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“A educação é um ato de amor,  

por isso, um ato de coragem.” 

 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

Diante da urgência em se elaborar o fazer pedagógico, propondo e articulando um 

projeto que orientasse todo o trabalho dessa instituição, a presente Proposta Pedagógica 

orientou-se e fundamentou-se na Orientação Pedagógica do Projeto Político-Pedagógico, no 

Currículo em Movimento da Educação Básica (Ensino Fundamental Anos Finais e 

Pressupostos Teóricos), nas Diretrizes de Avaliação das Escolas Públicas, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e nas Diretrizes para o 3º Ciclo entre outros 

documentos. 

Tendo como base os preceitos relacionados acima, a instituição buscou trabalhar da 

forma mais democrática e participativa possível, levando em conta a importância de se dar 

voz a todos os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de uma escola, 

fazendo com que se sintam partes integrantes da mesma, como realmente o são.  

Várias discussões foram realizadas utilizando-se o precioso espaço da Coordenação 

Pedagógica, e outras metodologias e espaços, sendo que é sabido que a construção de uma 

política plural e igualitária se faz a cada conversa, a cada instante em que os atores 

envolvem-se, seja em ambiente formal ou informal. O processo se deu conforme o 

cronograma na tabela a seguir. 

DATA TEMA METODOLOGIA QUEM 

 05/02 

 

APRESENTAÇÃO DA PP  LEITURA E APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 2018-

2019 COM TODO CORPO 
DOCENTE, COMO PARTE DA 
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA 

PEDAGÓGICA. 

DIREÇÃO, 
COORDENAÇÃO, 

SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICAN E 
PROFESSORES. 

13/03 A 

19/04 

 

REVISÃO/ELABORAÇÃO 

COLETIVA DA PP 

REVISÃO/ELABORAÇÃO COLETIVA 
DA PP COM TODA COMUNIDADE 

ESCOLAR E COORDENAÇÃO 
INTERMEDIÁRIA. 

TODA COMUNIDADE 
ESCOLAR E 

COORDENAÇÃO 
INTERMEDIÁRIA 

08 A 
22/04 

DIAGNÓSTICO DA 
COMUNIDADE 

ESCOLAR 

DISTRIBUIÇÃO DE 
QUESTIONÁRIOS DE 

DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

TODA A COIMUNIDADE 
ESCOLAR 

11 A 
17/04 

A ESCOLA QUE 
QUEREMOS (ALUNOS) 

PRODUÇÃO TEXTUAIS SOBRE A 
TEMÁTICA EM SALA DE AULA E 

SELEÇÃO DO MATERIAL 

PROFESSORES, ALUNOS 
E COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

19/04 ENTREGA ENTREGA DE CÓPIA DA PP PARA 
UNIEB (ANÁLISE) 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA E UNIEB 

29/04 A 

07/05 

DEVOLUTIVA DA UNIEB  DEVOLUTIVA DA UNIEB PARA AS 
EU COM CONTRIBUIÇÕES E 

AJUSTES FINAIS 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA E UNIEB 

08/05 DIA LETIVO TEMÁTICO APRESENTAÇÃO DA PP PARA 
TODA COMUNIDADE ESCOLAR 

TODA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

24/05 ENVIO FINAL DA PP ENVIO DA PP PELA UNIEB PARA 
SUBEB 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA/ UNIEB/ 

SUBEB 
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Buscou-se ouvir a comunidade escolar como um todo através de uma pesquisa de 

Diagnóstico familiar em formulários de papel, exposto na imagem logo abaixo, enviados aos 

responsáveis de cada estudante, para que tal oitiva balizasse um trabalho posterior que, por 

sua vez, faria parte do nosso processo de construção da Proposta Pedagógica. Foram muitas 

as colaborações e, a partir dos dados coletados, as reuniões se seguiram com o intuito de 

avaliar os processos que já são praticados, aprimorando-os e realizando ajustes que se 

fazem necessários em todo e qualquer processo de evolução. 
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Logo abaixo temos uma estatística do que espera a comunidade escolar em relação a 

sua gestão: 

Os estudantes também tiveram sua participação com produções textuais e artísticas de 

diversos gêneros expressando acerca do tema “A Escola que queremos”. 
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Em nossas Coordenações Pedagógicas o espaço foi destinado à livre manifestação de 

ideias que corroborem à elaboração de um plano de ação sustentável e que atinja nosso 

alunado, de forma a despertar-lhe o interesse pelos estudos, pela pesquisa, pelas ciências, 

pelas artes, linguagens, enfim, todas as formas de conhecimento.  Foi realizado estudo dos 

documentos oficiais e dinâmicas de grupo no espaço da Coordenação Pedagógica. 

 Sabemos que o processo de criação da proposta pedagógica é infindável, mutável. 

Para tanto buscamos sempre adquirir maiores informações, com a finalidade de tornar o 

processo fidedigno ao que pensa a comunidade escolar como um todo, visando atendê-la 

em sua integralidade e almejando sempre a oferta de uma educação de qualidade.  
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

 

O processo de ensino e aprendizagem do Centro de Ensino Fundamental 20 visa 

contemplar as diversas dimensões do ser humano, destacando não apenas o aspecto 

cognitivo.  Nossa instituição fundamenta o seu maior princípio de ação pedagógica no Projeto 

Político Pedagógico Professor Carlos Mota da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

onde afirma que “proporcionar uma educação que possibilite o desenvolvimento crítico, que 

problematize a realidade e a comunidade, que reconheça o território de influência da escola 

no desempenho de sua função formadora de sujeitos históricos é (...) o caminho ideal para 

se fazer uma educação transformadora da realidade.” 

Na Educação Integral, faz-se mais do que urgente desenvolver todas as dimensões do 

aluno: a ética, a artística, a física, a estética e suas inter-relações com a construção social, 

mental, ambiental e integral do desenvolvimento humano. 

“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 (Projeto Político Professor Carlos Motta, 2012, 

p.19).” 

Assegurar o pleno exercício da cidadania por meio de uma educação de qualidade que 

esteja amplamente oferecida ao educando é um princípio fundamental da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece que “a Educação tenha por finalidade 

desenvolver o educando assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

Dessa forma, evidencia-se aqui, nesta PP, o instrumento elaborado e proposto para atender 

a esse princípio tão fundamental ao educando matriculado nessa instituição. 
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2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia foi fundado em 20 de agosto de 1971, 

inicialmente como Escola Classe 05 de Ceilândia, que 

atendia alunos de 1° série a 4° séries do ensino fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima temos uma foto da primeira planta da escola, retirada do Arquivo Público do 

Distrito Federal, em seguida uma foto da quadra do ano 1985, retirado do livro “Escolas da 

FEDF - Volume II”, Editora Cobapa 1985 (capa na figura abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo abaixo temos registros em forma de ata, encontrados na plataforma digital do 

Museu da Educação do Distrito Federal, mostrando que nossa escola foi umas das primeiras 
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escolas fundadas em Ceilândia e que no tempo fazia parte do complexo escolar “A” de 

Ceilândia. 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as pessoas que contribuíram com a construção da escola como patrimônios da 

comunidade têm um funcionário da escola, o senhor Antônio José da Silva, que estudou 

nessa instituição de ensino desde sua fundação em 1971, e veio trabalhar como chefe 

administrativo no ano de 2000, permanecendo até hoje.  

Acima temos uma foto da sua ficha individual de aluno, retirada do arquivo do CEF 20. 

De acordo com a Resolução 2813 de 22/11/1989 da SEC - FEDF, a Escola Classe 05 

de Ceilândia passou a denominar-se Centro de Ensino de 1º Grau 20 de Ceilândia, 

atendendo do sexto ao nono ano do ensino fundamental. 

Amparado nos artigos 34 e 87 da LDB – Lei 9394/96 e em consonância como área de 

vulnerabilidade social, o CEF20 de Ceilândia torna-se, em 2013, regime de Educação 

Integral, obedecendo ao Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEIT. Com a 

ampliação da jornada escolar, em turno único, com duração de 10 horas diárias, a instituição 
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passa a diversificar as situações que promovam aprendizagens significativas e 

emancipadoras, por meio de atividades complementares previstas no PROEIT, além dos 

componentes curriculares da Base Comum. 

Em 2016, após diversas conversas e reuniões, os diretores da escola, diretores da 

SEEDF juntamente com os assessores do PROEIT, decidiram por bem adotar um turno único 

de permanência do aluno na escola com duração de 9 horas, sendo 4 horas pela manhã, 

uma hora de almoço e 4 horas pela tarde, totalizando 8 horas aula por dia. 

Embora a Educação Integral surja como uma alternativa de prevenção ao desamparo 

das ruas, além da expectativa de cuidado e proteção dos filhos, há nas famílias o desejo de 

que o tempo maior de estudo seja uma abertura às oportunidades de aprendizagem, 

negadas para grande parte da população infanto-juvenil em situação de pobreza ou de risco 

pessoal e social (GUARÁ, 2006). 

Em 2017, a escola retornou ao regime de 10 horas, a pedido da Secretaria de Estado 

de Educação, a fim de padronizar o período de permanência dos alunos em todas as escolas 

que atendem o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEIT. Esse regime de 

10 horas continua até os dias atuais. 

 Os dados de identificação da Instituição atualmente são os seguintes: 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Endereço: EQNM 8/10 área especial, s/n° Ceilândia Norte – DF 

E-mail: cef20@creceilandia.com 

Telefone(s): 3901-3757 / (61) 3901-3724                           

Essa instituição de ensino é mantida por meio de verba pública, oriunda do Governo do 

Distrito Federal, atendida pelos seguintes programas: 

 Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF): tem o objetivo de 

dar autonomia para o gerenciamento e realização de projetos pedagógicos, administrativos 

e financeiros da escola. Esse recurso provém do Governo do Distrito Federal. 

 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): tem o objetivo de melhorar a 

infraestrutura física e pedagógica da escola, aquisição e manutenção de material 

permanente, conservação e pequenos reparos na unidade escolar, aquisição de material de 

consumo necessário ao funcionamento da escola. Esse recurso provém do Ministério da 

Educação (MEC). 

 Programa Novo Mais Educação: tem como objetivo o ressarcimento de despesas com 

transporte e alimentação dos Mediadores da Aprendizagem e Facilitadores responsáveis 
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pelo desenvolvimento das atividades de Acompanhamento Pedagógico nas áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática, bem como atividades complementares de Artes, Cultura, Esporte 

e Lazer. Esse recurso provém do Ministério da Educação (MEC). 

 Fundo Social dos Servidores: tem como objetivo promover a socialização entre 

servidores, patrocinando confraternizações e datas comemorativas. Esse recurso provém de 

uma contribuição dos servidores dessa instituição. O valor fica estabelecido no início de cada 

ano letivo. É opcional ao servidor participar ou não. 

 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

a. Contexto Educacional 

Na sociedade atual, a escola é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto 

de funções diversas. Além de função de instruir e avaliar, a escola tem de orientar 

(pedagógica, vocacional e socialmente), de cuidar e acolher crianças e jovens em 

complementaridade com a família, de se relacionar ativamente com a comunidade, de gerir 

e adaptar currículos, de coordenar um grande número de atividades, de organizar e gerir 

recursos e informações educativas, de autogerir e se administrar, de autoavaliar, de ajudar 

a formar seus próprios docentes, de avaliar projetos e de abordar a importância da formação 

ao longo da vida. (ALARCÃO, 2001). 

Os problemas advindos da sociedade, tais como droga, conflitos familiares, negligência 

da família, envolvimentos em pequenos delitos e as mais variadas formas de violência são 

dramas não muito incomuns na realidade de grande parte de nossa clientela. Em resposta a 

esse quadro de mazelas sociais, a escola transpõe parte do que é vivenciado fora dos muros, 

trazendo como consequências a indisciplina, a ausência da família e o vandalismo com o 

patrimônio público. 

“Em uma escola para todos e todas, as experiências acumuladas pelos estudantes, em seus contextos 

sócio-históricos, devem ser consideradas, de modo a promover a significação da aprendizagem e o 

protagonismo individual e coletivo que advém dos espaços além-muro, potencializando-as para a promoção e 

exercício da cidadania plena (PP Carlos Mota, 2012)”. 

Desta forma, evidencia-se, em nossa rotina diária, a problemática vivenciada pelos 

nossos alunos, que apresentam problemas das mais distintas ordens, financeiras, 

emocionais, psicológicas, o que interfere, diretamente, em como o mesmo percebe a escola 

e se relaciona com ela. O trabalho conjunto de todos os setores da mesma é que buscam 

alternativas, mesmo diante de imensas limitações, para auxiliar esses jovens a trilhar o 

melhor caminho possível em suas jornadas.  
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Na presente PP, os projetos aqui evidenciados são voltados para mudar esse quadro 

apresentado, não substituindo o papel da família ou do Estado, mas buscando apoio no pilar 

da educação Integral: a escola tem de ser uma mudança do contexto social por meio de 

maior diálogo com a comunidade, como forma de prevenção ao desamparo das ruas, e com 

o intuito de levar cultura e cidadania, ampliando o universo dos estudantes. 

 

b. Perfil dos Profissionais da Educação 

No nosso quadro funcional contamos hoje 70 professores efetivos, 24 professores 

substitutos, 09 auxiliares em educação, 1 chefe de secretaria, 01 secretário escolar, 2 

supervisores pedagógicos e 1 supervisor administrativo, 5 técnicos e 03 funcionários de copa 

e cozinha. 20 funcionários são terceirizados para serviços de limpeza, cozinha e segurança. 

Quanto a formação dos professores temos 2 profissionais com mestrado, 53 com 

especialização e 80 com nível superior. 

Em nossa Instituição primamos pelo compromisso de oferecer formação de qualidade 

a nossos profissionais, no espaço da Coordenação Pedagógica e no incentivo de formações 

externas como as da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação). 

c. Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

Nosso corpo discente é oriundo da classe trabalhadora ou é trabalhador. Tem poder 

aquisitivo e nível socioeconômico baixo, sendo que muitos se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. Os dados disponibilizados em gráfico logo abaixo foram retirados dos 

questionários realizados com a comunidade escolar e do último PDAD- Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios (Ceilândia 2015) no site do CODEPLAN (Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal. 

 Quem respondeu a pesquisa realizada pela escola: A maioria das pesquisas 

entregues foram do público dos 6º anos. 
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Percebe-se que a grande maioria de respostas a pesquisa escolar foi de mulheres, assim 

como a predominância na cidade é do sexo feminino e a concentração no sustento e geração 

de renda das famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A escolaridade da comunidade escolar: Nesse quesito o maior índice não 

coincidiu com o da população em geral que, em sua maioria não concluiu o Ensino 

Fundamental. 
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 Dados referente à naturalidade da escola e da população em geral: Nesse dado 

houve disparidade, considerando que a grande proporção dos responsáveis pelos alunos é 

nascida no Distrito Federal, enquanto a população ceilandense é, em sua maioria, de origem 

nordestina. 

 

 

 

 

 

 Quanto à Renda familiar: Considerando a renda geral da população de Ceilândia, 

a renda familiar do perfil familiar no CEF20 demonstrou-se inferior. 
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 Quanto à Moradia: Houve aqui também disparidade quanto à condição da moradia, 

pois em Ceilândia em geral a maioria dos imóveis é quitada e própria, mas na região 

específica dos alunos da escola o perfil de moradia é alugado. 

 

 

 

 

 

 

 Ocupação e atividade profissional: Apareceram na pesquisa várias áreas de 

atuação profissional, com predominância de atividades domésticas e atividades autônomas. 

Na Região de Ceilândia em geral predominam atividades comerciais. 
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d. Infraestrutura 

O Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia apresenta uma estrutura física em 

bom estado de conservação. Anualmente a escola passa por manutenção, com pintura geral, 

revisão elétrica, revitalização de ambientes, reforma em banheiros, criação de espaços 

alternativos, visando condições favoráveis ao desenvolvimento pleno de nossos alunos. 

Essa instituição é composta por: 

 18 salas de aula; 

 04 banheiros; 

 01 Sala de Recursos; 

 01 Biblioteca; 

 01 Laboratório de Informática; 

 01 Sala de Coordenação; 

 01 Sala de Professores; 

 01 Sala do Administrativo; 

 01 Sala de Multimídia; 

 01 Secretaria; 

 01 Sala do Serviço de Orientação Educacional; 

 02 Depósitos; 

 01 Cozinha; 

 01 Cantina; 

 01 Sala de Dança; 
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 01 Sala de Jogos; 

 01 Refeitório adaptado; 

 01 Quadra de Esporte com cobertura.  

Para que possamos propiciar o atendimento em Tempo Integral com conforto aos 

nossos alunos, é necessário que haja uma estrutura física mínima a fim de imprimir qualidade 

ao atendimento, sendo importante lembrar a necessidade de espaços para repouso, para 

livre expressão e para lazer, o que ainda é algo restrito em nossa Instituição. 

 

e. Indicadores de Desempenho Escolar 

 

 Indicadores Internos: Constam nos gráficos e tabelas a seguir a análise dos 

números relativos a aprendizagem e resultados na Instituição. 

 

QUANTITATIVO DE ALUNOS EM 2017/2018 

  

INFORMAÇÃO PRESTADA NO CENSO ESCOLAR DF 2017/2018 

 
6º ano 

7/6 turmas 

7º ano 

5/6 turmas 

8º ano 

5 turmas 

9º ano 

6/1 turma 

Matriculados até o final do ano 189 / 68 180 / 174 136 /137 24 / 98 

Aprovados sem dependência 138 / 66 138 / 156 87 / 128 18 / 92 

Aprovados com dependência 28 / # 19 / 4 25 / # # 

Reprovados 7 / # 12 / 1 15 / # 3 / 1 

Afastados por Abandono 16 / 2 11 / 13 9 / 9 3 / 5 

 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Matrículas até o Censo 207 / 69 188 / 194 148 / 146 27/ 101 

Admitidos após o Censo 24 / 10 29 / 23 18 / 28 5 / 19 

Transferências 42 / 11 37 / 43 30 / 37 8 / 22 

Matriculados até o final do ano 189 / 68 180 / 174 136 / 137 24 / 98 
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DEFASADOS IDADE/SÉRIE 2017 

 

DEFASADOS IDADE/SÉRIE 2018 

 

 

 Indicadores Externos:  

PROVA DIAGNÓSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2018 – 6º ANO 
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PROVA DIAGNÓSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2018 – 8º ANO 
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IDEB – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO DF 
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II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 

geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão sociocultural; 

e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido 

historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um 

processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua 

realidade. [...]. (PP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das 

aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e 

ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o que se constrói 

dentro e fora da escola”. (PP Carlos Mota, p.20). 

 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de 

aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes 

o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar 

intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas 

também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, 

mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas 

funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a companhia dessa 

instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, 

Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola 

e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por meio da 

imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não neutralidade 

que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana. 
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III. CONCEPÇÕES TEÓRICAS E PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

As concepções teóricas que respaldam nossa prática pedagógica podem ser 

evidenciadas nos ideais da Pedagogia Histórico-Crítica, que ressalta a importância da inter-

relação do homem com seu meio social. Desta forma, o ser é formado em sua integralidade 

quando são oportunizadas as interações do mesmo com seus pares, explorando seu caráter 

transformador e dando a ele a possibilidade de desenvolvimento do pensamento crítico 

acerca de todas as situações que lhe são apresentadas.  

 Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, 

histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas e 

modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes formais e os 

saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como agente 

de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido.  

 

1. Ensino-aprendizagem 

 

A existência social dos homens produz conhecimento, que é resultado do trabalho 

humano, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo é sempre social e histórico. Nessa 

perspectiva, o educador deve pensar nos conteúdos de forma contextualizada, por meio de 

uma aprendizagem significativa, sendo, portanto, mediador entre o conhecimento científico 

e cultural. Valorizando os saberes acumulados, a historicidade de cada indivíduo e a riqueza 

de suas próprias experiências. Dessa maneira, os dois elementos fundamentais para o 

processo de ensino-aprendizagem é o professor e o aluno.  

 

2. Educação Integral 

 

 A formação integral visa contemplar as diversas dimensões que formam o ser 

humano, respeitando as particularidades de cada um. Por isso, reafirma-se o compromisso 

de oferecer aos estudantes uma formação crítica e emancipadora, que se faz necessária à 

transformação social. Vale dizer ainda que na educação integral, a prática pedagógica se 

sustenta a partir dos eixos transversais de Educação para Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, permeando 

os conteúdos de forma articulada e interdisciplinar. 
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3.  Educação Inclusiva 

 

Sabe-se que a inclusão escolar se caracteriza na diversidade, intrínseca ao ser 

humano, e busca promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos, com 

ou sem deficiência, objetivando superar práticas discriminatórias para que os estudantes 

tenham suas especificidades atendidas. Assim sendo, é de suma relevância pensar a 

respeito da inclusão escolar, que se situa em um movimento de rompimento de paradigmas 

educacionais, e que leva em consideração a pluralidade de culturas presentes na interação 

humana, que vai além da integração de alunos com deficiência.  

De tal modo, a educação inclusiva defende o direito de todos os estudantes estarem 

unidos, aprendendo e participando, sem qualquer tipo de discriminação. Estabelece um 

paradigma educacional respaldado na percepção dos direitos humanos, que integra a 

igualdade e a diferença como valores inseparáveis, em razão da educação ser um direito 

fundamental e, consequentemente, à disposição de todos, sem qualquer distinção. 

 

4. Currículo Integrado 

 

Ter um currículo integrado significa acabar com a fragmentação do conhecimento, 

objetivando a formação multidimensional do estudante, aliando sempre a teoria com a 

prática, contemplando o conhecimento cultural e o conhecimento científico. Assim, no 

contexto da Educação Integral, as disciplinas da Base Curricular comum estarão interligadas 

entre si, em um trabalho conjunto, com foco na aprendizagem do aluno, desenvolvendo 

também com a Parte Diversificada projetos que valorizem o saber do estudante.   

 

5. Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa tem por objetivo potencializar a aprendizagem, e não ser um 

instrumento classificatório e de exclusão, constituindo, assim, uma prática fundamental neste 

processo. Nessa concepção, a avaliação fornece ao estudante a compreensão do seu 

próprio processo de aprendizagem, e auxilia na regulação e orientação da prática 

pedagógica, assumindo sua centralidade na aprendizagem e no desenvolvimento de todos 

os estudantes.  
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IV. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

O bom funcionamento de uma Instituição Escolar depende de uma série de fatores. 

Para listar os objetivos que contemplam tais fatores, foram realizadas reuniões, debates, 

questionários, entre outras metodologias. 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das Aprendizagens e dos resultados educacionais 

A gestão pedagógica tem por fim primordial assegurar o direito dos alunos a um ensino 

de qualidade. Para tanto, nessa gestão são criados mecanismos e estratégias para averiguar 

se a escola está conseguindo atingir seus objetivos, o que depende de um diagnóstico 

preciso sobre as atividades e possibilidades oferecidas no ambiente escolar, a definição das 

metodologias de ensino e formação de professores. 

 

Dimensão OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Gestão Pedagógica e 

Gestão das 

aprendizagens e dos 

resultados 

educacionais 

Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização 

de saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando as 

competências gerais da BNCC. 

Buscar uma aprendizagem de conceitos significativos, que 

realmente sejam utilizados pelos alunos em seu dia-a-dia, como 

forma de motivação no processo de ensino-aprendizagem. 

Formar o aluno em sua integralidade e em seu 

protagonismo, resgatando valores, reforçando a importância da 

disciplina e do respeito às normas escolares. 

Diminuição da taxa de reprovação anual e melhoria do 

IDEB da escola. 

Reduzir a taxa de evasão escolar e o índice de distorção 

idade-série. 

Conscientizar os alunos acerca da necessidade do 

combate à violência e prevenção ao uso de drogas. 
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2. Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 

A gestão escolar não se resume a lidar apenas com suprimentos. Ela também lida com 

pessoas. É por esse motivo que a tarefa de gerir uma unidade escolar torna-se tão 

desafiadora, pois lida diretamente com os educadores, funcionários em geral e os alunos.  

Nesse sentido é muito importante manter um esforço diário e contínuo para manter a 

relação de harmonia e um trabalho alinhado entre todos os setores da escola. 

 

 

Gestão Participativa e 

Gestão de Pessoas 

Democratizar as tomadas de decisões, implantando a 

Gestão Democrática de forma real e significativa.  

Implantação do Conselho Participativo. 

Promover a integração entre família e escola, 

oportunizando sempre o diálogo ético e a corresponsabilização 

de papéis distintos. 

Oferecer formações de qualidade, espaço para debates e 

discussões, bem como motivar a adesão a cursos de 

qualificação internos e externos.  

Promover a interação entre os professores das diferentes 

áreas do conhecimento. 

Oportunizar espaços de escuta para todos os funcionários 

e alunos, possibilitando a mediação de conflitos. 

Atender a todos os servidores em suas necessidades 

observando critérios legais pertinentes a cada segmento. 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira 

O papel da gestão escolar nesse escopo é de lidar com suprimentos, folhas salariais, 

reposição patrimonial, problemas de manutenção, organizar arquivos, administrar os 

horários da escola e tudo o mais que diga respeito à administração e ao financeiro da escola. 

Além disso, manter a nossa estrutura física em bom estado de conservação e suas outras 

dependências com parte elétrica e hidráulica em bom estado de uso. 
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No financeiro cabe ressaltar que as verbas são destinadas através de recursos 

descentralizados como PDAF e recursos oriundos de programas federais — PDDE - 

Programa dinheiro direto escola, onde visa repassar recursos financeiros conforme o 

quantitativo de alunos informado no censo escolar, sendo aplicadas em despesas com 

custeio /consumo — materiais de expediente, materiais de copa e cozinha, material de 

limpeza, material esportivo, material para manutenção de bens móveis, materiais para 

manutenção de bens imóveis, materiais de processamentos de dados e também material de 

capital — mesas, arquivos, caixas de som, data show e outros, na questão de capital não 

pode ser comprar computadores, impressoras no recurso do PDAF que vem do GDF em 

decorrência dos convênios firmados, somente no PDDE ENSINO FUNDAMENTAL podem 

se adquirir onde o valor repassado é muito pouco em decorrência do que se precisa para 

esta escola. Todo este processo de verba é gasto somente com a aprovação do conselho 

escolar, onde o mesmo é consultado, se delibera o que precisa gastar de emergencial dentro 

das necessidades propostas pelos segmentos deste conselho, o qual é representado por 

professores, auxiliares e pais e ou responsáveis. Também são pagos também os serviços 

de terceiros como a contabilidade para organizar, providenciar toda a documentação junto a 

prestação de conta a SEE/DF. Todos os gastos realizados são prestados contas através do 

SEI — Sistema Eletrônico de informações junto a Regional de Ensino, a mesma junto à sede 

e depois junto ao TCDF. No final do ano letivo também pode ser reprogramado o saldo 

remanescente destas verbas que sobraram para o ano seguinte.  

O papel principal deste gestor é fazer com que esses recursos venham a atender na 

coletividade os bons resultados pedagógicos e administrativos que com certeza farão com 

que a escola tenha condições de atingir índices melhores de aprovações e uma boa estrutura 

de trabalho para seus funcionários, alunos e comunidade no geral. 

 

Gestão Financeira e 

Gestão Administrativa 

Zelar pela guarda e instalações físicas do patrimônio da 

escola. 

Melhoria das instalações físicas e equipamentos da 

escola. 

Manter atualizada a documentação dos alunos. 

Utilizar os recursos jurídicos e financeiros de acordo com 

as necessidades da escola 
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V. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços. 

Em 2018 o CEF20 implanta a Organização Escolar em Ciclos, a qual está amparada 

legalmente pelos artigos 23 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº 9.394, de dezembro de 1996.  

A proposta do 3º Ciclo para as Aprendizagens é de “aprimorar constantemente os 

processos de ensinar, aprender e avaliar, tendo como princípio basilar a garantia das 

aprendizagens para todos os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental” (SEDF, 

2014).  

A organização escolar em ciclos apresenta uma organização diferenciada para os 

espaços e tempos escolares com foco nas aprendizagens. Desse modo, processos como a 

avaliação formativa e a reorganização do trabalho pedagógico devem ser prioritários na ação 

educativa. O trabalho pedagógico, dessa forma, “fundamenta-se na concepção de currículo 

integrado e de educação integral e na valorização do trabalho interdisciplinar na construção 

do conhecimento, considerando as múltiplas inteligências e os diversos contextos 

socioculturais em que os estudantes estão inseridos” (SEDF, 2014). 

A LDB 9394/96 em seu artigo 26 prevê que os currículos do ensino fundamental devem 

ter uma BASE NACIONAL COMUM, a ser complementada por UMA PARTE FLEXÍVEL. 

O Centro de Ensino Fundamental 20 optou para o ano de 2018, agrupar os 

componentes da Base Nacional Comum no turno matutino e a parte diversificada no turno 

vespertino, com atividades que deverão relacionar-se transversalmente por intermédio dos 

professores e demais atores (como monitores e oficineiros), responsáveis diretamente ou 

indiretamente pela educação em tempo integral, em um currículo integrado e articulado. Os 

dias letivos em tempo integral dão-se de segunda a sexta-feira, podendo eventualmente 

ocorrer aos sábados.  
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Abaixo se apresenta a organização curricular por turno.  

 

Turno matutino: 

 

 

 

Turno vespertino: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE FLEXÍVEL 

BASE 

COMUM 
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Conforme as Diretrizes da Educação Integral, diretor, coordenador, corpo docente, 

monitores, comunidade, devem prever intensas trocas de reflexões e mediações entre os 

responsáveis pelo trabalho pedagógico, visando a colocar o cotidiano da prática pedagógica 

no centro do processo de formação em busca de uma educação de qualidade. 

É necessário pensar numa escola inserida num ambiente criativo, dinâmico, onde os 

alunos possam mover-se, interagir, experimentar, descobrir e explorar. 

É fundamental que o estudante da escola em tempo integral possa desenvolver suas 

potencialidades em meio a um ambiente rico em práticas pedagógicas lúdicas. Portanto, 

espera-se tolerância, paciência e organização dos atores envolvidos, seja com adequações 

ou adaptações do espaço escolar, para que o ambiente educacional seja propício a 

aprendizagem de todos. 

É importante esclarecer que atividades lúdicas não correspondem somente ao ato de 

brincar ou jogar, mesmo que com direcionamentos e objetivos. A ludicidade se manifesta em 

atividades desprendidas do rigor de regras, interesses e doutrinações.   Deve-se haver uma 

dosagem entre a "brincadeira" com a finalidade de atingir objetivos escolares com a forma 

de brincar espontaneamente, envolvendo prazeres e entretenimento, já que a ludicidade 

surge da própria palavra relacionada à liberdade, criatividade, imaginação, participação, 

interação e autonomia, segundo artigo retirado do site do Centro Universitário do Brasil – 

UNISUAM (MARIA, et al, 2009). 

Na Educação de Jovens e Adultos – 1º e 2º Segmentos são respeitados as 

características próprias dos estudantes dessa modalidade de ensino, a faixa etária, a 

especificidade sociocultural e as limitações cognitivas. A prática pedagógica é baseada no 

diálogo e no respeito à diversidade, sem desprezar a bagagem do aluno, reforçando a 

autoestima, para que este sinta-se inserido no contexto escolar, propício a aquisição de 

conhecimento e sucesso acadêmico. 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA apresenta-se como uma importante 

estratégia de formação e aprendizado aos alunos que por algum motivo, nas condições 

temporais, consideradas normais, não conseguiram terminar seus estudos na modalidade 

educativa regular. 

Tem a finalidade então, de corrigir/reparar esse problema social que atinge inúmeros 

brasileiros que compreendem o vasto público da Educação de Jovens e Adultos. Para isso, 

é necessário avançarmos na defesa e garantia do direito à aprendizagem ao longo da vida 

em que o processo formativo não se finda, mas faz-se no cotidiano de todos nós, sujeitos de 

um mundo em constante evolução. 



   

33 

 

Infelizmente, as oportunidades de acesso aos meios educacionais não ocorreram de 

maneira igualitária nos diferentes Estados da federação e entre as diversas classes sociais 

que formaram a população brasileira. Com isso, os grupos ou parcelas sociais excluídas do 

acesso à educação escolar no tempo considerado adequado se tornaram o principal público 

escolar da EJA. 

As turmas de EJA tem se tornado cada vez mais heterogêneas no que se refere a 

idade dos alunos. Antes elas eram compostas na sua maioria de adultos trabalhadores, 

porém hoje, tem recebido cada vez mais adolescentes, que por vários motivos, são expulsos 

do ensino regular para a EJA. 

O problema é que quando se está em uma sala de aula com estudantes de 

diferentes, faixas etárias enfrentam conflitos e desentendimentos, uma vez que é necessário 

lidar com diferentes expectativas que cada estudante tem com relação à sua aprendizagem. 

Construir um currículo escolar destinado à Educação de Jovens e Adultos é um 

desafio pois este, deve ser adequado aos sujeitos, baseado principalmente nas 

necessidades que buscam superar os desafios encontrados, pelas idas e voltas ao processo 

escolar, o que pode ser alcançado por meio da busca de uma prática pedagógica que 

construa novas pedagogias e métodos de trabalho apropriados aos educandos, levando-se 

em consideração a diversidade etária e as ricas experiências de vida encontradas nessa 

modalidade de ensino. 

No Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia a oferta da Educação de Jovens 

e Adultos – EJA- é organizada em regime semestral com o total de 100 dias letivos. A 

modalidade é atendida por uma turma de cada série dos anos iniciais (1º segmento) e por 

duas turmas de cada série dos anos finais (2º segmento) do Ensino Fundamental. 

A organização dos componentes curriculares obrigatórios dos anos finais em áreas 

do conhecimento, da seguinte maneira: 

I. Língua Portuguesa (5 aulas por semana) 

II. Língua Estrangeira moderna - Inglês (2 aulas por semana) 

III. Arte (2 aulas por semana) 

IV. Educação Física (1 aula por semana) 

V. Matemática (5 aulas por semana) 

VI. Ciências da Natureza (4 aulas por semana) 

VII. História (3 aulas por semana) 

VIII. Geografia (3 aulas por semana) 
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2. Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade. 

 

O artigo 26.º, n.º 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: “Toda a pessoa 

tem direito à educação (…).” Mais adiante, no parágrafo 2.º determina: “A educação deve 

visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das 

diferentes liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos (…).”  

Entende-se daí o grande desafio dessa proposta aplicada a educação: o de assegurar 

a todos os seres humanos, independente de sua origem, classe social, gênero, ou de alguma 

deficiência o direito a uma educação que lhes proporcione o seu desenvolvimento integral e, 

em especial, o reforço dos seus direitos.  

Há aqui atribuição à educação de um papel de importância vital na sociedade, o de ser 

meio para que todos os outros direitos sejam garantidos e concretizados, ou seja, uma 

educação enquanto direito em si próprio e verdadeiramente universal. Sendo assim, não se 

pode organizar fora dos valores da inclusão. Só é possível favorecer o diálogo e o convívio 

entre as diferenças a partir de uma perspectiva inclusiva.  

1. A inclusão tem como base a valorização da aprendizagem de todos os alunos num 

mesmo contexto educacional, se utilizando da diversificação dos conteúdos, das estratégias 

e das experiências de aprendizagem. Uma educação que não respeita a diversidade e que 

não valoriza o convívio e a cooperação entre alunos naturalmente diferentes é uma educação 

visivelmente contrária aos princípios dos Direitos Humanos. É preciso construir uma 

educação que, nos seus valores e práticas, não seja contrária a esses direitos. Todas as 

propostas e projetos do CEF20 visam uma educação para a diversidade, respeitando os 

princípios dos direitos humanos e da educação inclusiva. 

 

3. Projetos Interdisciplinares 

 

Os projetos implementados nesta Instituição de Ensino, visam prioritariamente à 

melhoria da qualidade de ensino, bem como a formação do indivíduo na sua integralidade, 

tornando-o capaz de exercer seus direitos e deveres dentro da sociedade em que vive. E 

ainda, tem o intuito de combater a violência e a evasão, trabalhar a autoestima, evidenciar 

habilidades e talentos dos estudantes, tornando o ambiente escolar mais atrativo. 

Os projetos implementados nesta Instituição de Ensino, visam prioritariamente à 

melhoria da qualidade de ensino, bem como a formação do indivíduo na sua integralidade, 
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tornando-o capaz de exercer seus direitos e deveres dentro da sociedade em que vive. E 

ainda, tem o intuito de combater a violência e a evasão, trabalhar a autoestima, evidenciar 

habilidades e talentos dos estudantes, tornando o ambiente escolar mais atrativo.  

 

 Festival de Mídias Digitais  

 

Como diz Moran, com uma escola assim e, ao mesmo tempo, com o rápido avanço 

rumo à sociedade do conhecimento, o distanciamento entre a escola necessária e a real vai 

ficando dramático.   

O aprofundamento das temáticas, vídeo, TV, rádio, computador, internet, ambientes 

colaborativos, tem como ponto de partida a prática dos professores, em relação ao uso de 

tecnologias, levando-os a estudá-las, debatê-las e relacioná-las com sua realidade. 

Partimos de uma constatação de como está o ensino hoje, a escola e seus avanços, os 

professores e alunos dentro e fora da escola, o uso das velhas e novas mídias tecnológicas 

nas salas de aula e os benefícios que os novos recursos tecnológicos trazem tanto para a 

formação do professor, como para uma melhor integração aluno/ professor. 

 

 Festival de Música  

 

É realizado durante o 3º bimestre letivo. Os estudantes se inscrevem para 

apresentações de canto.  É realizada uma seleção dos candidatos previamente, 

acompanhados por músicos profissionais (no caso dos cantores). A culminância se dá com 

a apresentação dos candidatos ao público escolar e um corpo de jurados formado por 

professores da instituição e convidados. 

O objetivo deste trabalho é promover a interação dos diversos segmentos escolares, 

oportunizando a exibição de aptidões e habilidades dos estudantes. 

  

 Torneio de Xadrez  

 

Componente Curricular: Xadrez 

O xadrez é utilizado na educação como instrumento multidisciplinar, pois auxiliam no 

desenvolvimento de algumas características do pensamento cognitivo, como abstração, 

memorização, raciocínio lógico, dedução, indução e seu vínculo com a informática e as novas 

tecnologias de informação que permitem aumentar o espectro de sua utilização. 
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A prática do jogo de xadrez pode ocorrer em vários níveis e momentos. Ele pode ajudar 

a pessoa a criar a estratégia correta, podendo ser de grande utilidade na vida do indivíduo. 

