 
permitam ao aluno 
reconhecer diferentes 
registros do conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 

 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos alunos; 

 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam ao 
aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados. 

 
 

 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de avaliação, 
como trabalhos, testes e 
comparativo dos 
resultados dos mesmos; 
 

 Observação dos alunos 
que fazem as atividades 
propostas, bem como a 
sua participação e 
comportamento durante 
as aulas; 
 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno, verificando as 
suas limitações; 
 

 A avaliação será contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando em 
conta o desenvolvimento 
na totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos mesmos. 

 

 Projeto 
Interdisciplinar 
“Profissões e Área 
de Conhecimento” 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA (S):Matemática 

PROFESSOR (ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

Frações 

1. Definição, identificação e 
representação algébrica e 
geométrica; 

2. Operações/situações-
problema. 
 

Números decimais 

1. Definição, identificação e 
representação 
geométrica; 

2. Sistema Monetário; 
3. Operações/situações-

problemas; 
4. Noções de porcentagem. 

 
Unidades de Medidas 

1. Comprimento; 
2. Massa; 
3. Capacidade; 
4. Tempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apresentar o conceito 
de números decimais, 
frações e aplicá-los na 
resolução de problemas 
relacionando-as com  
porcentagem; 

 
 
 
 
 
 
 

 Promover o 
conhecimento e a 
compreensão, 
aplicando os 
conceitos básicos de 
unidades de medidas 
convencionais e não 

convencionais; 

 As aulas serão 
expositivas, participativas, 
dinâmicas e flexíveis, 
aliando a teoria à prática, 
com atividades que 
permitam ao aluno 
reconhecer diferentes 
registros do 
conhecimento matemático 
ao longo do tempo; 
 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos alunos; 

 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam ao 
aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados; 

 
 

 Usar relógios, calendários 
e calcular o tempo 
decorrido em intervalos 
de hora para solucionar 
problemas do cotidiano. 

 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de 
avaliação, como 
trabalhos, testes e 
comparativo dos 
resultados dos mesmos; 
 

 Observação dos alunos 
que fazem as atividades 
propostas, bem como a 
sua participação e 
comportamento durante 
as aulas; 
 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno, verificando 
as suas limitações; 
 

 A avaliação será 
contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando 
em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 

 

 Projeto Interdisciplinar 
“Profissões e Área de 
Conhecimento” 
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respeitando a limitação 
individual dos mesmos. 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA(S):Matemática 
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PROFESSOR(ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

 
Introdução à geometria 

1. Ponto, reta e Plano. 
 

 
Tabelas e gráficos 

1. Leitura e interpretação 
de dados expressos 
em tabelas e gráficos. 

 
 
 

 
 

 Apresentar a aplicação 
dos conceitos de 
geometria nas 
diferentes situações do 
cotidiano; 
 

 

 Desenvolver atividades 
de coleta, organização e 
análise de informações, 
interpretando tabelas e 
gráficos, formulando 
argumentos 
convincentes. 
 

 

 As aulas serão 
expositivas, 
participativas, dinâmicas 
e flexíveis, aliando a 
teoria à prática, com 
atividades que permitam 
ao aluno reconhecer 
diferentes registros do 
conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 

 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos 
alunos; 

 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam 
ao aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados. 

 
 

 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de 
avaliação, como 
trabalhos, testes e 
comparativo dos 
resultados dos mesmos; 
 

 Observação dos alunos 
que fazem as atividades 
propostas, bem como a 
sua participação e 
comportamento durante 
as aulas; 
 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno,  verificando 
as suas limitações; 
 

 A avaliação será contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando 
em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos mesmos. 

 Projeto Interdisciplinar 
“Profissões e Área de 
Conhecimento” 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA(S):Matemática 

PROFESSOR(ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

Números Inteiros e operações 

1. Origem e estruturação 
dos números inteiros; 

2. Representação por 
conjunto, algébrica e 
geométrica;  

3. Números opostos, 
módulo, comparações e 
simetria; 

4. Adição, subtração, 
multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz 
quadrada; 

5. Expressões numéricas e 
situação-problema. 

 
Números Racionais e operações 

1. Identificação, conceito e 
representação 
geométrica; 

2. Adição, subtração, 
multiplicação, divisão, 
potenciação e 
radiciação; 

3. Expressões numéricas e 
situação-problema. 

 
 
 
 
 

 Oportunizar a análise, 
interpretação, formulação e 
resolução de situações 
problema, compreendendo 
diferentes significados das 
operações, envolvendo números 
naturais, inteiros e racionais, 
reconhecendo que diferentes 
situações-problema podem ser 
resolvidas por uma única 
operação e que eventualmente 
diferentes operações podem 
resolver um mesmo problema.  

 As aulas serão 
expositivas, 
participativas, 
dinâmicas e flexíveis, 
aliando a teoria à 
prática, com atividades 
que permitam ao aluno 
reconhecer diferentes 
registros do 
conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 
 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos 
alunos; 

 
 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam 
ao aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados. 

 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de avaliação, 
como trabalhos, testes e 
comparativo dos resultados 
dos mesmos; 
 

 Observação dos alunos que 
fazem as atividades 
propostas, bem como a sua 
participação e 
comportamento durante as 
aulas; 
 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno, verificando as 
suas limitações; 
 

 A avaliação será contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando em 
conta o desenvolvimento na 
totalidade do 
aluno,respeitando a 
limitação individual dos 
mesmos. 