As ações pedagógicas em torno desse tema possibilitam ensinar e aprender conteúdos de 

forma contextualizada e significativa. 

 Pensando nisso, criamos o projeto xadrez no centro ensino fundamental 20, um 

momento de prazer com atividades recreativas, cooperativas e filantrópicas relacionados ao 

jogo. 

 

 Torneio Interclasse  

 

Componente Curricular: Educação Física 

A prática esportiva como instrumento educacional visa ao desenvolvimento integral das 

crianças, jovens e adolescentes. O esporte é um elemento, social, cultural, econômico e 

político de grande relevância na sociedade moderna. Mobiliza um grande número de 

indivíduos que se relacionam de várias maneiras com este fenômeno, de espectadores do 

esporte para entretenimento, aos praticantes que preenchem seu tempo de lazer com 

qualidade ou os que estão inseridos no mercado de trabalho através do esporte profissional, 

por isso foi criado o projeto dos jogos interclasses. 

Esse projeto ajudará o educando a desenvolver o seu caráter cultural, emocional, 

afetivo, motor e socializador, englobando e contextualizando diversos conceitos a despeito 

do esporte e seus conteúdos específicos, oportunizando a vivência de diversas situações de 

aprendizagens. 

 

 Festa das Regiões  

 

Componente Curricular: Todos 

A festa das Regiões em nossa escola busca resgatar tradições folclóricas e históricas 

de cada região do Brasil, bem como o envolvimento de toda comunidade escolar. 

Durante as cinco semanas que antecedem a festa é realizada Gincana Cultural na 

escola com a participação de alunos, professores e demais funcionários. Durante este 

período, nos intervalos, acontecem apresentações de danças típicas, jogo de perguntas e 

respostas, arrecadação de prendas e provas diversas. Todas estas atividades são pontuadas 

coletivamente por turma, promovendo dessa forma, o trabalho de equipe, a interação entre 

alunos e professores (que participam das atividades com as turmas em que são 
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Conselheiros), conhecimento cultural da diversidade brasileira. A culminância acontece com 

a realização da Festa das Regiões, aberta a comunidade com barracas típicas, onde são 

expostos artigos, objetos e pesquisas realizadas pelos estudantes. Também há 

apresentação de quadrilhas e danças e comidas típicas. Há ainda pescaria e bazar. A festa 

é realizada com a participação dos professores dos turnos diurno e noturno e ao final da 

mesma, todos os gêneros alimentícios arrecadados em excesso e não utilizados na festa 

(como arroz, óleo, farinha, feijão, frango, etc), são destinados à complementação da 

alimentação de escolar dos estudantes durante o restante do ano letivo. 

 

 Projeto Cine 20  

 

Componente Curricular: Todos 

O projeto tem como finalidade abordar temas diversos, ligados aos Eixos Integradores, 

utilizando o recurso audiovisual com exibição de filmes selecionados pelos professores e 

aprovados pelos alunos. Ocorre em turno vespertino, mensalmente para cada turma. Logo 

depois, é oferecido um amplo debate sobre a temática do filme. 

 

 Projeto Baile de Máscaras 

 

Componente Curricular: Arte e Cultura, Arte e História. 

Esse projeto promove a prática educativa a partir de possibilidades temáticas e permite 

uma construção entre saberes escolares e a cultura. Em Arte, identifica e aprecia 

manifestações artísticas ao longo da história da humanidade e suas influências e 

contribuições como instrumento de transfiguração social. Em História, evidencia mudanças 

ocorridas na Europa a partir do século XI, relacionando inovações técnicas e crescimento 

populacional e a formação das cidades e da burguesia. Em Arte e Cultura, identifica o uso 

da máscara como representação de uma cultura e como meio de exposição de pensamento. 

 

 

 Projeto Jogos de Futsal Professores e Alunos  

 

Componente Curricular: Educação Física 

Projeto desenvolvido pelo professor Luciano do Couto Júnior em parceria com outros 

professores e servidores do Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia, no qual são 
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realizados jogos de futsal entre professores e alunos da instituição uma vez por semana após 

o término das aulas. Este projeto tem o objetivo de criar um vínculo afetivo e de confiança 

entre professores e alunos, melhorando assim o interesse e o comportamento dos 

estudantes durante as aulas. 

 O esporte quando bem orientado e bem objetivado, pode ser um instrumento para que 

a criança possa entender e relacionar o mesmo com o seu dia-a-dia, auxiliando nos estudos 

quando estiver fazendo sua tarefa, em casa com seus familiares e no relacionamento com 

os amigos. Para korsakas e Junior (2002), a auto referência no processo de ensino-

aprendizagem passa a ser um aspecto fundamental. Estabelecer referências e metas 

individuais coerentes com o nível particular de desenvolvimento de cada criança faz com que 

sejam oferecidas oportunidades iguais de aprendizagem e progresso para todas.   

 Segundo Boer (2010), o esporte pode ser um valioso instrumento de relacionamento 

social, já que ao praticar esporte, a criança pode revelar suas intenções, expressar seus 

sentimentos, construindo estratégias e criando códigos para que possam atingir os objetivos. 

Por isso foi criado o projeto jogo de professores e alunos. Integrar os alunos do ensino 

fundamental desenvolvendo o intercâmbio social e esportivo entre os estudantes. 

 

 Festa das Regiões (Educação de Jovens e Adultos - 1º e 2º segmentos) 

 

Componente Curricular: Todos 

Acontece sempre no 1º semestre de cada ano letivo. As regiões brasileiras são 

divididas por grupos (turmas) que realizam pesquisa sobre comidas típicas, danças, 

vegetação, vestimenta, folclore, bandeiras, monumentos, festas tradicionais, curiosidades e 

divisão geográfica. Com a orientação dos professores, os estudantes confeccionam e 

organizam exposição de salas temáticas, apresentações culturais, exposição de objetos e 

utensílios característicos das respectivas regiões. 

 A culminância do evento tem duração de três dias: no primeiro é realizada a exposição 

dos trabalhos em sala de aula (pesquisa e cartazes). Alunos e professores realizam visitação 

nos diversos espaços devidamente ornamentados. No segundo dia acontecem as 

apresentações culturais: danças típicas como Carimbó, Bumba meu Boi, Forró, Catira, etc. 

No ultimo dia há exposição e degustação das comidas típicas produzidas pelos estudantes. 

Todas as atividades são avaliadas pelo corpo docente e fazem parte do processo de 

avaliação. 
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 Semana da Consciência Negra (1º e 2º Segmentos da EJA e o Regular) 

 

Componente Curricular: Todos 

           A semana da Consciência Negra em nossa Instituição é uma tentativa de divulgar a 

Lei 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e a 

importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira.  Além trabalhamos com 

manifestações, artísticas e culturais. Os alunos são conduzidos a reflexões acerca Atitudes 

Preconceituosas e Racistas, Fenótipo Negro, a Escravidão Negra, entre outros.  

 Laboratório de Informática Educacional  

 

Componente Curricular: Todos 

A informática vem adquirindo grande relevância no cenário educacional. Sua utilização 

como instrumento de aprendizagem vem aumentando cada vez mais e exigindo que a escola 

se adapte a essa nova realidade. 

Utilizamos a informática como instrumento de apoio às disciplinas e aos conteúdos 

desenvolvidos, oferecendo ao corpo docente e discente acesso a essa nova ferramenta 

através de seu manuseio prático intercalado com os conhecimentos teóricos, proporcionando 

o educando interação com o objeto de estudo e acesso a instrumentos tecnológicos atuais. 

O atendimento é feito no matutino (Base Comum) através de agendamento prévio e 

apresentação do planejamento da atividade a ser desenvolvida, junto à coordenadora. No 

vespertino dentro da Parte Diversificada é ofertada a todos os alunos 1/ha semanal de 

inclusão digital, aula assumida por um professor durante a distribuição de turmas no início 

do ano letivo. 

 

 Visitas a Centros Culturais  

 

Componente Curricular: Todos 

  O projeto consiste em oportunizar aos alunos visitas a Centros Culturais, Museus, 

Bibliotecas, de forma a garantir um conhecimento acerca de obras de arte, das diversas 

áreas culturais, pinturas, fotografias, e etc. 
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 Jogos da Primavera  

 

Componente Curricular: Todos 

As competições escolares são o ápice da relação esporte e educação física na escola. 

Normalmente essas competições são organizadas de acordo com os modelos determinados 

no esporte de rendimento, pois as normas, as regras e os objetivos são os mesmos. 

Montagner e Soares (2012) defendem que a modalidade de jogo esportivo deve ser 

desenvolvida como atividade extracurricular, em competições interescolares, intercolegiais e 

outros torneios, para os interessados em participar das equipes competitivas da escola, com 

treinamentos em horários diferenciados das aulas de educação física, sendo assim, os jogos 

do Distrito Federal e jogos da primavera fazem parte do projeto politico pedagógico do centro 

ensino fundamental 20. 

 

 Leitor Nota 10 

 

Componente Curricular: Todos 

O projeto é organizado e desenvolvido pela equipe da biblioteca e visa estimular e 

desenvolver o gosto e o interesse pela leitura consiste em cadastrar os leitores que leem 

mais livros durante os bimestres, e aqueles que frequentam a biblioteca com mais 

assiduidade. Ao final de cada bimestre é feita uma comemoração que homenageia e oferece 

premiação aos dez maiores leitores do bimestre. Todos os alunos são convidados a 

participarem. 

 

 Intervalo Cultural  

 

Componente Curricular: Todos 

O projeto consiste num momento de interação e descontração entre os alunos. Ocorre 

uma vez por semana, durante os intervalos, e é desenvolvido por um professor que organiza 

um “quis”, que é um jogo de perguntas, para que os alunos possam responder. À medida 

que as respostas são acertadas, os alunos recebem uma premiação ou tem direito a enviar 

um recadinho amistoso para algum colega da escola, feito com uso de microfone, 

oportunizando que toda a escola ouça esse recado. 

 



   

41 

 

 Educando Monitor 

 

Componente Curricular: Todos 

Proporcionar aos alunos atendidos pela sala de recursos, bem como alunos com 

dificuldades em algumas disciplinas monitoria com alunos da própria sala. Dessa forma, 

serão escolhidos dois alunos da própria turma para orientar, auxiliar, aprimorar 

conhecimentos e conteúdos ministrados pelo professor. Busca-se assim, a melhoria da 

aprendizagem e premiar os alunos monitores que serão parte integrante do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 Parque Educador 

 

Componente Curricular: Todos 

Visita dirigida ao Parque Sabugo Honoyama dos alunos atendidos pela sala de 

recursos. Aula sobre elementos da natureza e interação com mesma. Levando o 

conhecimento prático para alunos que possuem as aulas teóricas em sala. 

 

 Mulheres Inspiradoras 

 

 Componente Curricular: Todos 

 Proporcionar aos alunos a possibilidade de discussão e reflexão sobre as temáticas: 

identidade feminina, a representação da mulher na mídia, cyberviolência e violência contra 

a mulher, a partir de práticas pedagógicas pautadas pela pedagogia de projetos e que 

privilegiem a leitura, a produção de textos autorais e o protagonismo dos alunos. 

 

 

 Aprendendo a Aprender 

  

Aplicação e ensino de técnicas de aprendizagem para alunos, de modo a interagir e 

ensinar os alunos as diversas técnicas para compressão e apreensão de conteúdos das 

diversas áreas da aprendizagem. O objetivo é melhorar a relação de aprendizagens e 

subsidia-los a compreenderem e gostarem do ato de estudar e aprender. 
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 Teen Coaching (valores, disciplina, perspectivas para o futuro) 

 

Este projeto de orientação visa à formação gradual de uma perspectiva de vida visto 

que muitas vezes os estudantes não visualizem seus objetivos de vida com clareza e não 

fazem ideia do que fazer para alcança-los. O projeto se desenvolve com o uso de 

ferramentas simples aplicadas geralmente por grupos de coaching, mas que valem para o 

uso de quem deseje desenvolver metas para a vida. 

 

 Confraternizações Entre Servidores 

 

Componente Curricular: Todos 

Entendemos que a rotina de trabalho desgasta as relações humanas e acaba por 

prejudicar o diálogo e o entendimento entre os servidores da escola. 

Nesse sentido, incluímos confraternizações entre todos os setores e servidores de 

nossa instituição de ensino durante todo o ano letivo, em datas pré-definidas como: 

“Encerramento do 1º Semestre”, “Dia do Estudante”, “Dia do Professor” e “Encerramento do 

Ano Letivo/Natal”, entre outras que se mostrarem viáveis durante o ano. 

 

 Projeto Mês da Mulher 

 

Componente Curricular: Todos 

Momentos de reflexão sobre temas como feminicidio, empoderamento feminino, noção 

do que é o machismo, entre outros, por meio de aulas baseadas no assunto. Concurso de 

redação com premiação e culminância com a banda LEDBED, além da valorização feminina 

com intervalos musicalizados sobre a temática, poemas que se refiram ao assunto, aplausos 

as mulheres e homenagens diversas. 

 

 Família na escola 

 

Componente Curricular: Todos 

O Projeto Família na Escola destina-se a participação efetiva e colaborativa dos pais 

na escola. Através deste Projeto, esperamos promover a integração, troca de experiências, 

bem como atualização e discussões sobre a importância e aproveitamento do mesmo.  
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Neste sentido, a relação Escola / Família é imprescindível à melhoria dos índices da 

qualidade da educação. A família como espaço de construção da identidade dos cidadãos 

firmando parceria com a escola para juntas promoverem o desenvolvimento pleno da criança 

e do adolescente, é através dessa participação que se desenvolve a consciência social crítica 

e também o sentido da cidadania para que juntos – Família / Escola – possam fazer da escola 

um espaço democrático. Reconhecer através deste Projeto as múltiplas relações sociais, 

econômicas e políticas na formação de cidadãos críticos, participativos e construtores de 

uma sociedade mais responsável, justa, humana e fraterna. 

 

 Coral CEF20  

 

Sabe se que a linguagem da música tem estado sempre presente na vida dos seres 

humanos, como bem disse Yehudi Menuhin: “Assim como o coração produz o primeiro ritmo 

da vida, a música nos devolve o pulsar da vida”. A linguagem musical, citando Arthur 

Schopenhauer: “A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não 

compreende”, é aquilo que conseguimos conscientizar ou aprender a partir da experiência. 

Educar musicalmente é proporcionar ao jovem educando uma compreensão progressiva da 

linguagem musical, através de experimentos e consciência orientada. 

Quando cantamos entramos em contato com a nossa musicalidade e podemos adquirir 

conhecimentos importantes que norteiam uma boa iniciação musical. Para cantar 

trabalhamos o corpo, a respiração e a voz, o que nos ajuda a desenvolver: Coordenação 

motora; percepção musical; afinação; memória auditiva; concentração; cultura e 

consequentemente o respeito pela diversidade. 

Acredita-se que com a realização deste projeto pode se despertar no educando o gosto 

pela música e levá-los a respeitar a diversidade cultural, além de aproximar os alunos da 

escola. 

 

 

 Sexta Mais Divertida 

 

Componente Curricular: Todos 

O Distrito Federal por meio da SEEDF vem ampliando a oferta de Educação Integral 

para concretizar o ideal de um ensino de qualidade com ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades educacionais numa perspectiva de currículo integrado. O trabalho pedagógico 
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e a oferta de ensino se dão de 8 a 10 horas diárias. Para tanto, há a necessidade de buscar 

alternativas e práticas cotidianas para que os estudantes viveciem esse novo modelo de 

educação por meio da observação, da brincadeira, do experimento, da imaginação e da 

interação com seus pares. 

 

 Festival de Dança 

 

Com o crescimento das desigualdades sociais, os problemas nas diversas 

comunidades periféricas do Brasil tornaram-se mais visíveis. A exposição e a amplitude 

desses problemas revelam as comunidades socialmente vulneráveis, o que abre uma grande 

oportunidade para o surgimento de inúmeros projetos sociais. Projetos que, de uma forma 

geral, objetivam eliminar ou diminuir tais problemas por meio de atividades musicais, 

artísticas (Dança) e esportivas.  

A Constituição do Brasil (Brasil, 1988), em seu artigo 6º e 217º, definir a prática 

desportiva e do lazer como um direito social, sendo um dever do poder público promovê-las.  

Para Tavares (2006), esse entendimento é primordial para a garantia da participação 

política e democrática das populações denominadas “vulneráveis” e para que os projetos na 

área da educação física, do esporte e do lazer atinjam todo o seu potencial de 

desenvolvimento social e humano.  

Portanto desenvolver projetos com esta vertente no âmbito da escola é de relevante 

importância, pois segundo Tabares (2006) o esporte e o lazer vêm sendo considerados como 

um dos principais “mediadores do desenvolvimento humano”. 

 

 Festival da Cultura Inglesa 

 

O festival da cultura estrangeira objetiva trabalhar conceitos de diferentes culturas como 

morte, espiritualidade, respeito as religiões, terror, medo, lembrança, entre outros. Estes 

conceitos abrangem a temática que une as datas de Halloween (Reino Unido, Irlanda, 

Estados Unidos, Austrália), Dia dos mortos (países de língua espanhola), e Dia de finados 

(Brasil).           

Para ser executado no final do mês de outubro, é uma época simbólica que permite 

tratar destes temas de forma lúdica, com diversidade de lendas e mitos que instigam a 

curiosidade e o interesse dos estudantes. 
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 Feira de Ciências 

 

Componente Curricular: Todos 

A realização da feira de ciências tem por objetivo despertar nos estudantes a 

curiosidade científica, treinando-os na utilização da metodologia científica, estimulando o 

estudante a formular questões científicas baseadas na realidade cotidiana por eles 

vivenciada, despertar um maior interesse pela escola, com a elevação da frequência às aulas 

e melhoria da aprendizagem.  

Os trabalhos classificados na escola serão apresentados na Feira de Ciências 

Regional. 

 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 

Acolhimento dos alunos que integrarão o quadro da escola no ano seguinte, por meio 

de ações de acolhimento e conhecimento da nossa escola. Além de entrega com condução 

dos alunos da escola para o ensino médio. Os alunos são levados a sua nova escola para 

conhecerem a logística do novo ambiente escolar no qual eles serão inseridos. 

 

5. Relação escola-comunidade 

 

O Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia procura realizar eventos com o intuito 

de trazer a comunidade para dentro da escola, objetivando o fortalecimento da parceria que 

se faz de extrema importância para a consolidação do trabalho. Para tanto, realiza reuniões 

bimestrais com os pais, além de promover palestras com temas atuais e relevantes, a 

realização de eventos abertos a toda a comunidade, como por exemplo, nossa festa junina, 

dentre outros. Buscamos ainda alcançar uma participação mais efetiva, especialmente dos 

pais e/ou responsáveis pelos alunos, sendo que temos projetos futuros para a instituição dos 

Conselhos Participativos, onde os pais serão ouvidos em suas angústias e sugestões, e 

ainda, convidados a fortalecer o elo com o corpo discente, pela finalidade única de promover 

uma educação de qualidade. 

 

6. Atuação articulada dos Serviços de Apoio 

 

 Serviço de Orientação Educacional  
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O SOE atua integrado ao trabalho pedagógico da escola com a comunidade, na 

identificação, prevenção e superação de conflitos. Contribui para o desenvolvimento global 

dos alunos no aprender/fazer, a conviver e a ser. Seus objetivos visam ampliar as 

possibilidades do aluno interagir na realidade onde vive, favorecendo seu crescimento 

pessoal. O principal objetivo da Orientação Educacional é promover um ambiente facilitador 

de permanência na escola, prevenindo situações de desinteresse, de constrangimento, de 

insucesso e evasão escolar.  