 

 Projeto 
Interdisciplinar 
“Profissões e 
Área de 
Conhecimento” 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA (S):Matemática 

PROFESSOR (ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTR
E 

Equações do Primeiro grau 

1. Operações, expressões e 
sentenças matemáticas; 

2. Conjunto Universo e 
conjunto verdade; 

3. Resolução de situações-
problema; 

4. Inequações; 
5. Equações de primeiro grau 

com duas variáveis; 
6. Sistema de equações de 

primeiro grau com duas 
variáveis; 

7. Expressões numéricas e 
situação-problema. 
 

Plano cartesiano 

1. Pontos no plano cartesiano 
 
Razão e proporção 

1. Grandezas diretamente 
proporcionais;  

2. Regra de três simples e 
composta;  

3. Porcentagem e juros 

 Propiciar a escrita, 
reconhecimento e a resolução 
de situações-problemas por 
equações ou inequações do 
primeiro grau, utilizando as 
propriedades da igualdade ou 
desigualdade, na construção de 
procedimentos para resolvê-las. 

 Oportunizar o reconhecimento 
e a representação, no plano 
cartesiano, o simétrico de 
figuras em relação aos eixos e à 
origem; 

 Estimular a compreensão do 
significado de medidas, por 
meio de situações-problema 
que expressam seu uso no 
contexto social e em outras 
áreas do conhecimento, 
possibilitando a comparação 
entre grandezas; 

 Propiciar o entendimento de 
cálculo de porcentagens e juros 
simples em diversas situações  
do cotidiano, com ênfase no 
contexto de educação 
financeira, entre outros. 

 As aulas serão expositivas, 
participativas, dinâmicas e 
flexíveis, aliando a teoria à 
prática, com atividades que 
permitam ao aluno 
reconhecer diferentes 
registros do conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 
 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos alunos; 

 
 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam ao 
aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados; 
 

 Resolução de problemas 
que envolvam grandezas, 
por meio de estratégias 
variadas, fazendo 
conversões adequadas 
para efetuar cálculos e 
expressar resultados. 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de 
avaliação, como 
trabalhos, testes e 
comparativo dos 
resultados dos 
mesmos; 

 Observação dos alunos 
que fazem as 
atividades propostas, 
bem como a sua 
participação e 
comportamento 
durante as aulas; 

 Análise da dificuldade 
de cada aluno, 
verificando as suas 
limitações; 

 A avaliação será 
contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando 
em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 

 

 Projeto 
Interdisciplinar 
“Profissões e 
Área de 
Conhecimento” 
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simples. individual dos 
mesmos. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA(S):Matemática 
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PROFESSOR(ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

 

Ângulos 

1. Construção e 
classificação; 

2. Elementos; 
3. Bissetriz. 

 
 
 

 Estimular a construção da noção 
de ângulo, associada à idéia de 
mudança de direção e pelo seu 
reconhecimento em figuras 
planas;  

 Identificar situações e objetos  
que envolvam ângulos. 

 

 As aulas serão expositivas, 
participativas, dinâmicas e 
flexíveis, enfatizando a 
teoria e a prática, com 
atividades que permitam ao 
aluno reconhecer diferentes 
registros do conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos alunos; 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam ao 
aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados; 

 Identificar situações e 
objetos 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. 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de 
avaliação, como 
trabalhos, testes e 
comparativo dos 
resultados dos mesmos; 

 Observação dos alunos 
que fazem as atividades 
propostas, bem como a 
sua participação e 
comportamento durante 
as aulas; 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno, verificando as 
suas limitações; 

 A avaliação será 
contínua, acompanhando 
todo o processo de 
ensino aprendizagem, 
levando em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos mesmos. 

 

 Projeto 
Interdisciplinar 
“Profissões e 
Área de 
Conhecimento” 

OBS 
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Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA(S):Matemática 

PROFESSOR(ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

Potenciação e Radiciação 

1. Propriedades; 
2. Raízes exatas e 

aproximadas. 
 

Números Irracionais 

3. Definição, identificação e 
representação algébrica 
e geométrica; 

4. História de números: PI, 
comprimento e área da 
circunferência. 
 
Números Reais 

1. Relações e 
reconhecimento de 
conjuntos N, Z, Q, 
Irracionais e Reais; 

2. Definição, identificação e 
representação algébrica 
e geométrica. 

 

 Propiciar o entendimento da 
resolução das operações de 
potenciação e radiciação e 
aplicação de suas 
propriedades; 

 

 Reconhecer um número 
irracional como um número 
real cuja representação 
decimal é infinita e não 
periódica, estimulando a 
localização de alguns deles 
na reta numérica; 

 

 Estimular a utilização de 
procedimentos de cálculo 
com números naturais, 
inteiros, racionais e 
irracionais, inclusive em 
notação científica, para 
expressar e realizar 
operações relacionadas ao 
nosso cotidiano na busca 
de resolução de problemas 
e tomadas de decisões.. 

 

 As aulas serão 
expositivas, 
participativas, dinâmicas 
e flexíveis, aliando a 
teoria à prática, com 
atividades que permitam 
ao aluno reconhecer 
diferentes registros do 
conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 
 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos alunos; 

 
 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam 
ao aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados. 

 

 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de avaliação, 
como trabalhos, testes e 
comparativo dos resultados 
dos mesmos; 
 

 Observação dos alunos que 
fazem as atividades 
propostas, bem como a sua 
participação e 
comportamento durante as 
aulas; 
 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno, verificando as 
suas limitações; 
 

 A avaliação será contínua, 
acompanhando todo o 
processo de ensino 
aprendizagem, levando em 
conta o desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos mesmos.; 

 

 Projeto 
Interdisciplinar 
“Profissões e 
Área de 
Conhecimento”; 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA (S) DE CONHECIMENTO:Ciências Exatas e Informática 

DISCIPLINA (S):Matemática 

PROFESSOR (ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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SEMESTRE 

 
Monômios e Polinômios 

4. Definição, 
identificação e 
representação 
algébrica e 
geométrica;  

5. Valor numérico;  
6. Operações com 

polinômios; 
7. Produtos notáveis. 

 
Expressões algébricas 

1. Fatoração; 
2. Simplificação de 

expressões algébricas. 
 

Sistemas de Equações do 
Primeiro grau 

8. Método de resolução 
de situações-
problemas; 

9. Representação 
geométrica. 
 

 

 Promover  o 
entendimento das 
operações básicas de 
monômios e 
polinômios e a 
utilização de produtos 
notáveis para realizar 
cálculos; 

 Estimular a construção 
de  procedimentos 
para cálculo do valor 
numérico de uma 
expressão algébrica, 
produzindo e 
interpretando 
diferentes escritas 
algébricas – 
expressões com uso 
das propriedades 
conhecidas. 

 Propiciar a análise da 

resolução de 

situações-problema 

que envolva sistemas 

de equações de 

primeiro. 

 

 As aulas serão 
expositivas, 
participativas, dinâmicas 
e flexíveis, aliando a 
teoria à prática, com 
atividades que permitam 
ao aluno reconhecer 
diferentes registros do 
conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 
 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos alunos; 

 
 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam 
ao aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados. 

 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de 
avaliação, como 
trabalhos, testes e 
comparativo dos 
resultados dos mesmos; 

 Observação dos alunos 
que fazem as atividades 
propostas, bem como a 
sua participação e 
comportamento durante 
as aulas; 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno, verificando as 
suas limitações; 

 A avaliação será 
contínua, acompanhando 
todo o processo de 
ensino aprendizagem, 
levando em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos mesmos. 

 

 Projeto Interdisciplinar 
“Profissões e Área de 
Conhecimento” 

OBS 
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DISCIPLINA(S):Matemática 

PROFESSOR(ES):Verônica Moreira Cavalcante 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

SEMESTRE 

Figuras Planas 

1. Composição e 
decomposição;  

2. Áreas de figuras 
planas. 

 
Noções de Estatística 

1. Construção e análise 
de tabelas e gráficos;  

2. Compreensão e 
interpretação de 
frequências e 
amostras; 

3. Média aritmética 
simples e média 
ponderada. 
 

 

 

 Propiciar a compreensão 
de como a composição e 
decomposição podem 
ajudar a calcular áreas de 
superfícies de figuras 
planas com vários 
tamanhos e formatos. 

. 

 Estimular a utilização 
acerca da 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. 

 

 As aulas serão 
expositivas, 
participativas, dinâmicas 
e flexíveis, aliando a 
teoria à prática, com 
atividades que permitam 
ao aluno reconhecer 
diferentes registros do 
conhecimento 
matemático ao longo do 
tempo; 
 

 Utilização de linguagem 
simples para melhor 
compreensão dos alunos; 

 

 Uso de situações do 
cotidiano que permitam 
ao aluno reconhecer os 
conteúdos ministrados. 

 

 Utilização dos diversos 
instrumentos de 
avaliação, como 
trabalhos, testes e 
comparativo dos 
resultados dos mesmos; 

 Observação dos alunos 
que fazem as atividades 
propostas, bem como a 
sua participação e 
comportamento durante 
as aulas; 

 Análise da dificuldade de 
cada aluno, verificando as 
suas limitações; 

 A avaliação será 
contínua, acompanhando 
todo o processo de 
ensino aprendizagem, 
levando em conta o 
desenvolvimento na 
totalidade do aluno, 
respeitando a limitação 
individual dos mesmos. 

 
Projeto Interdisciplinar 
“Profissões e Área de 
Conhecimento” 

OBS 
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Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências exatas 

DISCIPLINA : Matemática 

PROFESSOR: Antonio Campos Figueiredo (FIGUEIREDO) 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
SEMESTRE 

2019 

 
 

28. Conjuntos; 
29. Funções; 
30. Função polinomial do 

1º grau; 
31. Função polinomial do 

2º grau; 
32. Noções de matemática 

comercial/financeira; 
33. Leitura e interpretação 

de gráficos e tabelas. 
 

 
       

 

 Reconhecer o 
processo de 
elaboração do 
conhecimento 
matemático e a 
necessidade histórica 
desse conhecimento 
para a humanidade; 

 
 

 Apropriar-se da leitura 
real de um problema 
por meio dos 
conceitos matemáticos 
aprendidos; 

 Utilizar operações e 
conceitos básicos de 
matemática na solução 
de situações-
problema; 

 Identificar e aplicar 
funções polinomiais 
como modelos 
favoráveis ao estudo 
de situações-
problema. 

 

 Aulas expositivas; 

 Atividades 
monitoradas, 
individuais ou em 
grupos; 

 Uso de mídias 
relacionadas aos 
conteúdos. 

 

 Aplicação de testes 
individuais e em 
duplas.  

 Auto avaliação. 

 Participação 
individual. 