O encaminhamento ao SOE pode ser feito pelo professor, professor conselheiro, 

Conselho de Classe, pais ou responsáveis. O próprio aluno pode procurar o Orientador 

Educacional quando necessitar de apoio. Os professores também podem procurar o SOE 

em busca de ideias, suporte pedagógico, trocarem informações/conhecimentos para o 

andamento do seu projeto educativo. 

Sempre que for identificado algum fator que esteja interferindo no processo ensino-

aprendizagem do aluno, seja de ordem disciplinar (aluno comportamento agressivo), social 

e afetivo (apatia, desinteresse pelos estudos, baixa autoestima), rendimento escolar,  baixo 

rendimento escolar, não participação nos trabalhos. ou outro que mesmo não identificado 

pelo professor mas que esteja influenciando no processo educativo do aluno é importante 

que o aluno seja encaminhado ao serviço. 

O encaminhamento atende a uma determinada formalidade, que consiste no 

preenchimento de uma ficha de encaminhamento onde é citado o motivo do 

encaminhamento, a ocorrência dos fatos e as estratégias utilizadas pelo educador para 

resolver o problema. 

O primeiro passo do O.E com o estudante encaminhado é uma entrevista informal; que 

pode render um ou mais encontros. Em seguida, havendo necessidade é convocada uma 

entrevista/reunião com os responsáveis pelo estudante, podendo até haver visita; é realizada 

uma sondagem com os outros professores sobre o comportamento/impressão que o aluno 

passa. 

Este trabalho é feito com um levantamento sobre o histórico escolar do aluno, 

rendimento/ocorrências na escola e de sua vida familiar. Feito este trabalho é apresentado 

um diagnóstico, com sugestões de intervenções tanto para o professor, como para a família 

e o próprio estudante. Reforçamos que a ação do O.E. na escola é tanto preventiva como 
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continua, no sentido de estar contribuindo com o desenvolvimento integral do aluno no meio 

escolar e social, proporcionando ações que promovam seu crescimento pessoal. 

 

 Sala de Recursos 

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é definido 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(CNE/CEB, 2001) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor 

especializado, que suplementa (no caso de estudantes com altas habilidades/superdotação) 

e complementa (para estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares 

desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

É importante deixar claro que a sala de recursos não é um espaço de reforço escolar, 

onde o aluno é atendido no intuito de realizar atividades de casa ou estudar para provas e 

testes. Trata-se de um atendimento que complementa o trabalho do professor regente, com 

o objetivo de garantir ao aluno com necessidades educacionais especiais o acesso ao 

currículo, ou seja, eliminar barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando 

suas necessidades específicas. 

As atividades realizadas na sala de recursos diferenciam-se das realizadas na sala de 

aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. O professor especialista dispõe de 

recursos que por vezes não é possível de serem utilizados pelo professor regente, devido a 

várias questões como: quantidade de alunos em sala, espaço físico, tempo etc. Cada aluno 

é atendido com uma duração de uma hora/aula duas vezes por semana com horários 

definidos. 

 

 Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior 

de uma escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar, como: alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, 

pedagogos, diretores e comunidade externa. 

Cabe ao Conselho zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos 

dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino. Eles têm funções 
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deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão democrática das 

escolas públicas. 

Entre as atividades dos conselheiros estão, por exemplo, fiscalizar a aplicação dos 

recursos destinados à escola e discutir o projeto pedagógico com a direção e os professores. 

As famílias podem se envolver ativamente nas decisões tomadas pelas escolas dos 

seus filhos. Candidatar-se a uma vaga no conselho escolar é uma boa maneira de 

acompanhar e auxiliar o trabalho dos gestores escolares. 

 

 Educadores Sociais Voluntários 

Ao Educador Social Voluntário (ESV) compete zelar pela disciplina geral dos alunos 

dentro da unidade escolar e executar atividades de cunho pedagógico, conforme a portaria 

Nº 51, de 17 de fevereiro de 2017, que, instituiu o Programa Educador Social Voluntário, no 

âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

O Educador Social Voluntário (ESV), como o próprio nome já diz, é o voluntário que 

dará suporte às atividades de Educação Integral em dias letivos ou em dias destinados à 

reposição do calendário escolar, o que ocorrer aos sábados. 

O ESV não recebe nenhuma remuneração a não ser ressarcimento das despesas com 

transporte e alimentação. Portanto, a instituição para qual o mesmo esteja vinculado tem 

total autonomia, por intermédio da CREC, de reincidir o TERMO DE ADESÃO E 

COMPROMISSO que vinculam ESV e SEEDF. 

Durante o período de vigência, o termo de adesão poderá ser cancelado, também, por 

iniciativa do ESV, desde que notifique a escola e formalize o termo de desligamento. 

Eis os espaços de atuação dos monitores no CEF20: 

Monitor da Sala de Recurso: os monitores lotados nessa seção ficam sob comando 

direto do(a)(s) professor(a)(s) responsável(is)por este setor, que fornecerá 

manual/orientação próprio para seus monitores. 

a) Monitor de Apoio: são todos os monitores que não tenham funções pré-

determinadas ou que em algum momento não se ocupam de atividades direcionadas. 

Prestará apoio à assistência, aos coordenadores pedagógicos, supervisão pedagógica e 

Direção. Os monitores de apoio deverão, ao iniciar o seu turno, ficarem apostos, próximos a 

sala da DIREÇÃO para uma possível demanda. Não havendo nenhuma demanda, os 
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mesmos deverão circular pela escola, fiscalizar banheiros e agir de acordo com as orientação 

previstas no contrato do ESV. 

Algumas orientações para o Monitor de apoio: 

 

 Acompanhar alunos em sala de aula na ausência do professor, com atividade dirigida 

(atividades lúdicas como jogos pedagógicos ou atividades de fixação do professor 

ausente, pré-planejadas) entregue pelos coordenadores ou Assistência. Sabe-se que 

ao monitor atuante em sala de aula não se é exigida formação didática ou capacitação 

para lidar com alunos à altura de professores que são qualificados para o fim. E exigir 

tal postura seria uma afronta à cláusula quinta do termo de adesão e compromisso do 

ESV que diz: "o exercício do trabalho do(a) voluntário(a) não substituirá aqueles 

próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou empregado público, havendo de 

ser respeitado o caráter complementar do serviço". Porém, espera-se minimamente 

que o mesmo, atente-se em relação à interação positiva com os alunos, que tenha 

postura adequada em sala de aula (não se sentando sobre as mesas, ou fazendo uso 

do celular) e que procure ao máximo controlar a turma para que todos os estudantes 

permaneçam em sala de aula, calmos e disciplinados. 

 O MONITOR NÃO SUBSTITUI O PROFESSOR QUANDO ESTÁ EM SALA DE 

AULA E SIM ASSISTI OS ALUNOS NA AUSÊNCIA DO MESMO E SOB 

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CORPO DIRETIVO DA ESCOLA. 

 Quando em sala de aula, na ausência do professor, o monitor tem a obrigação de 

solicitar apoio ao corpo diretivo da escola se encontrar dificuldades para lidar com os 

alunos, assim como, comunicar ao corpo diretivo se achar que não tem condições de 

ficar na sala com os estudantes. 

 Em caso de pedidos de alunos para irem ao banheiro ou tomar água, vale a mesma 

regra dada aos professores: permitir saída somente com crachá de liberação. E as 

saídas só serão autorizadas no 2º e 5º horário. 

 É proibido liberar aluno, mesmo com crachá, para a lanchonete. 

b) Monitor de Apoio à Assistência: É o monitor que ficará responsável para dar 

suporte à Assistência. A assistência é a divisão administrativa encarregada de: prestar pré-

atendimento a alunos acidentados, prestar atendimentos gerais à comunidade, prestar 

atendimento à reclamações de estudantes sobre casos de indisciplinas ou problemas 

corriqueiros de sala de aula, e , se for o caso, dependendo do grau de urgência, repassar as 

informações para o Diretor ou Vice-Diretor ou, na ausência dos dois, ao  Supervisor ou 
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Coordenador Pedagógico. Além disso, ouvir e registrar casos de indisciplina relatados por 

professores ou qualquer membro escolar, em documento próprio, dentre outras atribuições. 

 O Monitor da Assistência deverá realizar pré-atendimentos na recepção, mas só 

deverá repassar alguma informação ou tomar alguma atitude se autorizado pelo 

responsável do setor. Jamais deverá liberar alunos ou permitir a entrada de pessoas 

sem autorização, seja pais de alunos, representantes de empresas, policiais civis sem 

identificação, pessoas que se dizem ser funcionários, ou quaisquer indivíduos que 
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apresentem como conhecido de algum funcionário. Em casos de dúvidas, a Direção 

e os vigilantes poderão ser consultados. 

 Fazer registros em fichas ou escrever bilhetes apenas sob supervisão do funcionário 

encarregado pelo setor. 

 Atender ou recepcionar qualquer membro da comunidade com educação e respeito. 

 Casos de atendimento à convocações de pais oriundos de advertência, suspensão ou 

por convite do professor, acolher o responsável orientando-o que uma pessoa mais 

qualificada o atenderá. Neste caso, chamar a pessoa responsável pelo setor. 

 Sob orientação e autorização do Coordenador Pedagógico, Da Assistência, Direção 

ou Supervisão, o monitor lotado na Assistência poderá direcionar funções a serem 

executas aos monitores de apoio. 

  

c) Monitor Inspetor de aluno (Bedel): o monitor inspetor de aluno é o monitor 

encarregado de: 

 monitorar o deslocamento e permanência dos alunos nos corredores, portas de sala 

e banheiros da unidade escolar. 

 zelar pelo cumprimento do horário das aulas, direcionando os alunos às suas 

respectivas salas, nos horários adequados, quando estes encontram-se pelos 

corredores. 

 prestar atendimento ao professor que solicitar apoio, desde que não demande muito 

tempo, pois os corredores não podem ficar sem a presença dos inspetores por período 

longo. 

 levar ao conhecimento da Assistência escolar os casos de infração e indisciplina de 

estudantes, quando observado ou solicitado por algum funcionário da escola. 

 informar a Direção, a permanência de pessoas não-autorizadas no recinto da unidade 

escolar; 

 Exigir crachá de liberação de alunos nos corredores das salas de aulas, caso sejam 

suspeitos de estarem se ausentando da sala sem autorização. 

 Chamar ou encaminhar alunos para sala de aula. 

  

d) Monitor de sala (fixo): é o monitor que auxilia o professor em sala de aula no 

período da sua jornada de trabalho. Esse monitor é fixo até o final do ano letivo, caso não 

seja solicitado para realizar outra função. Ao monitor de sala de aula: 

 cabe ter iniciativa, atitude e ser proativo. 
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 estará dispensado de suas atividades, caso o professor regente não tenha o último 

horário. Caso seja o penúltimo, só se for autorizado. 

 no intervalo deverão dirigir-se para monitorar estudantes no refeitório. 

 deverá acompanhar o professor, caso haja, para saídas a campo. 

 deverá, quando solicitado, ajudar a preparar, confeccionar ou produzir materiais 

pedagógicos sob orientação e apoio do professor. 
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VI. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de avaliação 

A escola é um ambiente de diversidade que busca promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento de todos os alunos, objetivando superar práticas discriminatórias para que 

os estudantes tenham suas especificidades atendidas, por isso a avaliação deve estar aliada 

a essa multiplicidade, para não acabar sendo um modelo discriminatório e excludente, uma 

vez que “a experiência de conviver com a diversidade, tão necessária para a vida, nunca 

será exercida num ambiente educacional segregado, onde a diversidade humana não esteja 

representada” (SARTORETTO, apud: MANTOAN, 2011, p. 78). 

Neste ambiente de multiplicidade, os alunos precisam de liberdade para produzir, em 

um ensino que promova a experimentação, a descoberta e a coautoria do conhecimento, 

permitindo, portanto, transformação da sociedade. É preciso compreender que o processo 

de construção do conhecimento deve comtemplar as múltiplas formas de aprendizagem e 

em tempos diferentes.  

Considerando a concepção defendida pela SEEDF de Educação Integral em que “o ser 

em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, 

isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável 

complexidade de sua presença. ” (SEEDF, 2014, p. 10). Nessa visão de educação, há um 

rompimento com a lógica de poder punitivo que é comum nos processos avaliativos, que 

está aliada a nova forma de organização escolar em ciclos, amparada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu artigo 24, e pelo Parecer nº 

251/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). 

Sendo assim, com a mudança da organização escolar em ciclos, há ampliação no 

tempo de aprendizagem e insere um acompanhamento contínuo das aprendizagens. Os 

anos finais do Ensino Fundamental serão divididos em dois Blocos, o primeiro com os grupos 

de 6º e 7º anos e o segundo com os grupos de 8° e 9° anos.  

Dentro dessa nova organização, tem-se três níveis de avaliação, que estão organizados 

de forma articulada, são eles: avaliação para aprendizagem, avaliação institucional, e 

avaliação em larga escala. 

Tratando da avaliação para aprendizagem, entende-se que o seu objetivo é de analisar 

o processo de aprendizagem, verificar se os objetivos propostos foram atendidos. Tem 

caráter formativo, ou seja, independe dos instrumentos utilizados pelo professor, pois a 
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diferença está na sua intencionalidade, que busca perceber o que o estudante já apropriou 

e o que não apropriou para que possa existir uma intervenção, de forma que o estudante não 

prossiga com lacunas na sua aprendizagem. A avaliação deve ser vista como um instrumento 

a serviço da aprendizagem, pois no fim do processo vira apenas uma simples constatação. 

Para isso, é fundamental que a primeira avaliação seja diagnóstica, para que seja 

possível identificar os conhecimentos dos alunos, assim, o professor poderá planejar suas 

ações de forma mais efetiva. Após análise e trabalho dos objetivos de aprendizagem, por 

meio de instrumentos diversificados, será realizada a avaliação dos objetos propostos, que 

será fundamental para planejar intervenções e promover prosseguimento do processo de 

aprendizagem. É importante compreender que “avaliar a aprendizagem do aluno é também 

avaliar a intervenção do professor, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em 

função das aprendizagens conquistadas ou não” (WEISZ, 2002, p. 95). 

Dentre as atividades avaliativas/ instrumentos avaliativos que poderão ser trabalhados 

nos anos finais do Ensino Fundamental, podem-se citar: provas discursivas, provas 

objetivas, atividades escritas, pesquisas, avaliações orais, seminários, portfólios, 

experimentações, discussões coletivas, trabalhos coletivos, dramatizações, observações, 

entrevistas, questionários, relatórios, entre outros.  Vale ressaltar que a variedade de 

instrumentos utilizados possibilita o desenvolvimento de diferentes capacidades nos alunos, 

uma vez que “as formas de aprender diferem, que os tempos de aprendizagem também, e 

que não tem sentido sonhar com todos os alunos caminhando igualmente em seu processo 

de construção do conhecimento.” (WEISZ, 2002, p. 106). 

Além do diagnóstico realizado pelo professor, de forma individual, haverá, no início de 

cada ano letivo, uma avaliação investigativa para coletar dados do nível de aprendizagem 

dos estudantes, com a finalidade de promover ações interventivas para alunos com 

dificuldades e/ou lacunas na aprendizagem.  

Outro ponto fundamental no processo avaliativo é a auto avaliação, visto que o 

estudante poderá refletir sobre sua aprendizagem, entender o que é esperado dele, e assim 

poder compreender o que poderá ser feito para que seu desempenho seja aperfeiçoado. 

Com relação à avaliação institucional, este Projeto Político Pedagógico é primordial 

para que haja compreensão de como acontece o processo de ensino-aprendizagem na 

escola. Por isso, a reflexão constante do trabalho exercido pela instituição é de suma 

importância para que haja uma autoanálise, identificando suas potencialidades e 

fragilidades, devendo ocorrer inclusão de todos os segmentos da escola, ou seja, família, 

estudantes, gestores, professores e demais profissionais da educação. 
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Assim, a avaliação institucional acontecerá nos conselhos de classe, nas coordenações 

pedagógicas, e por meio de questionários com indicadores de qualidade, aplicados a toda 

comunidade escolar. Desse modo, será possível analisar o desempenho dos estudantes, 

das aulas, bem como análise dos resultados de exames externos.  

 

a. Projeto interventivo 

Com a concepção de avaliação formativa, a recuperação torna-se desnecessária, pois 

“a recuperação é uma estratégia da avaliação somativa que compreende que se não houve 

sucesso o estudante tem que ‘recuperar’. Ninguém recupera o que nunca possuiu, ou seja, 

nesse caso ele precisa de fato é aprender”. (SEEDF, 2018, p. 58).  

Assim, o procedimento adotado será a utilização de avaliação diagnóstica e 

intervenções, para que os estudantes não progridam com lacunas na aprendizagem, de 

forma que esse processo seja feito durante todo o ano letivo, não fazendo sentido, portanto, 

a marcação de dias e horários específicos. 

Para fins de registro, no diário que irão constar os relatos de procedimentos utilizados 

nas intervenções e nos reagrupamentos, não sendo necessário, portanto, esperar pelo final 

do bimestre. 

 

b. Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é o órgão colegiado que integra a gestão democrática, e tem por 

objetivo acompanhar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem, havendo um conselho 

de classe para cada turma existente a cada bimestre.  

Acompanhando a lógica da avaliação formativa, o conselho de classe será conduzido 

com a finalidade de propor ações para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva, 

solucionando os problemas apresentados. Envolvendo todos os profissionais da escola, os 

próprios estudantes, os pais ou responsáveis, de forma sejam possíveis refletir sobre os 

projetos de intervenção, colaborando para garantir as aprendizagens de todos.  

Ademais, mensalmente, será realizado um pré-conselho para avaliar o desempenho 

das turmas e dos alunos que necessitam de intervenções e, dessa forma, planejar de forma 

mais efetiva as ações, principalmente para elaboração dos reagrupamentos.  

 

 

 

 



   

56 

 

Provas e Notas  

Considerando que a avaliação formativa necessita de tempos e espaços maiores e 

mais flexíveis, os registros precisarão estar aliados a essa proposta.  De forma que sirvam 

de diagnósticos para que sejam tomadas as decisões na vida escolar do estudante. 

Nesse sentido, a utilização de notas será acompanhada por menções na Base Comum 

Curricular, por meio de Relatório de Desempenho Individual, e na Parte Flexível haverá 

somente o relatório, uma vez que não há exigência de notação.   

 

MENÇÃO SIGLA NOTA PARA 

REGISTRO 

Alcançou com êxito AE 10.0 – 9.0 

Alcançou A 8.9 – 7.0 

Alcançou parcialmente AP 6.9 – 5.0 

Ainda não Alcançou 

 

NA 4.9 – 00 

Objetivo não trabalhado ONT -  

 

 

Atendendo ao sistema dos ciclos, que visa uma avaliação formativa, entende-se que a 

utilização de menções traz uma nova linguagem que rompe com o paradigma classificatório 

e somativo que uma nota numérica traz consigo.  

Desse modo, será utilizada a menção “AE” quando o estudante superar os objetivos de 

aprendizagens propostos, “A” quando a aprendizagem corresponder ao objetivo proposto, 

“AP” para aprendizagem em construção, “NA” quando o estudante ainda não tiver alcançado 

as aprendizagens.  

Sabendo que “o velho e conhecido boletim não é a única possibilidade, tão pouco 

suficiente para traduzir a trajetória da aprendizagem discente” se faz necessário “explorar 

outras formas de registros e comunicação dos resultados da avaliação” (FARIAS et al, 2009, 

p.124) De tal modo, além do Boletim, que virá com a notação numérica registrada no Diário 

de Classe, serão repassados aos pais e responsáveis também o Relatório de Desempenho. 

Sabemos que essa solução é temporária até que os diários sejam reformulados para se 

adequarem a essa nova organização. 
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VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Consideramos como o ideal para a consolidação de uma proposta pedagógica a sua 

construção coletiva, da forma mais democrática possível, ouvindo todos os atores 

envolvidos, bem como realizando reflexões a todo momento sobre nossas práticas, 

reavaliando-as e fazendo os ajustes que se fizerem necessários.  

Sabemos que a elaboração de uma proposta pedagógica não se trata de um momento 

único, uma ação estanque. O processo é contínuo, fluido, mutável, dinâmico. Deve ser, a 

todo o momento, reavaliado, analisado.  

Desta forma, momentos são e serão criados para que se faça essa avaliação, seja em 

nossas Coordenações Pedagógicas, seja em reuniões extraordinárias, que se fazem 

imprescindíveis para a boa evolução do processo. A cada mês será destinado um espaço na 

Coordenação Pedagógica para revisão da PP e avaliação dos projetos, observando se os 

objetivos propostos no Plano de Ação Institucional estão sendo alcançados. 

Nossa finalidade é de que a gestão democrática nos proporcione gerir nossa escola de 

forma que a muitas mãos se construa a educação. Somente assim a integralidade será, no 

sentido mais real da palavra, possível.   
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APÊNDICE A 

PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Objetivos Gerais do Plano 

Os objetivos propostos neste Plano estão em consonância com o Projeto Político 

Pedagógico Carlos Mota, Planos Nacionais e Distritais de Educação, com os Princípios da 

Lei de Gestão democrática n°: 4.751 de 07 de fevereiro de 2012, para além da legislação 

educacional vigente. 

Ao falarmos em gestão democrática estamos propondo uma gestão vinculada aos 

mecanismos legais e institucionais, à coordenação de atitudes que propõem a participação 

social: no planejamento, elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico 

da escola, na tomada de decisões; na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; 

na execução das resoluções colegiadas; nos períodos de avaliação da escola. 

Estabelecemos como meta prioritária a garantia da qualidade social da educação, ofertada 

em nossa Unidade Escolar. 

 

 

 Objetivo: Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em 

uma perspectiva de inclusão, considerando as competências gerais da BNCC. 

Estratégias:  

 Reorganizar o processo de avaliação, considerando a proposta avaliativa dos ciclos 

com foco nas aprendizagens e ênfase na avaliação formativa; 

 Realização do Projeto “Aprendendo a Aprender” com intervenções voltadas para a 

defasagem dos conteúdos, competências e habilidades, bem como o trabalho com 

técnicas de estudo variadas, atendendo os diferentes modelos de aprendizagem. 

 Sensibilizar por meio do diálogo os docentes do valor da avaliação como parâmetro 

diário para um replanejar constante e não como medida de valor inexorável; 

 Acompanhamento por parte do SOE e da Coordenação Pedagógica do rendimento 

das turmas através de relatórios e pré-conselhos, assistindo educando 

individualmente ou em grupo; 

 Utilizar os dados do rendimento escolar e de avaliações como Prova Brasil para 

elaboração de estratégias que promovam a melhoria dos processos pedagógicos e 

da avaliação da aprendizagem; 



   

66 

 

 Adquirir materiais diversos (equipamentos e pedagógicos), para subsidiar o 

trabalho do professor em sala de aula; 

 Proporcionar aos docentes momentos de troca de experiência, por meio das 

coordenações coletivas; 

 Realizar diagnóstico dos alunos por meio da Avaliação CEF 20 com a finalidade de 

orientar ações pedagógicas; 

 Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas pela Sala de Recursos e 

pelo Serviço de Orientação educacional visando um melhor desenvolvimento de 

habilidades nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor dos nossos educandos. 

 

 

 Objetivo: Buscar uma aprendizagem de conceitos significativos, que realmente sejam 

utilizados pelos alunos em seu dia-a-dia, como forma de motivação no processo de 

ensino-aprendizagem e formar o aluno em sua integralidade e em seu protagonismo. 

Estratégias:  

 Sensibilizar os alunos quanto a hábitos de estudo; 

 Oferecer passeios pedagógicos e de lazer (para a ampliação da cultura e 

conhecimento de mundo do aluno); 

 Incentivar a participação dos alunos nas oficinas da Educação Integral; 

 Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e 

confraternizações que possam melhorar a autoestima e a interação entre os alunos; 

 Estimular e fazer cumprir o regimento interno, para assegurar o bom funcionamento 

da escola favorecendo com isto a aprendizagem; 

 Realização do Projeto “Teen Coaching”. 

 

 

 Objetivo: Elevar o desempenho acadêmico dos alunos com a diminuição da taxa de 

reprovação anual e melhoria do IDEB da escola. 

Estratégias:  

 Realização de projeto de incentivo a Leitura (Projeto Leitor Nota 10 da Sala de 

Leitura); 

 Realizando ações orientadas para as turmas com maior índice de alunos com nota 

abaixo da média; 

 Aulas de reforço no turno contrário; 
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 Incentivando os docentes por meio das Coordenações de área a elaborarem 

atividades diversificadas; 

 Estar em contato com os pais para que colaborem na aprendizagem de seus filhos, 

bem como a frequência dos mesmos na escola. 

 Sensibilizar os alunos quanto aos hábitos de estudos; 

 Incentivar projetos interdisciplinares; 

 Oferecer aulas de reforço em horário contrário para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem; 

 Incentivar a criação de grupos de estudos monitorados pelos alunos que              

apresentarem melhor rendimento escolar; 

Avaliação: Acompanhamento do índice de rendimento das turmas por meio dos registros 

do Conselho de Classe e boletins. 

 

 

 Objetivo: Reduzir a taxa de evasão escolar e o índice de distorção idade-série  

Estratégias: 

 Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as causas da evasão, 

aprovação/reprovação do estudante, de forma a melhorar a qualidade da educação 

nesta unidade de ensino; 

 Incentivar a participação dos alunos nas oficinas da Educação Integral; 

 Promovendo encontros periódicos com as famílias e o serviço de orientação 

educacional; 

 Estabelecer parceria com o Conselho Tutelar para acompanhamento dos alunos 

infrequentes; 

 Desenvolver projetos que incentivem a permanência dos estudantes, 

desestimulando o abandono. 

 Orientando os professores a comunicarem a secretaria e SOE o registro faltas 

consecutivas dos alunos; 

 Propor estratégias e metodologias diferenciadas para melhorar os índices; 

 Incentivo a construção de projetos interdisciplinares coletivos e específicos; 

 Desenvolver Projetos e palestras educativas resgatando valores e proporcionando a 

integração entre escola e comunidade, buscando como meta o menor índice possível 

de reprovação e evasão; 
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 Envolver a comunidade nas atividades educativas; 

 Buscar através do diálogo, maior envolvimento e comprometimento dos pais no 

decorrer do ano letivo; 

 Realizando ações orientadas para as turmas com maiores taxas de reprovação; 

 Disponibilizando materiais e equipamentos dentro das possibilidades existentes; 

 Ações de intervenção pedagógica quando da solicitação dos professores. 

Avaliação: Acompanhamento sistemático do controle de frequência por meio dos diários de 

classe. Análise dos índices da escola. Reuniões periódicas de avaliação com professores, 

pais e alunos. 

 

 

 Objetivo: Conscientizar os alunos acerca da necessidade do combate a violência e 

prevenção ao uso de drogas. 

Estratégias:  

 Fazer levantamento dos registros da coordenação disciplinar e SOE de casos de 

violência e uso de drogas; 

 Buscar ajuda de órgãos competentes e palestras sobre a prevenção e combate ao 

uso de drogas; 

 Mediar às situações conflitos por meio do diálogo e bom senso; 

 Trazer palestras, vídeos e debates que oriente o combate a violência; 

 Promover atividades culturais, que sejam de interesse dos alunos. 

 Estabelecer parceria com o Batalhão Escolar, para que haja um policiamento 

ostensivo na escola; 

 Estar em contato com os pais para que colaborem no acompanhamento da vida 

escolar do aluno; 

 Fazer registros on-line no sistema de “Crimes e Desordens” de parceria entre a SEDF 

e a SSPDF para subsidiar ações que diminuam os índices de violência e indisciplina 

Avaliação: Avaliação Institucional e Registros dos atendimentos na Coordenação Disciplinar 

e SOE.  

 Objetivo: Democratizar as tomadas de decisão, implantando a Gestão Democrática 

de forma real e significativa, assegurando uma gestão participativa. 

Estratégias:  
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 Através de reuniões, manter contato direto e transparente com a todos os segmentos, 

construindo um relacionamento harmonioso de forma que percebam a importância 

de sua participação para a concretização de uma Escola de qualidade; 

Democratizar o máximo a gestão da escola, garantindo a participação efetiva de todos 

os segmentos; 

 Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos na melhoria 

da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico; 

 Coordenar a construção do Projeto Político Pedagógico, assegurando a participação 

de todos os segmentos da escola e Conselho Escolar; 

 Desenvolver práticas e inclui-las no projeto político-pedagógico que contemplem a 

educação inclusiva, a sustentabilidade, a diversidade cultural; 

 Realizar Conselho de Classe Participativo ao término de cada bimestre letivo; 

 Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e 

confraternizações que possam melhorar a autoestima e a interação entre os diversos 

segmentos da escola; 

 Promover, semestralmente, a avaliação da proposta pedagógica da escola, com a 

participação de toda a comunidade escolar; 

 Realizar reuniões com o Conselho Escolar para planejar suas ações e poder nortear 

melhor trabalho, de forma que todos os membros intensifiquem sua participação na 

escola; 

 Promover juntamente com o Conselho Escolar atividades e ações para a captação de 

recursos financeiros (rifas, bingos, etc.), visando arrecadar fundos para despesas 

extras da escola; 

Avaliação: Avaliação Institucional e Implantação do Projeto Político Pedagógico. 

 

 

 Objetivo: Promover a integração entre família e escola, oportunizando sempre o 

diálogo ético e a corresponsabilização de papéis distintos. 

Estratégias:  

 Estabelecer parceria entre escola e pais, buscando a família para a melhoria da 

aprendizagem; 

 Atualização bimestral dos contatos e endereço dos responsáveis pelos alunos; 

 Encaminhamento ao Conselho Tutelar os casos de abandono e dificuldades de 

contato com as famílias dos alunos infrequentes e/ou indisciplinados; 
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 Realizar oficinas/fóruns para abordagens que possam orientar às famílias, em relação 

a práticas promotoras da saúde, educação/orientação sexual, ao uso de drogas, a 

higiene/limpeza (ambiente físico da escola, do corpo, dos objetos de uso pessoal), 

educação nutricional, etc; 

 

 

 Objetivo: Oferecer formações de qualidade, espaço para debates e discussões, bem 

como motivar a adesão a cursos de qualificação internos e externos. 

Estratégias:  

 Capacitação profissional dos docentes através de palestras, cursos, troca de 

experiências, além de estimulá-los a estar sempre em busca de novos 

conhecimentos; 

 Apoiar e incentivar o desenvolvimento dos projetos propostos pela Secretaria de 

Educação e por seus parceiros; 

 Promover, nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo temas de 

interesse dos professores, incluindo-se também documentos que norteiam a 

Educação Básica (LDB, Currículo, Regimento das Escolas Públicas, IDEB, Projeto 

Político Pedagógico Carlos Mota, etc.); 

 Estimular os profissionais da escola à qualificação e ao aperfeiçoamento profissional, 

oferecendo condições e incentivo para participarem de cursos, seminários, encontros, 

palestras, entre outros; 

 

 

 Objetivo: Promover a interação entre os professores das diferentes áreas do 

conhecimento. 

Estratégias:  

 Proporcionar aos docentes momentos de troca de experiência, por meio das 

coordenações coletivas; 

 Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para obtenção de 

um funcionamento integral da Escola, estimulando uma relação de igualdade, respeito 

e consideração mútuos; 

 Objetivo: Atender a todos os servidores em suas necessidades observando critérios 

legais pertinentes a cada segmento. 

Estratégias:  
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 Oportunizar espaços de escuta para todos os funcionários e alunos, possibilitando a 

mediação de conflitos. 

 Mantendo atualizados os dados funcionais e pessoais; 

 Orientando quanto aos procedimentos referentes a Lei 840 e requerimentos gerais; 

 Informando sobre orientações e alterações de procedimentos pertinentes a cada 

segmento; 

 Cumprindo prazos para entrega de documentos; 

 Proporcionar um ambiente cortês entre colegas de trabalho; 

 Proporcionar momentos e atividades de descontração entre os funcionários. 

Avaliação: Análise de resultados por meio da avaliação institucional. 

 

 

 Objetivo: Zelar pela guarda e instalações físicas do patrimônio da escola, utilizando 

adequadamente os equipamentos e espaços físicos da escola. 

Estratégias:  

 Fichas  de controle de empréstimo dos equipamentos; 

 Limpeza e conservação dos mesmos; 

 Realização de manutenção das instalações e equipamentos quando se fizer 

necessário; 

 Controle periódico do patrimônio 

Avaliação: Vistoria frequente dos equipamentos e espaços físicos. 

 

 

 Objetivo: Melhoria das instalações físicas e equipamentos da escola, com a 

aquisição de novos equipamentos entre outras ações.  

Estratégias:  

 Solicitação junto a SEDF de computadores para uso na secretaria, administrativo e 

sala dos professores; 

 Compra de Projetor Multimídia; 

 Solicitação insistente de mobiliário em geral junto a CRE; 

 Solicitar insistentemente a execução da cobertura da quadra; 

 Compra de material pedagógico, esportivo informática, copa e cozinha e limpeza; 

 Reparos periódicos nas instalações físicas. 
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Avaliação: Avaliação Institucional. 

 

 

 Objetivo: Manter atualizada a documentação dos alunos, atingindo 100% da 

escrituração discente atualizada. 

Estratégias:  

 Manter atualizado e organizado o serviço de escrituração escolar (registros, 

documentação dos alunos, diários de classes, dentre outros); 

 Prestar esclarecimentos quanto à utilização do diário eletrônico; 

 Informar em tempo real as transferências e movimentação de alunos e licenças 

médicas; 

 Cumprir prazos para entrega de documentos; 

 Participar de reuniões periódicas junto a CRE e solicitar informações quando 

necessário. 

Avaliação: Reuniões periódicas da equipe gestora; Avaliação Institucional. 

 

 

 Objetivo: Utilizar os recursos jurídicos e financeiros de acordo com as necessidades 

da escola, com a participação dos órgãos colegiados, com lisura e transparência. 

Estratégias: 

 Cumprir as metas previstas neste plano e no Projeto Político Pedagógico da escola; 

 Definição por meio de Assembleia da Ata de Prioridades da escola; 

 Aplicação financeira dos recursos de acordo com a legislação vigente; 

 Compra de materiais e equipamentos de acordo com a Legislação vigente dos 

diversos recursos; 

 Apresentação de Demonstrativos de despesas realizadas; 

 Prestar contas em tempo hábil; 

Avaliação: Aprovação da prestação de contas pelo Conselho Escolar e órgãos competentes. 
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APÊNDICE A1 

 

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO SALA DE RECURSOS E SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

Nome dos Profissionais Envolvidos: ODILENE FERREIRA FERNANDES E ROBERTO 

KENNEDY FERREIRA DA S. DE QUEIROZ E NEUZA MARIA GONÇALVES 

 

Objetivo Geral  

Integrar os serviços de Orientação Educacional e Atendimento Educacional 

Especializado para adaptação, socialização e promoção dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

Justificativa 

A escola, como qualquer instituição, funciona como um organismo: para que tudo ande 

perfeitamente e os objetivos sejam atingidos, cada parte precisa executar bem as respectivas 

funções e trabalhar em conjunto de maneira cooperativa e integrada.  

Neste sentido faz-se necessário que os serviços existentes na escola precisam atuar 

com o objetivo de fortalecer o processo de inclusão por meio de uma ação coletiva, buscando 

o desenvolvimento integral dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 

 

Objetivo: Promover atividades de adaptação aos alunos de 5º e 9º ano a fim de garantir 

avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações interpessoais e no 

desenvolvimento pessoal. 

Ações 

 Visitas às unidades escolares para onde seguirão, contribuindo para uma transição 

suave em relação a tempo, espaços, professores, materiais, novos agrupamentos, 

avaliações e metodologias. 

Avaliação: A avaliação será feita no dia dos eventos por meio da participação dos alunos. 

 

 

Objetivo: Sensibilizar os alunos em classe para um novo olhar sobre as “diferenças”, 

resgatando a cidadania e promovendo a  inclusão da diversidade. 
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Ações: 

 Apresentação de filmes/vídeos abordando o assunto; 

 Discutir sobre a necessidade dos alunos especiais por meio de palestras e realização 

de atividades relativas ao tema. 

 Vivência de situações cotidianas que dificultam a acessibilidade das pessoas com 

necessidades especiais. 

 Exposição dos trabalhos realizados durante a semana. 

Avaliação: Por meio da participação e dos trabalhos realizados. 
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APÊNDICE A2 

 

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR  

  

O Conselho é constituído por representantes de pais, estudantes, professores, 

profissionais da educação, membros da comunidade local e o Diretor da escola, que é membro 

nato. Cada escola estabelece as regras, de forma transparente e democrática, para a eleição 

dos membros do conselho. Eles têm funções deliberativas, consultivas, fiscais e 

mobilizadoras, que visam garantir a gestão democrática e a qualidade da educação nas 

escolas públicas. 

Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas através do seu próprio Estatuto, 

que normatiza a quantidade de membros, formas de convocação para as reuniões ordinárias 

e extraordinárias, como é realizado o processo de renovação dos conselheiros, dentre outros 

assuntos que competem a essa instância. 

Neste sentido, cabe aos conselhos escolares: 

 Deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola; 

 Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico; 

 Analisar e aprovar o Calendário Escolar no início de cada ano letivo; 

 Analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo 

sugestões; 

 Acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da 

escola e; 

 Mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades em prol da 

melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação. 

  

Para que o Conselho Escolar possa cumprir com suas funções na escola, é necessário 

que possua os seguintes documentos atualizados: 

 Estatuto do Conselho Escolar analisado e aprovado pelo Núcleo Regional de 

Educação; 

 Ata da Eleição de cada segmento que compõe o Conselho Escolar – titular e suplente; 

 Ata de Posse dos membros de cada segmento. 
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Cada escola deve estabelecer regras transparentes e democráticas de eleição dos 

membros do Conselho. Ressalta-se que a cada 2 anos é feito o processo de renovação dos 

membros do Conselho Escolar. 

O nosso Conselho realiza reuniões quinzenais para tratar de assuntos previamente 

agendados. Caso ocorram eventos excepcionais faz-se uma reunião extraordinária. 