 Atividades extra 
classe. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Projeto sobre temas 
escolhidos pelos 
docentes/coordenação 
com participação dos 
alunos. 

OBS ESTE PLANO DE CURSO É RELATIVO A 1ª ETAPA DO 3º SEGMENTO - EJA 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências exatas 

DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSOR: Antonio Campos Figueiredo (FIGUEIREDO) 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS   
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 
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__1__º 
SEMESTRE 

2019 

 
 

34. Revisão de 
potenciação e 
radiciação; 

35. Função exponencial; 
36. Equações 

exponenciais; 
37. Logarítmos e suas 

propriedades; 
38. Função logarítmica; 
39. Trigonometria; 
40. Matrizes e 

determinantes; 
41. Sistemas de equações 

lineares. 
 
  

 

 Utilizar operações e 
conceitos básicos de 
matemática na solução 
de situações-
problema; 

 Entender a linguagem 
gráfica e utilizá-la na 
interpretação de 
situações do 
cotidiano; 

 Identificar, elaborar e 
modelar situações-
problema relacionadas 
aos fenômenos físicos, 
sociais e naturais; 

 Aplicar a trigonometria 
em situações da vida 
real: 

 Agrupar informações 
na forma de tabelas 
para uma melhor visão 
de organização; 

 Determinar soluções 
para problemas que 
envolvam duas ou 
mais variáveis. 

 
 

 

 

 Aulas expositivas; 

 Atividades 
monitoradas, 
individuais ou em 
grupos; 

 Uso de mídias 
relacionadas aos 
conteúdos. 

  

 

 Aplicação de testes 
individuais e em 
duplas.  

 Auto avaliação. 

 Participação 
individual. 

 Atividades extra 
classe. 

 
 

  

 

 Projeto sobre temas 
escolhidos pelos 
docentes/coordenação 
com participação dos 
alunos; 

OBS 
ESTE PLANO DE CURSO É RELATIVO A 2ª ETAPA DO 3º SEGMENTO – EJA  
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373 

PLANO DE CURSO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências exatas 

DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSOR: Antonio Campos Figueiredo (FIGUEIREDO) 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS   
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

2019 

 
 

42. Análise combinatória; 
43. Probabilidade e 

noções de estatística; 
44. Geometria analítica; 
45. Números complexos 

(noções) 
46. Polinômios e funções 

polinomiais(noções 
básicas). 

 

 Entender e utilizar os 
princípios de 
contagem na 
resolução de 
situações-problema; 

 Analisar a 
probabilidade de 
ocorrência de um fato 
para que possa criticá-
lo de forma ética; 

 Identificar, representar 
e utilizar o 
conhecimento 
geométrico analítico 
na interpretação e 
compreensão de fatos, 
buscando intervir no 
cotidiano; 

 Utilizar operações e 
conceitos básicos de 
matemática na solução 
de situações-
problema; 

 Identificar e aplicar 
funções polinomiais 
como modelos 
favoráveis ao estudo 
de situações reais e 
hipotéticas. 

 

 

 Aulas expositivas; 

 Atividades 
monitoradas, 
individuais ou em 
grupos; 

 Uso de mídias 
relacionadas aos 
conteúdos  

 

 Aplicação de testes 
individuais e em 
duplas.  

 Auto avaliação. 

 Participação 
individual. 

 Atividades extra 
classe. 

 
 

 

 
   Projeto sobre temas 
escolhidos pelos 
docentes/coordenação com 
participação dos alunos. 
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OBS ESTE PLANO DE CURSO É RELATIVO A 3ª ETAPA DO 3º SEGMENTO – EJA  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza (1º Ano) 

DISCIPLINA(S): Química 

PROFESSOR: Vitor Pereira de Carvalho 



 

 

375 

 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º/2º 
Semestre 

 Introdução à Química; 

 Substâncias e misturas; 

 Estados Físicos da Matéria; 

 Métodos de separação de 
misturas; 

 Transformações físicas e 
químicas; 

 Leis Ponderais; 

 Relações de massa 

 Balanceamento 

Inicializar o aluno no campo da 
Ciência e Tecnologia através de 
conceitos básicos e progressivos 
que o ajudará à compreender o 
mundo em que vive, as relações 
entre os seres vivos, a sentir-se 
parte integrante do meio ambiente 
e responsável pela sua 
manutenção e recuperação. Por 
meio de praticas/ experimentos 
visualizar um minimundo através 
dos terrários. 
 
 

Voz e vez: é o primeiro momento, 
dedicado para ouvir a bagagem do 
aluno sobre o tema; 
Questões de fixação: 
desenvolvidas em sala de aula 
para avaliar a abrangência do 
conhecimento do aluno e corrigir 
equívocos no processo da 
aprendizagem;  
Exercícios complementares para 
casa: oportunidade de 
aprofundamento e 
complementação do tema; 
Prática/Experimento: desenvolvida 
pelo professor para estimular a 
resposta do aluno quanto ao 
conhecimento adquirido, Ex.: 
desenvolvimento de algum 
experimento, ou seminários e 
demais projetos relacionados.     

 Diagnóstica (1,0 pontos) 

 Formativa (5,0 pontos) 

 Somativa (5,0 pontos) 

O projeto do 1º semestre 
consistirá em desenvolver uma 
atividade ligado as profissões para 
os estudantes. Já para o segundo 
semestre será decidido em 
coordenação com a equipe 
docente. 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza (2º Ano) 
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DISCIPLINA(S): Química 

PROFESSOR: Vitor Pereira de Carvalho 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º/2º 
Semestre 

 Atomística; 

 Características atômicas; 

 Distribuição eletrônica; 

 Tabela Periódica; 

 Ligações Químicas. 