Portanto, ao longo do ano serão feitas 11 reuniões ordinárias definidas, já com as datas 

marcadas, originalmente mensais, além das reuniões extraordinárias, que podem ser 

marcadas a qualquer tempo. Nas reuniões ordinárias decidem-se os gastos das verbas, bem 

como outros problemas que atinjam a comunidade escolar, pois este tem autonomia para 

decidir deliberativamente por maioria absoluta dos votos de seus membros. 
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APÊNDICE A3 

PLANO DE AÇÃO PARA PROFISSIONAIS READAPTADOS 

A readaptação funcional é a redução da capacidade laborativa sofrida pelo servidor, em 

função de adoecimento ou acidente. Hoje a principal restrição imposta ao servidor readaptado 

da Carreira Magistério é relacionada à regência de classe. 

Em nossa escola temos hoje 9 profissionais readaptados, os quais estão distribuídos no 

desenvolvimento de Apoio à Coordenação, Apoio à Direção, Biblioteca e Laboratório de 

Informática.   

A gestão tem o devido cuidado de, no rigor da lei, atribuir-lhes apenas atividades que 

não desrespeitem a restrição determinada pelo Programa de Readaptação, considerando as 

necessidades da escola e, principalmente as potencialidades do servidor, que estão 

relacionadas a sua experiência pessoal e profissional, ou seja, aos seus “saberes” e seus 

“fazeres”.  

Aqui no CEF20 consideramos sempre que o servidor readaptado tem uma história 

profissional que não pode e nem deve ser desconsiderada, a fim de minimizar o sentimento 

de incapacidade e de exclusão relatados pela grande maioria dos servidores readaptados 

quando retornam ao trabalho. 

Procura-se sempre desenvolver em nossa Instituição de Ensino a cultura de respeito às 

restrições do servidor, bem como motivá-los constantemente a participar sempre e ativamente 

no seu ambiente de trabalho, respeitando e exigindo respeito às suas restrições. 
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APÊNDICE B 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

BASE COMUM (MATUTINO) 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

 

6º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  

• Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da situação 

comunicativa de que participam.  

• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação 

social. • Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar sentimentos, 

experiências, ideias e opiniões.  

• Identificar registros formal e informal de acordo com as condições de produção/recepção de 

texto.  

• Analisar, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa, a função e as flexões de 

substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo 

e negativo. 

 2º Bimestre  

• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação 

social. • Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar sentimentos, 

experiências, ideias e opiniões.  

• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.  

• Identificar registros formal e informal de acordo com as condições de produção/recepção de 

texto.  

• Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os 

substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo 

e o sujeito simples e composto).  

• Identificar sintagmas nominais e verbais na oração.  

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, 

concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc. 



   

79 

 

 3º Bimestre  

• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação 

social.  

• Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar sentimentos, 

experiências, ideias e opiniões.  

• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.  

• Reconhecer a parcialidade/ imparcialidade em textos jornalísticos e tornar-se consciente das 

escolhas feitas enquanto produtor de textos.  

• Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a 

utilização de conectivos, nomeando-os como períodos compostos por coordenação.  

• Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples e compostos. 

 4º Bimestre  

• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação 

social.  

• Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar sentimentos, 

experiências, ideias e opiniões.  

• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.  

• Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade 

da notícia  

• Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em torno de 

um núcleo verbal e períodos como conjunto de orações conectadas.  

• Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos 

semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de 

diferentes vozes (discurso direto e indireto). 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre  

 Variação linguística. 

 Sentido denotativo e conotativo. 

 Sons vocálicos e consonantais. 

 Divisão silábica. 

 Ortografia (x/ch ; s/z). 

 Letra/ fonema. 
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 Criação de relato pessoal. 

 Leitura e produção de texto: carta de apresentação. 

 Narrativa de enredo linear. 

 Tipos frasais. 

 

 2º Bimestre  

 Tonicidade silábica/ classificação. 

 Substantivo:  

 Definição. 

 Classificação: gênero, grau, número (próprio/ comum, simples/ composto, primitivo/ 

derivado, concreto/ abstrato e coletivo). 

 Artigo: definição e classificação. 

 Adjetivo: definição, classificação, locução adjetiva e adjetivos pátrios. 

 Poesia – leitura e produção. 

 Ortografia (j/g) 

 Uso da pontuação gráfica. 

 

 3º Bimestre 

 Numeral: definição e classificação. 

 Pronome: definição, classificação e uso. 

 Criação de história em quadrinhos, leitura e interpretação. 

 Reescrita de frases e parágrafos em uso de sinônimos e antônimos. 

 Item de ortografia de acordo com as necessidades apresentadas pelos estudantes. 

 Verbo regular – definição. 

 Interjeição. 

 

 4º Bimestre  

 Leitura e interpretação de fábulas, contos populares e mitos gregos, africanos e 

indígenas. 

 Verbo regular: modo indicativo e tempos verbais. 

 Paradigma de conjugação verbal regular. 

 Formas nominais do verbo. 
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 Locução verbal. 

 

7º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz 

de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, 

interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário.  

• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos 

de classe, credo, gênero, procedência e/ou etnia.  

• Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais 

produtivos em português.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito, 

predicado, complemento (objetos direto e indireto). 

 2º Bimestre  

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz 

de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, 

interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário.  

• Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandir 

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica (propaganda, jingle, spot). 

• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos 

de classe, credo, gênero, procedência e/ou etnia.  

• Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 

demonstrativos).  

• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, 

possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto. 

 3º Bimestre  

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz 

de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, 

interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário.  
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• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos 

de classe, credo, gênero, procedência e/ou etnia.  

• Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo investigativo etc. –, 

de forma a identificar os recursos utilizados para impactar/chocar o leitor que podem 

comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado.  

• Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações.  

• Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação 

completa e incompleta: intransitivos e transitivos.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito, 

predicado, complemento (objetos direto e indireto).  

• Identificar a modalização e argumentatividade em textos. 

 4º Bimestre  

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz 

de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, 

interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário.  

• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos 

de classe, credo, gênero, procedência e/ou etnia.  

• Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que 

ampliem o sentido do verbo núcleo da oração.  

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais, 

concordância nominal e verbal, pontuação etc.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas 

orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido 

(conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções: “mas”, “porém”).  

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais, 

concordância nominal e verbal, pontuação etc.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas 

orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido 

(conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções: “mas”, “porém”).  

• Identificar a modalização e argumentatividade em textos. 

 



   

83 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre  

 Variação linguística. 

 Sentido denotativo e conotativo. 

 Sons vocálicos e consonantais. 

 Divisão silábica. 

 Ortografia (x/ch ; s/z). 

 Letra/ fonema. 

 Criação de relato pessoal. 

 Leitura e produção de texto: carta de apresentação. 

 Narrativa de enredo linear. 

 Tipos frasais. 

 

 2º Bimestre  

 Tonicidade silábica/ classificação. 

 Substantivo:  

 Definição. 

 Classificação: gênero, grau, número (próprio/ comum, simples/ composto, primitivo/ 

derivado, concreto/ abstrato e coletivo). 

 Artigo: definição e classificação. 

 Adjetivo: definição, classificação, locução adjetiva e adjetivos pátrios. 

 Poesia – leitura e produção. 

 Ortografia (j/g) 

 Uso da pontuação gráfica. 

 

 3º Bimestre 

 Numeral: definição e classificação. 

 Pronome: definição, classificação e uso. 

 Criação de história em quadrinhos, leitura e interpretação. 

 Reescrita de frases e parágrafos em uso de sinônimos e antônimos. 

 Item de ortografia de acordo com as necessidades apresentadas pelos estudantes. 

 Verbo regular – definição. 
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 Interjeição. 

 

 4º Bimestre  

 Leitura e interpretação de fábulas, contos populares e mitos gregos, africanos e 

indígenas. 

 Verbo regular: modo indicativo e tempos verbais. 

 Paradigma de conjugação verbal regular. 

 Formas nominais do verbo. 

 Locução verbal. 

 

 

8º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  

• Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Ampliar o repertório de leitura.  

• Identificar e comparar os vários editoriais de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, 

de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre 

o que noticiar e o que não noticiar, o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação 

(fotorreportagem, foto-denúncia, editorial etc.).  

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.  

• Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e justaposição), 

apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito 

e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores).  

• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções 

e articuladores textuais.  

• Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e 

argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos 

e perífrases verbais, advérbios, etc.). 
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 2º Bimestre  

• Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Ampliar o repertório de leitura.  

• Identificar e comparar os vários editoriais de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, 

de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre 

o que noticiar e o que não noticiar, o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação 

(fotorreportagem, foto-denúncia, editorial etc.).  

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.  

• Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de 

verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva, 

interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).  

• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções 

e articuladores textuais.  

• Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial (articuladores) e referencial (léxica 

e pronominal), construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos 

expressivos adequados ao gênero textual.  

• Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e 

argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos 

e perífrases verbais, advérbios, etc.). 

 3º Bimestre  

• Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Ampliar o repertório de leitura.  

• Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um 

ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que 

marquem relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase.  

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.  
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• Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou 

indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de 

complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos.  

• Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do 

verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer 

seus próprios textos.  

• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções 

e articuladores textuais.  

• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome 

relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais.  

• Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e 

argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos 

e perífrases verbais, advérbios, etc.). 

 4º Bimestre  

• Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Ampliar o repertório de leitura.  

• Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um 

ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que 

marquem relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase.  

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em períodos, 

diferenciando coordenação de subordinação.  

• Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente, 

incorporando-as às suas próprias produções.  

• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções 

e articuladores textuais.  

• Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e 

argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos 

e perífrases verbais, advérbios, etc.). 
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 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre 

 Revisão das classes gramaticais: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição;  

 Charges e anedotas; 

 Crônicas; 

 Acentuação gráfica; 

 Uso dos porquês; 

 Verbos regulares (tempos primitivos e derivados) e irregulares. 

 2º Bimestre 

 Memórias; 

 Conotação e denotação; 

 Adjunto adnominal e complemento nominal; 

 Aposto e Vocativo; 

 Transitividade verbal e complemento verbal; 

 Vozes verbais; 

 Classificação de verbos quanto à predicação. 

 3º Bimestre 

 Elaboração de reportagens com ênfase em tema de sustentabilidade; 

 Elaboração de crítica; 

 Período simples, oração absoluta; 

 Período composto, oração principal. 

 4º Bimestre 

 Noções de colocação pronominal (funções do pronome na oração); 

 Conjunções coordenativas; 

 Orações coordenadas. 

 

9º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  
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• Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de argumentos.  

• Identificar e construir o humor, suspense e mistério em diversos gêneros textuais.  

• Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas 

complexas no nível da oração e do período.  

• Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito-verbo 

de ligação-predicativo.  

• Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito do sentido de uso dos verbos 

de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”. 

 2º Bimestre  

• Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de argumentos.  

• Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e sintaxe em textos literários e 

não literários.  

• Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver 

estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local 

da publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da comparação de diferentes fontes, 

da consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam 

boatos etc.  

• Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas 

complexas no nível da oração e do período.  

• Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na normapadrão com seu uso no 

português brasileiro coloquial oral.  

• Comparar as regras de colocação pronominal na norma-padrão com o seu uso no português 

brasileiro coloquial. 

 3º Bimestre  

• Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de argumentos.  

• Analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando 

diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas de curadoria.  
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• Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas 

complexas no nível da oração e do período.  

• Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções 

conjuntivas) coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.  

• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial (conjunções 

e articuladores textuais). 

 4º Bimestre  

• Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

• Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de argumentos.  

• 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.  

• Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas 

complexas no nível da oração e do período.  

• Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas em um 

período composto.  

• Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua forma 

gráfica de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre  

 Revisão: classes gramaticais (exceto conectivos). 

 Revisão: termos essenciais da oração. 

 Transitividade verbal e advérbio. 

 Concordância e regência verbal e nominal. 

 Apresentação do projeto “Mulheres Inspiradoras”. 

 Produção textual: relato de memórias. 

 Revisão: classificação dos termos essenciais. 

 

 2º Bimestre  

 Revisão: Conectivos – preposição e conjunção. 
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 Leitura de biografias femininas e pesquisa sobre mulheres que “inspiram”.  

 Construção da identidade feminina, valorização das mulheres que fazem parte da 

história de vida dos estudantes. 

 Interpretação e produção textual: entrevista. 

 Revisão: transitividade verbal. 

 Análise de período simples. 

 

 3º Bimestre  

 Orações coordenadas: sindéticas e assindéticas. 

 Orações subordinadas: conceito e identificação. 

 Produção de texto biográfico a partir das entrevistas realizadas. 

 Leitura e correlação dos mitos/contos gregos, indígenas e africanos. 

 Tópico ortografia: de acordo com as demandas apresentadas pelos estudantes. 

 

 4º Bimestre  

 Noções de literatura, com ênfase nos livros lidos no decorrer do ano letivo. 

 Figuras de linguagem. 

 Interpretação textual. 

 Ortografia: de acordo com as demandas apresentadas pelos estudantes. 
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2. EDUCAÇÃO FÍSICA 

6º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Jogos  

• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos nas 

atividades propostas.  

Esportes  

• Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo aspectos históricos 

e culturais, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas. 

 2º Bimestre  

Esportes  

• Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo aspectos históricos 

e culturais, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas.  

Conhecimentos sobre o corpo  

• Experimentar atividades com alongamento e exercícios físicos percebendo a relação com o 

próprio corpo 

 3º Bimestre  

Ginásticas  

• Conhecer movimentos característicos da arte circense, compreendendo sua história e 

principais características e manifestações.  

Danças  

• Conhecer manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo suas principais 

características e contexto cultural. 

 4º Bimestre  

Lutas  

• Conhecer as características e fundamentos básicos da capoeira como cultura corporal afro-

brasileira.  

Práticas Corporais de Aventura  

• Conhecer e vivenciar práticas corporais de aventura urbanas, adaptando-as aos materiais e 

espaços disponíveis na escola. 

 

7º ano 
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 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Jogos  

• Refletir sobre as transformações histórico-sociais dos jogos e brincadeiras a partir do 

surgimento de novas tecnologias.  

Esportes  

• Vivenciar diferentes modalidades esportivas procurando ampliar a compreensão de sua 

historicidade, aspectos sociais, políticos e culturais, suas regras e fundamentos técnicos – 

táticos das modalidades praticadas. 

 2º Bimestre 

Esportes  

• Vivenciar diferentes modalidades esportivas procurando ampliar a compreensão de sua 

historicidade, aspectos sociais, políticos e culturais, suas regras e fundamentos técnicos – 

táticos das modalidades praticadas.  

Lutas  

• Compreender as características e fundamentos da capoeira relacionando com a história e 

cultura do Brasil. 

 3º Bimestre 

Ginásticas  

• Participar de atividades de ginástica, percebendo suas relações com o corpo e as 

capacidades físicas envolvidas.  

Conhecimentos sobre o corpo  

• Perceber a importância de uma boa postura no dia a dia e na prática de atividades físicas. 

 4º Bimestre 

Danças  

• Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo suas principais 

características e contexto cultural.  

Práticas Corporais de Aventura  

• Ampliar os conhecimentos sobre práticas corporais de aventura urbanas, participando de 

atividades adotando condutas de segurança e respeito ao patrimônio público. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 6º e 7º ano 
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 1° bimestre 

 Jogos eletrônicos 

 Esportes de marca  

 

 2º bimestre 

 Esportes de precisão 

 Esportes de invasão 

 Esportes técnico-combinatórios 

 

 3º bimestre 

 Ginástica de condicionamento físico 

 Danças urbanas 

 

 4º bimestre 

 Lutas do Brasil 

 Práticas corporais de aventura urbanas 

 

8º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  

Esportes 

• Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte, participando 

de forma consciente das modalidades propostas. 

 2º Bimestre  

Lutas 

• Identificar a diversidade das lutas espalhadas pelo mundo e vivenciar algumas 

manifestações reconhecendo suas principais características. 

 3º Bimestre  

Ginásticas  

• Vivenciar atividades que desenvolvam a consciência corporal e favoreçam o 

autoconhecimento.  

Conhecimentos sobre o corpo  
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• Pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física regular exerce sobre o corpo 

humano, tendo em vista a promoção da saúde.  

 4º Bimestre  

Danças  

• Conhecer as características básicas e os elementos que constituem a tradição das danças 

de salão.  

Práticas Corporais de aventura  

• Conhecer e vivenciar algumas práticas corporais de aventura na natureza adaptando tais 

práticas ao contexto da escola. 

 

9º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  

Esportes  

• Participar da organização de campeonatos, festivais e outros eventos no âmbito escolar, 

ampliando seus conhecimentos acerca das diferentes dimensões do fenômeno esportivo. 

 2º Bimestre  

Lutas  

• Compreender os principais aspectos que caracterizam as artes marciais orientais, 

relacionando – as com as transformações histórico-sociais relacionados às lutas. 

 3º Bimestre  

Ginásticas  

• Ampliar a consciência corporal, promovendo um estilo de vida saudável, por meio de práticas 

corporais sistematizadas  

Conhecimento sobre o corpo  

• Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando 

criticamente os padrões divulgados pela mídia. 

 4º Bimestre  

Danças  

• Ampliar os conhecimentos relacionados às danças de salão refletindo sobre estereótipos e 

preconceitos relacionados a prática da dança.  

Práticas corporais de aventura  
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• Participar de práticas corporais de aventura na natureza, compreendendo a importância de 

adotar procedimentos de segurança e preservação do meio ambiente. 

 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 8º e 9º ano 

 1° bimestre 

 Regras de inclusão e participação nas atividades. Regras de inibição à violência. 

 Autocorreção postural no caminhar, sentar, carregar, deitar, levantar, centro de 

equilíbrio, equilibrar-se em deslocamento, desvios posturais, etc. 

 Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão e ética. 

 Origem e evolução de ginásticas e atividades circenses, de jogos cooperativos, jogos 

populares, esportes e lutas 

 A história, fundamentos e principais regras do basquete e xadrez. 

 2° bimestre 

 Asseio corporal. Uso adequado de vestuário. Cuidados na manipulação e higienização 

de alimentos. Noções de grupos alimentares, pirâmide alimentar. Queima de calorias, 

hidratação, eliminação e reposição de nutrientes e gasto energético. 

 Diversidade de biotipos, padrões de estética impostos socialmente, marketing e 

consumo, anorexia, bulimia, vigorexia e alcoorexia. 

 Sistemas de disputa. Organização de equipes e competições. Elaboração de 

regulamentos e arbitragem. 

 A história, fundamentos e principais regras do futsal. 

 3° bimestre 

 Gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, ética, inclusão, respeito 

mútuo, cooperação, solidariedade, participação social e princípios democráticos. 

 Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos e exercício do diálogo. 

 Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças. 

 A história, fundamentos e principais regras do handebol. 

 4° bimestre 

 Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, 

percepção espaço-temporal, percepção viso-motora (óculo-pedal e óculo-manual). 

 Repouso, ritmo, intensidade, frequência, repetição, intervalos e etc. 
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 Funções de aparelhos e sistemas orgânicos. 

 A história, fundamentos e principais regras do voleibol. 
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3. ARTES VISUAIS 

 

6º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  

• Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rupestre brasileira e das 

demais manifestações artísticas ao longo da história.  

• 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.  

• Relacionar a produção artística do Distrito Federal produzida em diferentes momentos com 

os aspectos sociais, geográficos e históricos. 

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

cultural. 

 2º Bimestre  

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

• 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.  

• Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis e outros. 

 3º Bimestre  

• 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 de mudança de sua 

formação cultural. 

 4º Bimestre  

• Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e fruição da produção 

artística; despertar reflexão coletiva e debate. 
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 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º bimestre 

 Idade média: 

• Influência da igreja católica em produções artísticas na Idade Média 

• Principais características na Arte medieval 

• Estudo de elementos da linguagem visual 

• Elementos da linguagem teatral 

• Funções da música na sociedade 

• Formação de plateia 

 2º bimestre 

 Estudo e simbologia das cores em diferentes culturas e sociedades 

 Leitura dramática 

 Notação musical espontânea e convencional 

 Formação de plateia 

 Parâmetros do som 

 3º bimestre 

 Elementos básicos da música 

 Classificação de instrumentos 

 Influencia de manifestações musicais de diversas culturas do mundo 

 Cuidados com a voz 

 4º bimestre 

 Manifestações musicais locais, regionais e nacionais 

 Notação musical básica 

 Formação de plateia 

 

7º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre  

• Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas influências e contribuições 

como instrumento de transformação social.  

• Identificar e utilizar, em produções artísticas, elementos básicos da linguagem visual.  
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 2º Bimestre  

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes visuais, 

contextualizando-os em estilos/movimentos artísticos.  

• Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis e outros. 

 3º Bimestre  

• Conhecer, valorizar, respeitar espaços reservados à arte, reconhecer sua importância para 

a construção e preservação de bens artísticos e culturais brasileiros. 

 4º Bimestre  

• 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. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre 

 Influência da Igreja Católica em produções artísticas na Idade Média. 

 2º Bimestre 

 Renascimento – principais características da arquitetura, uso da perspectiva, do claro-

escuro e realismo da pintura; ideais clássicos de beleza: equilíbrio da simetria e regularidade 

de formas e cores; criação de volumes e jogo de luz e sombra da escultura e pintura 

resultantes de uma interpretação científica da realidade. Obras dos grandes mestres do 

renascimento. 

 Arte da Contra-Reforma: Barroco. 

 Barroco como o primeiro estilo artístico brasileiro, diferenças regionais e a contribuição 

do negro em seu desenvolvimento. 

 3º Bimestre 

 Rococó – Origens e características gerais. 

 Neoclassicismo em manifestações artísticas no Ocidente. 

 Estilo Neoclássico introduzido no Brasil pela Missão Artística Francesa. Principais 

artistas e surgimento da Escola Imperial de Belas Artes. 

 4º Bimestre 

 Academicismo brasileiro - artistas brasileiros oriundos da Academia Nacional de Belas 

Artes. 

 Romantismo em movimentos da arte no ocidente. 
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 Romantismo em manifestações artísticas brasileiras. 

 Realismo em movimentos da arte no ocidente. 

 Realismo em manifestações artísticas brasileiras. 

 

8º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• 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. 

 2º Bimestre 

• 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.  

• Analisar e experimentar diferentes representações artísticas, como linguagem estética e 

comunicacional. 

 3º Bimestre 

• 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. 

 4º Bimestre 

• 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. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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 1º Bimestre 

 Ambiente cultural artístico do século XVIII e XIX no Brasil. Nascimento da fotografia 

 Impressionismo: início das grandes tendências de arte no século XX; influência da 

fotografia 

 Fotografia; Pontilhismo 

 2º Bimestre 

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

 Movimento das Artes e Ofícios e o Art Nouveau. 

 Arte na América Latina em obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco 

e outros. 

 Artistas precursores do Modernismo Brasileiro. 

 3º Bimestre 

 Prosperidade brasileira no século XX e a Arte. 

 Movimento Modernista Brasileiro – novas tendências da arte brasileira, sua relação com 

diversas culturas. 

 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 

 4º Bimestre 

 Expressionismo, Cubismo e Surrealismo no Brasil. Principais inovações na Arte 

Brasileira e influência europeia – teoria Antropofágica, simplificação da forma. 

 

9º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• 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.  
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• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos de artes visuais, 

contextualizando-os em movimentos artísticos do século XX até os dias atuais. 

 2º Bimestre 

• 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.  

• Compreender o universo poético da linguagem visual.  

• Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis e outros. 

 3º Bimestre 

• Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento 

estético, respeitando a própria produção e a dos colegas.  

• Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em espaço bidimensional e 

tridimensional em diferentes possibilidades expressivas.  

• Desenvolver um pensamento reflexivo sobre a realidade a partir da análise crítica, da 

pesquisa e investigação do objeto artístico contextualizado. 

 4º Bimestre 

• Identificar profissões que envolvem o universo artístico.  

• 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. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre 

 Influências de movimentos artísticos do século XIX sobre produções modernistas 

brasileiras. 

 Impressionismo: Início das grandes tendências de arte no século XX; observação de 

efeitos da luz solar sobre objetos; sombras luminosas e coloridas; contrastes de luz e sombra. 

 Diferença entre COR luz e COR pigmento 

 Fotografia e Pontilhismo 

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

visíveis. 
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 Expressionismo: tendência para traduzir em linhas e cores sentimentos mais 

dramáticos do homem 

 2º Bimestre 

 Cubismo: abandono da perspectiva; cubismo analítico e cubismo sintético (construção 

e colagem) 

 Estudo de 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. 

 3º Bimestre 

 Estudo de meios de comunicação de massa e influências no comportamento da 

sociedade. 

 Introdução à leitura da obra de arte relacionando elementos básicos da linguagem 

visual ao estilo artístico e período histórico. 

 Introdução a novas tendências da arte no século XX. Influência e domínio dos Estados 

Unidos na Arte Pós-moderna. 

 Op Art / Pop Art 

 Arte concreta 

 Expressionismo abstrato. 

 4º Bimestre 

 Relação entre arte e mercado. 

 Influência da tecnologia em realizações artísticas atuais. 

 Tendências de novas profissões ligadas a arte e a tecnologias contemporâneas. 

 Introdução a transformações estéticas e tecnológicas da arte no século XX: 

• Arte por computador – vídeo arte 

• Arte conceitual 

• Hiper-realismo 

• Minimal Art 

• Instalações. 

• Happening. 
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• Body Art, etc. 

 Arte Contemporânea no Brasil e no Distrito Federal. 
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4. MATEMÁTICA 

 

6º anos 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Números  

• Compreender a evolução histórica dos sistemas de numeração.  

• Reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal: contagem, base 

e valor posicional, utilizando composição e decomposição de números naturais racionais em 

sua representação decimal.  

• Definir a representação de conjuntos e símbolos matemáticos para relacionar elementos e 

conjuntos.  

• Ler, escrever e ordenar números naturais com a utilização da reta numérica.  

• Resolver expressão numérica e situação-problema que envolvam as operações de adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.  

Geometria  

• Compreender a ideia intuitiva de ponto, reta e ponto.  

• Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em 

situações como a localização dos vértices de um polígono.  

• Reproduzir retas paralelas e retas perpendiculares usando instrumentos de desenho ou 

aplicativos matemáticos.  

Grandezas e Medidas  

• Reconhecer as grandezas: comprimento, massa, capacidade, tempo, temperatura, área e 

volume, e selecionar o tipo apropriado de unidade de medida para medir cada uma delas.  

• Identificar o instrumento adequado para medir uma 

grandeza (comprimento, massa, temperatura, tempo). 

 2º Bimestre 

Números  

• Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência de 10 

mais próxima.  

• Compreender as características de um número (par, ímpar, primo, composto, múltiplos e 

divisores) e suas relações.  

• Reconhecer e usar os critérios de divisibilidade por 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 100 e 1000.  
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• Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e divisor.  

• Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a 

resolução de um problema.  

Geometria  

• Diferenciar polígonos de não polígonos.  

• Classificar polígonos como regulares e não regulares.  

• Reconhecer e nomear polígonos considerando o número de lados.  

• Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o uso 

de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.  

• Classificar triângulos quanto às medidas dos lados e dos ângulos.  

• Conhecer as propriedades dos quadriláteros e utilizá-las para classificá-los.  

• Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se 

ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, compreendendo que o 

perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.  

Álgebra  

• Determinar um elemento desconhecido em uma igualdade matemática envolvendo 

representação simbólica.  

Probabilidade e Estatística  

• Coletar, organizar, analisar e comparar dados em tabelas e diferentes tipos de gráficos, 

utilizando planilhas eletrônicas para registro.  

• Descrever dados coletados e elaborar representações apropriadas (listas, tabelas ou 

gráficos).  

• Reconhecer que uma mesma situação pode ser representada de várias formas.  

Grandezas e medidas  

• Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples e vistas aéreas. 

 3º Bimestre 

Números  

• Associar a representação simbólica de uma fração às ideias de parte de um todo, de divisão 

e compreender a ideia de razão.  

• Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e 

resultado de divisão, identificando frações equivalentes.  

• Comparar e ordenar números racionais positivos representados nas formas fracionária e 

decimal e representá-los na reta numérica.  
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• Transformar frações em números decimais e vice-versa.  

• Resolver e elaborar situações-problema que envolvam o cálculo da adição e da subtração 

de frações.  

• Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades não inteiras, bem 

como a ideia de valor posicional.  

Geometria  

• Identificar e quantificar elementos de prismas e pirâmides (vértices, arestas e faces) 

fomentando a percepção espacial.  

• Reconhecer polígonos e seus elementos como parte de figuras espaciais conhecidas como 

primas e pirâmides para resolução de problemas e desenvolvimento da percepção espacial.  

• Reconhecer e elaborar planificação de prismas e pirâmides regulares.  

Álgebra  

• Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, 

multiplicar ou dividir os dois membros da igualdade por um mesmo número.  

• Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma certa quantidade em duas 

partes desiguais por meio de operações de adição e de multiplicação, bem como a razão entre 

essas partes e entre uma delas e o todo.  

Probabilidade e Estatística  

• Ler e interpretar tabelas e gráficos com diferentes formas de representação.  

• Compreender e resolver situações-problema do cotidiano que envolvam dados de pesquisas. 

Grandezas e medidas  

• Reconhecer ângulo como grandeza, identificando o transferidor como instrumento de 

medida, e o grau, como unidade de medida.  

• Determinar medidas de aberturas de ângulos por meio de transferidor e/ou aplicativos 

matemáticos.  

• Resolver situações-problema envolvendo unidade de medida de ângulos (graus). 

 4º Bimestre 

Números  

• Resolver situações-problema envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro.  

• Resolver situações-problema que envolvem o cálculo de adição, subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação de números decimais.  
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• Utilizar o conceito de fração para o cálculo de porcentagem simples, em situações-problema 

de forma contextualizada, sem fazer uso de “regra de três”.  

• Reconhecer que a porcentagem pode ser representada por uma fração com denominador 

100 (ou outros) ou em forma de número decimal. Probabilidade e Estatística  

• Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma 

fracionária, decimal e percentual), e comparar esse número com a probabilidade obtida por 

meio de experimentos sucessivos. Grandezas e medidas  

• Resolver e elaborar situaçõesproblema que envolvam as grandezas comprimento, massa, 

capacidade, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos) e volume (sólidos formados 

por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos 

oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 1º bimestre 

 Sistema de numeração 

• Origem e evolução dos números: história. 

• Noções de conjuntos e símbolos matemáticos 

 Números naturais e operações 

• Representação geométrica: posicionamento da reta 

• Números primos e compostos 

• Máximo divisor comum com ênfase em situações-problema 

 2º bimestre 

 Números naturais 

• Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. 

• Múltiplos e divisores 

• Critérios de divisibilidade de números naturais 

• Mínimo múltiplo comum  

• Máximo divisor comum 

 Frações 

• Definição e operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz 

quadrada. 

 Números decimais 

• Definição, identificação e representação algébrica e geométrica 

• Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. 
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 3º bimestre 

 Números decimais 

• Ênfase nas operações  

 Unidades de medidas convencionais e não convencionais, principais 

transformações e instrumentos de medidas. 

• Comprimento, massa, capacidade e tempo. 

 4º bimestre  

 Introdução à Geometria 

• Ponto, reta e plano 

• Ângulos, posições relativas entre as retas 

• Figuras planas: conceitos, representação e classificação 

• Triângulos e quadriláteros 

• Circunferência e círculo 

• Raio e diâmetro 

• Perímetro 

 Noções de Estatística 

 

7º anos 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Números  

• Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor, 

múltiplo, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.  

• Reconhecer os números inteiros em diferentes contextos: cotidianos e históricos.  

• Representar o conjunto dos números inteiros por meio dos símbolos + e –, reconhecendo a 

sua existência e sua necessidade em situações-problema do dia a dia.  

• Localizar e representar na reta numérica os números inteiros e compreender a simetria em 

relação à origem.  

• Analisar, interpretar e resolver operações com números inteiros na resolução de 

situaçõesproblema.  

Geometria  

• Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da 

multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.  
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• Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos 

e à origem.  

• Reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão, usando 

instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica associando esse conhecimento 

a produções artísticas e arquitetônicas dentre outras.  

Grandezas e medidas  

• Compreender o significado de medidas, por meio de situaçõesproblema que expressam seu 

uso no contexto social e em outras áreas do conhecimento, possibilitando a comparação entre 

grandezas. 

 2º Bimestre 

Números  

• Compreender o conceito de fração associado à representação da parte de um todo, da 

divisão entre números inteiros, de razão e de operador. 

• Determinar a posição aproximada, na reta numérica, de números racionais.  

• Resolver e elaborar situações-problema que envolvem o cálculo de adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação de números racionais.  

Geometria  

• Identificar ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice e suas respectivas 

propriedades.  

• Resolver e elaborar problemas envolvendo a unidade de medida de ângulos.  

• Identificar, verificar e aplicar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas 

por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.  

• Construir circunferência utilizando compasso ou aplicativos de geometria e identificar seus 

elementos.  

• Compreender a circunferência como lugar geométrico.  

Álgebra  

• Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação 

entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.  

• Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de 

recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura.  

• Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências 

numéricas.  
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• Identificar quando as expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma 

mesma sequência numérica são ou não equivalentes.  

Grandezas e Medidas  

• Calcular a área de figuras planas através de figuras conhecidas, ou por meio de estimativas 

utilizando a composição e decomposição de figuras planas em triângulos, retângulos ou 

quadrados.  

• Solucionar e elaborar problemas envolvendo os conceitos de perímetro e área de figuras 

planas. 

 3º Bimestre 

Números  

• Calcular porcentagens e juros simples em diversas situações-problema do cotidiano, com 

ênfase no contexto de educação financeira, entre outros.  

Geometria  

• Construir triângulos e quadrados a partir das medidas de seus lados utilizando compasso e 

aplicativos da geometria dinâmica.  

• Elaborar algoritmo por escrito ou em forma de fluxograma descrevendo passos de 

construção de triângulos e de quadrados quando conhecidas as medidas de seus lados.  

• Conhecer e aplicar a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados.  

• Compreender a rigidez de um triângulo e suas aplicações em outras áreas de conhecimento. 

• Reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180º e utilizar esse 

conhecimento para resolver e elaborar problemas.  

Álgebra  

• Reconhecer e elaborar problemas que representem variação de proporcionalidade (direta ou 

inversa) entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar essa relação 

existente entre as grandezas.  

• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 

1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.  

Probabilidade e Estatística  

• Elaborar e realizar pesquisa envolvendo temas da realidade social, identificando a 

necessidade de utilização da mesma para levantamento censitário ou por amostragem.  

• Organizar e interpretar, em tabelas e gráficos, os dados levantados na pesquisa, utilizando 

planilhas eletrônicas como ferramenta de apoio.  
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• Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e 

compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.  

Grandezas e Medidas  

• Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, 

envolvendo as unidades de medidas convencionais mais usuais. 

 

 4º Bimestre 

Geometria  

• Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e 

estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente 

vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.  

Álgebra  

• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 

1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.  

Probabilidade e Estatística  

• Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que utilizem cálculo de 

probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrência.  

• Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador 

de tendência, calcular seu valor e relacioná-lo à amplitude de um conjunto de dados. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º bimestre 

 Números inteiros 

• Operações, expressões, situações-problema. 

• Módulo, opostos, comparações e simetria 

• Representação por conjunto, algébrica e geométrica 

 2º bimestre 

 Números racionais e operações 

• Identificação, conceito e representação geométrica 

• Operações, expressões, situações-problema. 

 3º bimestre 

 Equação de Primeiro grau 
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• Operações, expressões e sentenças matemáticas 

• Resolução de situações-problema 

• Inequações 

• Equações de primeiro grau com duas variáveis 

• Sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis 

 Plano cartesiano 

 Razão e proporção 

• Grandezas diretamente e inversamente proporcionais 

• Regra de três simples e composta 

• Porcentagem e juros simples 

 4º bimestre  

 Proporcionalidade 

• Ampliação e redução de figuras geométricas 

• Áreas de figuras planas 

• Comparação de perímetro e área  

 Ângulos 

• Construção, Elementos e bissetriz 

 Polígonos 

• Construção, identificação e classificação 

 Figuras espaciais 

• Prismas, cilindros, pirâmides, cones e esferas 

• Volume 

 Noções de estatística 

• Cálculo de média aritmética e ponderada 

• Identificação, classificação e construção de gráficos e tabelas, interpretação de tabelas 

e gráficos. 

 

8º anos 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Números  
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• Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na 

representação de números em notação científica.  

• Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para 

representar uma raiz como potência de expoente fracionário.  

• Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma 

dízima periódica.  

Geometria  

• Construir ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°, mediatriz, bissetriz e polígonos regulares, utilizando 

instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.  

Álgebra  

• Elaborar e resolver situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico de 

expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.  

Probabilidade e Estatística  

• Utilizar conhecimentos sobre estatística para coletar, analisar e representar dados de uma 

amostra como forma de subsídios para tomada de decisão e elaboração de conjecturas acerca 

de situações cotidianas.  

• Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados 

de uma pesquisa. 

 2º Bimestre 

Geometria  

• Identificar situações e objetos do mundo real que envolvam ângulos, lugares geométricos e 

polígonos e utilizar definições, classificações e propriedades desses objetos para resolver 

situações-problema por meio de representações algébricas e gráficas, fazendo uso de 

ferramentas tecnológicas.  

Álgebra  

• Solucionar situações-problema que envolvam equações lineares de 1º grau expressando 

essas resoluções gráfica e geometricamente utilizando o plano cartesiano e aplicativos 

matemáticos.  

Probabilidade e Estatística  

• Reconhecer os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, 

moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão 

de dados, indicada pela amplitude.  
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• Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo 

que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. 

 3º Bimestre 

Números  

• Elaborar e resolver situações-problema, envolvendo cálculo de porcentagens relacionados 

a situações reais de consumo, utilizando inclusive recursos tecnológicos e visando um 

consumo consciente.  

Geometria  

• Reconhecer, visualizar e aplicar as transformações de translação, reflexão e rotação em 

figuras planas e espaciais utilizando régua e compasso e/ou aplicativos matemáticos.  

Álgebra  

• Utilizar aplicativos matemáticos para representar e resolver sistemas de equações.  

• Construir e resolver, com e sem uso de tecnologias, situações-problema que possam ser 

representadas por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax²= b.  

Probabilidade e Estatística  

• Elaborar e resolver situações-problema de contagem cuja solução envolva a aplicação do 

princípio multiplicativo.  

• Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando 

o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos 

do espaço amostral é igual a 1.  

Grandezas e Medidas  

• Identificar, resolver e elaborar situações-problema para cálculo de áreas de superfícies por 

meio de decomposição dessas figuras em triângulos, retângulos e círculos, utilizando 

expressões algébricas.  