Inicializar o aluno no campo da 
Ciência e Tecnologia através de 
conceitos básicos e progressivos 
que o ajudará à compreender o 
mundo em que vive, as relações 
entre os seres vivos e os 
compostos, a sentir-se parte 
integrante do meio ambiente e 
responsável pela sua manutenção 
e recuperação.  
 

Voz e vez: é o primeiro momento, 
dedicado para ouvir a bagagem do 
aluno sobre o tema; 
Questões de fixação: 
desenvolvidas em sala de aula 
para avaliar a abrangência do 
conhecimento do aluno e corrigir 
equívocos no processo da 
aprendizagem;  
Exercícios complementares para 
casa: oportunidade de 
aprofundamento e 
complementação do tema; 
Prática/Experimento: desenvolvida 
pelo professor para estimular a 
resposta do aluno quanto ao 
conhecimento adquirido, Ex.: 
desenvolvimento de algum 
experimento, ou seminários e 
demais projetos relacionados.     

 Diagnóstica (1,0 pontos) 

 Formativa (5,0 pontos) 

 Somativa (5,0 pontos) 

O projeto do 1º semestre 
consistirá em desenvolver uma 
atividade ligado as profissões para 
os estudantes. Já para o segundo 
semestre será decidido em 
coordenação com a equipe 
docente. 

OBS  
  

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza (2º Ano) 

DISCIPLINA(S): Química 

PROFESSOR: Vitor Pereira de Carvalho 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º/2º 
Semestre 

 Introdução a Química 
Orgânica; 

 Postulados de Kekulé; 

 Classificação dos carbonos; 

 Classificação das cadeias 
carbônicas; 

 Hidrocarbonetos; 

 Álcoois; 

 Aldeídos; 

 Cetonas; 

 Ácidos Carboxílicos; 

 Éter; 

 Éster; 

 Fenóis; 

 Aminas; 

 Amidas. 

Inicializar o aluno no campo da 
Ciência e Tecnologia através de 
conceitos básicos e progressivos 
que o ajudará à compreender o 
mundo em que vive, as relações 
entre os seres vivos e os 
compostos, a sentir-se parte 
integrante do meio ambiente e 
responsável pela sua manutenção 
e recuperação.  
 

Voz e vez: é o primeiro momento, 
dedicado para ouvir a bagagem do 
aluno sobre o tema; 
Questões de fixação: 
desenvolvidas em sala de aula 
para avaliar a abrangência do 
conhecimento do aluno e corrigir 
equívocos no processo da 
aprendizagem;  
Exercícios complementares para 
casa: oportunidade de 
aprofundamento e 
complementação do tema; 
Prática/Experimento: desenvolvida 
pelo professor para estimular a 
resposta do aluno quanto ao 
conhecimento adquirido, Ex.: 
desenvolvimento de algum 
experimento, ou seminários e 
demais projetos relacionados.     

 Diagnóstica (1,0 pontos) 

 Formativa (5,0 pontos) 

 Somativa (5,0 pontos) 

O projeto do 1º semestre 
consistirá em desenvolver uma 
atividade ligado as profissões para 
os estudantes. Já para o segundo 
semestre será decidido em 
coordenação com a equipe 
docente. 

OBS  
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378 

 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza (2º Ano) 

DISCIPLINA(S): Química 

PROFESSOR: Vitor Pereira de Carvalho 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

1º/2º 
Semestre 

 Introdução a Química 
Orgânica; 

 Postulados de Kekulé; 

 Classificação dos carbonos; 

 Classificação das cadeias 
carbônicas; 

 Hidrocarbonetos; 

 Álcoois; 

 Aldeídos; 

 Cetonas; 

 Ácidos Carboxílicos; 

 Éter; 

 Éster; 

 Fenóis; 

 Aminas; 

 Amidas. 

Inicializar o aluno no campo da 
Ciência e Tecnologia através de 
conceitos básicos e progressivos 
que o ajudará à compreender o 
mundo em que vive, as relações 
entre os seres vivos e os 
compostos, a sentir-se parte 
integrante do meio ambiente e 
responsável pela sua manutenção 
e recuperação.  
 

Voz e vez: é o primeiro momento, 
dedicado para ouvir a bagagem do 
aluno sobre o tema; 
Questões de fixação: 
desenvolvidas em sala de aula 
para avaliar a abrangência do 
conhecimento do aluno e corrigir 
equívocos no processo da 
aprendizagem;  
Exercícios complementares para 
casa: oportunidade de 
aprofundamento e 
complementação do tema; 
Prática/Experimento: desenvolvida 
pelo professor para estimular a 
resposta do aluno quanto ao 
conhecimento adquirido, Ex.: 
desenvolvimento de algum 
experimento, ou seminários e 
demais projetos relacionados.     

 Diagnóstica (1,0 pontos) 

 Formativa (5,0 pontos) 

 Somativa (5,0 pontos) 

O projeto do 1º semestre 
consistirá em desenvolver uma 
atividade ligado as profissões para 
os estudantes. Já para o segundo 
semestre será decidido em 
coordenação com a equipe 
docente. 

OBS  
  

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 
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PLANO DE CURSO – 2ª Série do Ensino Médio 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

 

 Como surgiu o 
Estado moderno 

 O poder e o Estado 

 

 Compreender formas de 
organização do Estado - 
absolutista, liberal, 
socialista, totalitário, 
neoliberal.  

 Evidenciar a relação de 
poder entre homens e 
mulheres introduzindo a 
noção de gênero  

 Conhecer a estrutura de 
organização política do 
Brasil. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala 
de aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS  
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GDF / Secretaria de Estado de Educação 
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Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
BIMESTRE 

 

 Poder, política e 
Estado no Brasil 

 A democracia no Brasil 

 

 Conhecer a estrutura 
de organização política 
do Brasil. 

 Construir elementos de 
análises que 
possibilitem a leitura 
crítica das situações 
da vida cotidiana. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 



 

 

381 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 



 

 

382 

___3_º 
BIMESTRE 

 

 Direitos e cidadania 

 Os movimentos sociais 

 

 Conhecer os 
processos de 
conquista dos direitos 
civis, políticos, sociais 
e humanos no Brasil. 
Conhecer aspectos da 
Constituição Brasileira 
e do Estatuto da 
criança e do 
Adolescente. 
Apresentar a estrutura 
básica de organização 
de uma pesquisa de 
opinião. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 
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PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4___º 
BIMESTRE 

 

 Os direitos e a 
cidadania no Brasil 

 Os movimentos sociais 
no Brasil 

 

 Conhecer os 
processos de 
conquista dos direitos 
civis, políticos, sociais 
e humanos no Brasil. 
Conhecer aspectos da 
Constituição Brasileira 
e do Estatuto da 
criança e do 
Adolescente. 

 Conhecer alguns 
movimentos sociais 
noBrasil. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
  

  
 

 

GDF / Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 
Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 
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PLANO DE CURSO – 3ª Série do Ensino Médio 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS OBJETIVOS E/OU DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

__1__º 
BIMESTRE 

 

 Cultura: Dois 
conceitos e suas 
definições 

 

 Possibilitar a criação de 
um repertório básico que 
demonstre a ampla 
diversidade sociocultural 
brasileira.  

 Proporcionar aos 
educando o 
reconhecimento de que 
são agentes e 
protagonistas da 
construção/reconstrução 
dos processos sociais.  

 Favorecer o contato com 
elementos artísticos do 
patrimônio cultural 
brasileiro 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala 
de aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS  
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_2___º 
BIMESTRE 

 

 Mesclando cultura e 
ideologia 

 Cultura e indústria 
cultural no Brasil 

 

 Compreender os 
processos de 
comunicação na 
sociedade. Conhecer 
as principais 
características da 
comunicação no 
contexto da internet. 
Analisar o impacto da 
internet na 
configuração de redes 
sociais de 
relacionamento. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 



 

 

386 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 



 

 

387 

___3_º 
BIMESTRE 

 

 Mudança social e 
Sociologia 

 Revolução e 
transformação social 

 

 Conhecer os 
processos de 
divulgação do 
conhecimento 
científico.  

 Conhecer ferramentas 
informatizadas para a 
digitação dos 
questionários de 
pesquisa 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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PLANO DE CURSO 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

DISCIPLINA(S): Sociologia 



 

 

388 

PROFESSOR(ES): Isaias Ricardo Barbosa de Lima 

PERÍODO CONTEÚDOS 
OBJETIVOS E/OU 

DESCRITORES  
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 

PROCEDIMENTOS 
MÉTODOS AVALIATIVOS PROJETOS 

_4___º 
BIMESTRE 

 

 Mudança e 
transformação social 
no Brasil 

  As transformações no 
ocidente 

 

 Discutir os principais 
temas da política 
internacional na 
atualidade. 

 Conhecer técnicas 
para a redação de 
relatórios e posters 
para apresentação dos 
resultados da pesquisa 
de opinião. 

 Construir elementos de 
análises que 
possibilitem a leitura 
crítica das situações 
da vida cotidiana. 

 

 Aulas expositivas; 

 Leitura coletiva e/ou 
individual, paragrafada ou 
silenciosa; 

 Socialização de ideias e 
questionamentos; 

 Elaboração de trabalhos 
para apresentações 
individuais e/ou coletivas; 

 Trabalho com leitura e 
interpretação das fontes 
bibliográficas; 

 Exposição de fotos, 
vídeos e slides; 

 Apresentação de filmes e 
documentários 

 

 Participação nas 
atividades internas da sala de 
aula e nas atividades 
extracurriculares da escola; 

 Assiduidade; 

 Avaliação diária, nos 
quesitos: desenvolvimento, 
comportamento, ética, moral, 
respeito e solidariedade; 

 Interação e participação 
individual e coletiva no 
processo de ensino-
aprendizagem; 

 Avaliações escritas; 

 Provas e trabalhos 
bimestrais; 

 Trabalhos escritos, 
individuais e coletivos; 

 

 X 

OBS 
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15 Anexos 

Anexo 1:   
 
NOME COMPLETO DO ALUNO 

FOTO 
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELA MATRÍCULA 

NOME COMPLETO DA MÃE 

NOME COMPLETO DO PAI 

ENDEREÇO COMPLETO 

ENFERMIDADES PRÉ-EXISTENTES (NECESSITA DE CÓPIA DO LAUDO) OU ALERGIAS 

TELEFONES PARA CONTATO TELEFONE E CONTATO DE EMERGÊNCIA CONTATO WHATSAPP 
  

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DIÁRIAS NO ANO LETIVO 2019 

ATRASOS 
NAS TROCAS 
DE SALA 
E/OU APÓS O 
INTERVALO 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

AUSÊNCIA 
DA 
CARTEIRINHA 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  

PERÍODO 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

DIFICULDA-
DES DE 
APRENDIZA-
GEM 

(   ) Ler 
(   ) Escrever 
(   ) Interpretar 
(   ) Calcular 
(   ) Raciocínio lógico 
(   ) Outro: 

(   ) Ler 
(   ) Escrever 
(   ) Interpretar 
(   ) Calcular 
(   ) Raciocínio lógico 
(   ) Outro:  

(   ) Ler 
(   ) Escrever 
(   ) Interpretar 
(   ) Calcular 
(   ) Raciocínio lógico 
(   ) Outro:  

(   ) Ler 
(   ) Escrever 
(   ) Interpretar 
(   ) Calcular 
(   ) Raciocínio lógico 
(   ) Outro:  

NÃO 
REALIZOU 
AVALIAÇÃO 

(   )ART    (   )CIE    (   )EDF (   )ART    (   )CIE    (   )EDF (   )ART    (   )CIE    (   )EDF (   )ART    (   )CIE    (   )EDF 

(   )GEO    (   )HIS    (   )ING (   )GEO    (   )HIS    (   )ING (   )GEO    (   )HIS    (   )ING (   )GEO    (   )HIS    (   )ING 

(   )POR    (   )MAT (   )POR    (   )MAT (   )POR    (   )MAT (   )POR    (   )MAT 
  

ASPECTOS SOCIAIS NA ESCOLA 
1º 
BIM 

2º 
BIM 

3º 
BIM 

4º 
BIM 

  
       

Aluno DESTAQUE (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

1º
 B

IM
E

S
T

R
E

 

Data: ________/_________/____________ 

Bom aluno (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

(   ) Pai   (   ) Mãe (   ) Outro 
__________________ 

Aluno esforçado (    ) (    ) (    ) (    ) 
      

  

Realiza todas as atividades (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

            

Aluno com desempenho mediano  (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

Assinatura do Responsável 

Aluno com baixo rendimento (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

2º
 B

IM
E

S
T

R
E

 

Data: ________/_________/____________ 

Aluno apático / Aluno não socializa (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

(   ) Pai   (   ) Mãe (   ) Outro 
__________________ 

Desinteresse pelos estudos (    ) (    ) (    ) (    ) 
      

  

Desrespeitou professores ou funcionários (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

            

Desrespeitou colegas (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

Assinatura do Responsável 

Desrespeita regras e normas da escola (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

3º
 

B
IM

E
S

T
R E

 

Data: ________/_________/____________ 

Faz uso de palavras inadequadas e 
desrespeitosas 

(    ) (    ) (    ) (    ) 
 

(   ) Pai   (   ) Mãe (   ) Outro 
__________________ 
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Conversa excessivamente nas aulas (    ) (    ) (    ) (    ) 
      

  

Permaneceu pelos corredores sem autorização (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

            

Atrapalha as aulas sem o material escolar (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

Assinatura do Responsável 

Participa de brincadeiras inadequadas (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

4º
 B

IM
E

S
T

R
E

 

Data: ________/_________/____________ 

Desrespeita o mapeamento das salas (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

(   ) Pai   (   ) Mãe (   ) Outro 
__________________ 

Danificou o patrimônio escolar ou de terceiros. (    ) (    ) (    ) (    ) 
      

  

Usa celular, fones ou objetos impróprios (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

            

Participou de práticas de bullying (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

Assinatura do Responsável 

 

Anexo 2 
 

DADOS ESSENCIAS PARA A ATA DO ALUNO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
  

Nome Completo do Aluno 

  
Nome Completo do Responsável pele Matrícula 

  
Nome Completo da Mãe 

  
Nome Completo do Pai 

  
Endereço Completo 

  
Enfermidades Pré-Existentes (NECESSITA DE CÓPIA DO LAUDO) ou Alergias 

  
Telefone e Nome do contato de EMERGÊNCIA Outros 

Telefones para 
Contato 

Contato WhatsApp* 

      
  

Por meio deste documento, AUTORIZO a Gestão do CEF 427 de Samambaia a FOTOGRAFAR o aluno(a)   

  matriculado    turno (  )MAT (  )VES 

ANO: (   )6° (   )7º (   )8º (   )9º                     TURMA: (   )A (   )B (   )C (   )D (   )E (   )F (   )G (   )H (   )I (   )J (   
)K 

e FAZER USO de sua IMAGEM para confecção da Carteirinha de Identificação** e demais documentos de 

escrituração do CEF 427 e/ou da SEEDF para o ano letivo de 2019. 
Nome Completo do Responsável RG ou 

CPF 
Grau de Parentesco 

      

* Apenas para envio de informações gerais. Particularidades devem ser tratadas pessoalmente com a Gestão da Escola. 

** Válida apenas para a identificação do aluno nesta Unidade Escolar. Sem validade como identidade ou para descontos em cinemas, shows, etc. 



Anexo 3 
 
 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 

Centro de Ensino Fundamental 427 

 

AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA 
O responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________________________________ do ____º 

Ano ____, senhor(a) ____________________________________________________________, solicitou a autorização para a 
entrada do aluno sem: 

(    ) Carteirinha    (    ) Uniforme    (    ) Sapato fechado 
Pelo período de _____/_____/20_____ até _____/_____/20_____. 
Tempo necessário para que o responsável providencie todos itens de IDENTIFICAÇÃO e SEGURANÇA acima. 
Essa autorização foi emitida por ___________________________________________   

Gestão 2017-2019. 

 

 
Anexo 4 
 

 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de 
Samambaia 

Centro de Ensino Fundamental 427 de 
Samambaia 

Senhor (a) professor (a), solicito a entrada em sala do (a) aluno 

(a): _______________________________________________ 

do ______ ano _______ às________, pois o mesmo se 

encontrava na direção/supervisão.  

Data: ______/______/20___.  

Supervisão Pedagógica.  

 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de 
Samambaia 

Centro de Ensino Fundamental 427 de 
Samambaia 

Senhor (a) professor (a), solicito a entrada em sala do (a) aluno 

(a) ________________________________________________ 

do ______ ano _______ às________, pois o mesmo se 

encontrava na direção/supervisão.  

Data: ______/______/20___.  

Supervisão Pedagógica. 



Anexo 5 
 

COMUNICADO/CONVOCAÇÃO 
 

Senhores pais e responsáveis, convocamos todos a contribuir com a colaboração efetiva 

entre a FAMÍLIA, a ESCOLA e o SUS para garantir o direito de seu filho a cuidados básicos de 

saúde e prevenção. Sendo necessário que o estudante apenas seja cadastrado junto ao SUS. E para 

realização de ações conjuntas entre o CEF 427 e o Posto de Saúde precisamos do número de 

cadastro do SUS de seu filho. 

Colabore com a prevenção à saúde de seu filho preenchendo corretamente os dados abaixo. 

Caso o estudante não possua o número de cadastro do SUS, basta procurar o Posto de Saúde mais 

próximo e realizar o cadastro. 

Lembramos que o NÃO preenchimento caracteriza omissão, resultando em possível 

encaminhamento da família ao Conselho Tutelar conforme Estatuto da Criança e do Adolescente 

art. 55-56 (Lei 8.069/1990). 

Contamos com a colaboração de todos. 

Atenciosamente, 

Gestão 2017 – 2019.  
 

Nome Completo do 

Aluno:  
Data de 

Nascimento:       /       /      Turno:  Série:  Turma:  
Número de Cadastro do 

SUS:  
Nome Completo da 

Mãe:  
Nº CPF do 

Aluno:  
  

 

 

 
Anexo 6 
 

 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 

Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia 

 

CONVOCAÇÃO 

Senhores Pais ou Responsáveis, solicitamos seu comparecimento, nesta Unidade Escolar para tratarmos 
de assuntos referentes ao aluno(a) 

______________________________________________ do _____ ano _____ no dia 

_____/____/_____, ____-feira às ____:____ horas e procurar ___________. 

Lembramos da importância do acompanhamento escolar por parte da família e que o NÃO 
comparecimento caracteriza omissão, resultando em encaminhamento da família ao Conselho Tutelar 
conforme Estatuto da Criança e do Adolescente art. 55-56 (Lei 8.069/1990). 

Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone 3901-7930 

     
Direção  Aluno  Responsável 

 

 



Anexo 7 
 

CEF 427 

SAMAMBAIA 

AUTORIZAÇÃO 

SAÍDA DE SALA 

  

  

IMPORTANTE: 
ESTE CRACHÁ PERMITE QUE APENAS  

UM ÚNICO ALUNO 
TRANSITE PELA ESCOLA. 

  

GESTÃO 2017-2019 

2019 

ANO LETIVO 

 



Anexo 8 
 

 

BANHEIRO PNE MECANOGRAFIA BANHEIRO FEMININO BANHEIRO MASCULINO

BANHEIROS 

PROFESSORES

SALA DE LEITURA / BIBLIOTECA

PÁTIO
CORREDOR

SECRETARIA
SOE/EEAA / APOIO 

PEDAGÓGICO
SUPERVISÃO

SALA DOS 

PROFESSORES
COORDENAÇÃO

PALCO

CANTINA

SALA 15 SALA 10 SALA 05

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 ARTES INGLÊS

SALA 20 MÚLTIPLO USO 2 MULTIPLO USO 1 GEOGRAFIA 2

SALA DE RECURSOS SALA 14 SALA 09 SALA 04

THAYANE / ANDRÉ CARLOS LEONARDO / RENATO RENIA  / DANIELE

VIDE ANEXO VIDE ANEXO LUCIANO / NUZIA

DIREÇÃO CIÊNCIAS 1 CIÊNCIAS 2 CIÊNCIAS 3

SALA 19 PATRICIA / VANDERLANE RAISSA / QUENIA ROSENI / MIRIAM

SALA 17 SALA 12 SALA 07 SALA 02

SALA 18 SALA 13 SALA 08 SALA 03

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
PORTUGUÊS 1 PORTUGUÊS 2 PORTUGUÊS 3

ISANIA / CASSIA ANA TAÍSA / DANIELLA ANA MARIA / ROSILENE

MAPA DAS SALAS AMBIENTE 2019 DIURNO

SALA 16

C

O

R

R

E

D

O

R

SALA 11

P

Á

T

I

O

 

C

E

N

T

R

A

L

SALA 06

C

O

R

R

E

D

O

R

SALA 01

SALA MULTIMÍDIA
MATEMÁTICA 1 MATEMÁTICA 2 HISTÓRIA 1

ARQUIVO

LUCIENE / CÉSAR CLAUDELICE / AUXILIADORA JEIDMA / RAMIERE



Anexo 9 



Anexo 10



Anexo 11 

 