• Estabelecer o número pi como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro 

na resolução de situações-problema. 

 4º Bimestre 

Geometria  

• Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de 

triângulos.  

Álgebra  
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• Compreender o significado de medidas por meio de situações-problema que expressem seu 

uso no contexto social e em outras áreas de conhecimento, possibilitando a comparação entre 

grandezas.  

• Produzir e resolver situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.  

• Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva ou não recursiva e construir 

um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras 

seguintes.  

• Identificar padrões existentes em sequências numéricas, expressando essas regularidades 

por meio de algoritmo que permita o cálculo de termos subsequentes.  

Grandezas e Medidas  

• Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro 

cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.  

• Elaborar e resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato 

é o de cilindro reto. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º bimestre:  

 Números reais, relações e reconhecimento: N, Z, Q, I  e R; 

 Potenciação e radiciação; 

 Propriedades, raízes exatas, e aproximadas; 

 Números irracionais; 

 Definição, identificação, e representação algébrica e geométrica; 

 História de números: números Pi, comprimento e área da circunferência.  

 2º bimestre: 

 Monômios e Polinômios; 

 Definição, identificação e representação algébrica e geométrica; 

 Valor numérico; 

 Operações com Polinômios. 

 3º bimestre: 

 Produtos notáveis; 

 Expressões algébricas: fatoração, simplificação de expressões algébricas. 
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 Sistemas de equações de primeiro grau; 

 Métodos de resolução de situações problemas; 

 Representação geométrica. 

 4º bimestre: 

 Ângulo; 

 Estudo de polígonos; 

 Figuras planas; 

 Noções de estatística.  

 

9º anos 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Números  

• Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é 

infinita, e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.  

• Utilizar conhecimentos sobre números reais, inclusive em notação científica, para expressar 

e realizar operações relacionadas ao nosso cotidiano buscando resolução de problemas e 

tomadas de decisões.  

Geometria  

• Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por 

uma transversal.  

Álgebra  

• Compreender e utilizar os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em 

suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar situações-problema que 

possam ser representadas por equações polinomiais de 2º grau.  

Probabilidade e Estatística  

• Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linha), com ou sem uso de 

planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando 

aspectos como medidas de tendência central.  

• Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os 

resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e 

amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. 

 2º Bimestre 
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Números  

• Compreender que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta 

cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um 

polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).  

• Reconhecer um número e sua relação de pertinência aos conjuntos N, Z, Q, irracionais e 

reais e sua representação na reta numérica.  

• Efetuar operações que envolvam números reais, inclusive potências com expoentes 

fracionários.  

Geometria  

• Utilizar conhecimentos matemáticos sobre triângulos para resolver situações-problema do 

cotidiano.  

• Corresponder relações métricas do triângulo retângulo, utilizando semelhança de triângulos 

e o Teorema de Pitágoras.  

Álgebra  

• Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e 

suas representações numérica, algébrica e gráfica.  

• Estruturar gráfica e algebricamente situações-problema por meio de funções de 1º e 2º graus, 

relacionando duas grandezas por meio de relação biunívoca existentes entre os elementos 

que as compõem, visando resolução de problemas, análise de conjecturas e tomada de 

decisões.  

• Utilizar aplicativos matemáticos na construção e resolução de problemas relacionados a 

funções e sistemas de equações.  

Probabilidade e Estatística  

• Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a 

erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, 

omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros.  

Grandezas e Medidas  

• Elaborar e resolver situações-problema que envolvam medidas de volumes de prismas e de 

cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas. 

 3º Bimestre 

Números  
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• Resolver e elaborar situações-problema que envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, 

preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.  

Geometria  

• Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um 

polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como 

também aplicativos matemáticos.  

• Resolver situações-problema por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos 

centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de 

geometria dinâmica.  

Álgebra  

• Solucionar situações-problema que envolvam razão entre duas grandezas de espécies 

diferentes, tais como velocidade e densidade demográfica.  

• Elaborar e resolver situações-problema que envolvam grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais, tais como escala, velocidade, densidade, taxa de variação, 

dentre outras, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.  

Probabilidade e Estatística  

• Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular 

a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos. 

 4º Bimestre 

Geometria  

• Aplicar conhecimentos de plano cartesiano, Teorema de Pitágoras e funções para determinar 

ponto médio e medidas de segmentos dados e coordenadas de suas extremidades.  

• Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para 

desenhar objetos em perspectiva por meio de utilização de materiais concretos e aplicativos 

matemáticos.  

Grandezas e Medidas  

• Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito 

pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de 

células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.  

• Conhecer unidades e medidas utilizadas na informática. 
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 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre 

 Potenciação e radiciação 

• Definição e identificação 

• Propriedades e operações 

• Extração da raiz 

• Simplificação de radicais 

• Operações com radicais 

• Racionalização 

 Equações do 2º grau 

• Conceito Histórico 

• Resolução de equação do 2º grau/situações-problema 

• Fórmula de Bháskara 

• Soma e produto de raízes 

 2º Bimestre 

 Funções do 1º e 2º grau 

• Definição, identificação e representação algébrica e geométrica 

• Estudo da Reta 

• Estudo da Parábola (com ênfase em máximo e mínimo) 

 Sistemas de equações de 1º e 2º graus 

• Métodos de resolução 

• Representação geométrica 

 Matemática financeira 

• Juros simples e compostos 

 3º BIMESTRE 

 Figuras planas e espaciais 

• Perímetro e área 

• Número de diagonais 

• Soma de ângulos internos de um polígono qualquer 

• Sólidos geométricos: área e volume 

• Razão de semelhança 

• Proporções e Teorema de Tales 

• Semelhança de triângulos 
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• Teorema de Pitágoras 

• Relações métricas no triângulo retângulo 

• Polígonos inscritos e circunscritos em uma circunferência 

 Razões trigonométricas 

• Seno, cosseno e tangente 

 4º BIMESTRE 

 Noções de contagem e probabilidade 

• Noções de probabilidade 

• Princípio multiplicativo 

• Espaço amostral 

 Estatística 

• Coleta de dados 

• Amostragem 

• Construção de tabelas e gráficos/ situações-problema 

• Mediana e moda de uma população, aplicadas à pesquisa 

• Histogramas e polígonos de frequência 
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5. CIÊNCIAS NATURAIS 

 

6º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Matéria e Energia  

• Identificar a presença de substâncias puras e misturas no cotidiano, a partir de suas 

características macroscópicas.  

• Nomear algumas substâncias comuns (H2O, O2, NaCl, CH4) e reconhecer que são formadas 

por elementos químicos.  

• Caracterizar e classificar em homogênea e heterogênea a mistura de substâncias como água 

e sal, água e óleo, água e areia etc.  

• Reconhecer a formação de novas substâncias a partir da mistura de substâncias distintas, 

comparando suas características.  

• Identificar a ocorrência de transformações químicas a partir da comparação entre o estado 

inicial do sistema (reagentes) e o estado final (produtos).  

• Explorar, experimentalmente, as transformações químicas usuais na culinária (corrosão, 

mistura de bicarbonato de sódio e vinagre, dentro outras possibilidades).  

• Reconhecer e caracterizar os métodos de separação de substâncias.  

• Discutir as propriedades específicas da matéria como densidade, temperatura de fusão e 

ebulição nos processos de separação de misturas como os aplicados na produção de sal de 

cozinha e a destilação do petróleo.  

• Identificar e selecionar métodos mais adequados para a separação de materiais em sistemas 

heterogêneos como os utilizados nos processos de reciclagem e separação do lixo e nos 

processos de tratamento de água e esgotos.  

• Apontar a presença, no cotidiano, de materiais sintéticos, avaliando os benefícios e os 

impactos ambientais para a produção e descarte desses materiais.  

• Discutir o conceito de materiais sintéticos, relacionando-os ao desenvolvimento científico e 

tecnológico e reconhecendo sua importância para a sociedade contemporânea.  

• Reconhecer a produção de medicamentos como um importante benefício do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 
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 2º Bimestre 

Terra e Universo  

• Relacionar a principal composição de objetos, utensílios e equipamentos do cotidiano com 

as camadas do planeta em que foram retiradas.  

• Identificar, caracterizar e indicar a composição das diferentes camadas que estruturam a 

geosfera, a hidrosfera e atmosfera da Terra.  

• Discutir a importância de cada camada como fonte de recursos essenciais para a vida 

humana e apontar possíveis soluções para minimizar os impactos da exploração desses 

recursos.  

• Coletar rochas da região circunvizinha à escola e da cidade e agrupá-las em ígneas ou 

magmáticas, metamórficas e sedimentares.  

• Identificar diferentes tipos de rochas relacionando sua origem a períodos geológicos 

específicos.  

• Relacionar a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos.  

• Examinar e justificar os usos das rochas nas atividades humanas, como nas construções, 

pavimentações, ornamentações etc.  

• Reproduzir e entender o experimento de Erastóstenes para o cálculo do raio da Terra.  

• Organizar cronologicamente e descrever os principais argumentos sobre o formato da Terra.  

• Selecionar evidências documentais e experimentais que demonstrem a esfericidade da 

Terra, como fotografias de satélites, eclipses etc.  

• Construir modelos que evidenciem a esfericidade da Terra.  

• Acompanhar as mudanças na posição da sombra de um gnômon em diferentes períodos do 

dia e do ano e inferir que os dados das observações evidenciam os movimentos relativos entre 

a Terra e o Sol.  

• Inferir que as mudanças na posição da sombra de um gnômon é consequência da conjunção 

dos movimentos de rotação, translação e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao 

plano de sua órbita em torno do Sol.  

• Simular, através de modelos ou dramatizações, os movimentos de rotação e translação da 

Terra considerando sua inclinação em relação ao plano de sua órbita. 

 3º Bimestre 

Vida e Evolução  

• Elaborar formas de dividir o corpo humano, distinguindo suas partes e componentes que o 

constituem.  
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• Criar analogias para representar a hierarquia entre corpo, órgãos, tecidos e células.  

• Investigar se há uma unidade estrutural básica no corpo humano.  

• Diferenciar tipos celulares e suas funções, levando em consideração o tecido/órgão no qual 

se localizam.  

• Investigar se há seres vivos que não possuem células.  

• Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis de organização do corpo.  

• Compreender os níveis de organização e a complexidade do organismo humano segundo o 

nível hierárquico: átomo-molécula-organelas celulares-células-tecidos-órgãos-sistemas-

indivíduo.  

• Analisar ilustrações e modelos que permitam concluir as interrelações existentes entre os 

diversos sistemas de um organismo.  

• Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, propondo e analisando situações 

nas quais há alterações no seu funcionamento.  

• Indicar a interdependência dos vários sistemas que compõem o corpo humano, destacando 

a atuação e coordenação do sistema nervoso na regulação e equilíbrio desses sistemas.  

• Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do 

corpo com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.  

• Enunciar e examinar os problemas de visão mais frequentes na comunidade 

escolar/urbana/rural.  

• Reconhecer a visão como um dos principais sentidos humanos para captação e interpretação 

de imagens.  

• Identificar as causas dos principais defeitos da visão como miopia, hipermetropia, 

astigmatismo e presbiopia.  

• Selecionar lentes mais adequadas para correção dos defeitos regidos pelos princípios da 

óptica geométrica.  

• Reconhecer a importância do sistema locomotor para os animais.  

• Explorar os tipos e funções dos principais músculos e estrutura óssea que permitem a 

locomoção nos animais.  

• Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação 

entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

 4º Bimestre 

Vida e Evolução  
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• Identificar as principais substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas) que afetam o funcionamento 

do sistema nervoso.  

• Explorar os mecanismos de atuação das principais substâncias psicoativas no sistema 

nervoso do ser humano e dos animais.  

• Relatar as transformações físicas e psíquicas que ocorrem na puberdade.  

• Debater sobre os diferentes interesses de crianças e adolescentes.  

• Enunciar os principais métodos contraceptivos.  

• Comparar métodos contraceptivos.  

• Discutir sobre a responsabilidade e o respeito que cada indivíduo tem com o seu próprio 

corpo e com o dos outros.  

• Examinar a importância do conhecimento e atitude no uso e escolha de métodos 

contraceptivos.  

• Pesquisar sobre gravidez na adolescência.  

• Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em relação aos seus filhos, no que 

tange às diferenças individuais, intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnicoraciais, de 

gênero, de orientação sexual, de idade e culturais. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

✔ 1º BIMESTRE 

 Substâncias puras e misturas; 

 Misturas homogêneas e heterogêneas; 

 Transformações químicas; 

 Separação de misturas. 

 Propriedades específicas da matéria; 

 Materiais sintéticos (plásticos, tecidos, medicamentos, cosméticos, etc.) 

 

✔ 2º BIMESTRE 

 Citologia básica ( funções e estruturas das organelas, tipos e formatos de 

células; 

 Níveis de organização  

 Funcionamento e integração entre os sistemas; 

 Sistema nervoso; 

 Sistema locomotor. 
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✔ 3º BIMESTRE 

 Substâncias psicoativas e sua ação no organismo; 

 Sistema reprodutor; 

 Puberdade e hormônios sexuais; 

 Métodos contraceptivos, seu funcionamento e eficácia; 

 Relações sexuais e cuidados com o corpo; 

 Gravidez na adolescência; 

 DSTs e gravidez; 

 Estatuto da criança e do adolescente. 

 

✔ 4º BIMESTRE 

 Camadas da terra e suas características; 

 Composição geológica da terra. 

 Esfericidade da terra; 

 Evolução histórica das concepções sobre o formato da terra 

 Movimentos rotativos terra/ sol 

 Translação e rotação terrestres 

 Inclinação do eixo e rotação da terra 

 

7º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

Matéria e Energia  

• Selecionar e observar o funcionamento de ferramentas simples de uso cotidiano como 

tesouras, alicates, pinças, cortadores de unhas etc., identificando similaridades e diferenças 

entre os pontos de apoio.  

• Compreender e descrever os princípios físicos envolvidos nas máquinas simples como 

pontos de apoio e pontos de aplicação de forças.  

• Avaliar e calcular a vantagem mecânica de máquinas como alavancas, alicates, pinças, 

tesouras e outras máquinas simples de uso caseiro.  
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• Construir e testar máquinas simples que facilitem o trabalho humano utilizando materiais 

alternativos.  

• Discutir os impactos do uso das máquinas simples no desenvolvimento das sociedades ao 

longo da história.  

• Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica acompanhando como a temperatura de 

um corpo varia em diferentes situações cotidianas.  

• Reconhecer o papel dos ventos, da umidade do ar e da temperatura ambiente na sensação 

térmica.  

• Realizar experimentos controlados que induzam a ideias de que há trocas de calor en- tre 

corpos, como, por exemplo, entre o gelo e suco numa caixa de isopor. 

• Concluir que objetos com diferentes temperaturas, num ambiente termicamente isolado, 

trocam calor entre si até atingir a mesma temperatura (equilíbrio térmico).  

• Avaliar as alternativas tecnológicas para melhorar o conforto térmico de ambientes.  

• Realizar experimentos controlados que permitam classificar quais materiais são melhores 

condutores de calor e quais são melhores isolantes e justificar suas aplicações em situações 

cotidianas.  

• Entender o princípio de funcionamento de equipamentos como garrafas térmicas, coletores 

solares e filtros de barro e identificar a função de cada elemento que os compõem no que diz 

respeito à propagação do calor.  

• Testar e avaliar as soluções tecnológicas para melhorar a propagação ou isolamento do 

calor.  

• Reconhecer o Sol como a fonte de energia para manutenção da vida na Terra.  

• Relacionar a energia solar com a formação dos ventos, com o ciclo da água, com a 

fotossíntese etc.  

• Compreender a água como um agente termorregulador do ambiente.  

• Investigar as trocas de calor no funcionamento das máquinas térmicas em especial no 

sistema de condicionamento de ar e geladeiras. 

 2º Bimestre 

Matéria e Energia  

• Apontar e discutir os impactos ambientais do crescente uso das máquinas térmicas e propor 

alternativas ambientalmente mais viáveis.  

• Reconhecer as máquinas térmicas do cotidiano como motores a combustão, geladeiras, 

condicionadores de ar e apontar as fontes quentes e frias de cada equipamento.  
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• Analisar, ao longo do tempo, os tipos de combustíveis usados nas máquinas térmicas, 

identificando os fatores que contribuíram para mudanças das fontes energéticas. Discutir os 

impactos do uso de combustíveis fósseis nas mudanças climáticas e na saúde da população. 

• Avaliar os avanços socioambientais e econômicos causados pela produção e uso de 

determinados combustíveis e máquinas, considerando as alternativas energéticas como o 

álcool, a eletricidade, a energia solar, a energia eólica etc.  

• Discutir e avaliar as mudanças econômicas, culturais e sociais decorrentes do 

desenvolvimento de novos materiais e produtos como combustíveis alternativos, máquinas 

mais eficientes, processos de automação e informatização. Terra e Universo  

• Apurar se, na comunidade local, já foram sentidos tremores de terra, buscando justificativas 

para as ocorrências relatadas.  

• Compreender as causas de fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis.  

• Justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas 

tectônicas.  

• Discutir a eficiência de ações para amenizar os efeitos de vulcões, terremotos e tsunamis 

nas populações humanas.  

• Levantar informações para argumentar sobre a Pangeia.  

• Reconhecer e justificar a movimentação das placas tectónicas da Terra.  

• Discutir a Teoria da Deriva Continental.  

• Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na Teoria da Deriva 

Continental.  

• Construir modelos representacionais que permitam compreender a Teoria da Deriva 

Continental. 

 3º Bimestre 

Vida e Evolução  

• Elaborar formas de dividir o corpo humano, distinguindo suas partes e componentes que o 

constituem.  

• Criar analogias para representar a hierarquia entre corpo, órgãos, tecidos e células.  

• Investigar se há uma unidade estrutural básica no corpo humano.  

• Diferenciar tipos celulares e suas funções, levando em consideração o tecido/órgão no qual 

se localizam.  

• Investigar se há seres vivos que não possuem células.  
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• Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis de organização do corpo.  

• Compreender os níveis de organização e a complexidade do organismo humano segundo o 

nível hierárquico: átomo-molécula-organelas celulares-células-tecidos-órgãos-sistemas-

indivíduo.  

• Analisar ilustrações e modelos que permitam concluir as interrelações existentes entre os 

diversos sistemas de um organismo.  

• Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, propondo e analisando situações 

nas quais há alterações no seu funcionamento.  

• Indicar a interdependência dos vários sistemas que compõem o corpo humano, destacando 

a atuação e coordenação do sistema nervoso na regulação e equilíbrio desses sistemas.  

• Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do 

corpo com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.  

• Enunciar e examinar os problemas de visão mais frequentes na comunidade 

escolar/urbana/rural.  

• Reconhecer a visão como um dos principais sentidos humanos para captação e interpretação 

de imagens.  

• Identificar as causas dos principais defeitos da visão como miopia, hipermetropia, 

astigmatismo e presbiopia.  

• Selecionar lentes mais adequadas para correção dos defeitos regidos pelos princípios da 

óptica geométrica.  

• Reconhecer a importância do sistema locomotor para os animais.  

• Explorar os tipos e funções dos principais músculos e estrutura óssea que permitem a 

locomoção nos animais.  

• Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação 

entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

 4º Bimestre 

Vida e Evolução  

• Pesquisar sobre as condições de saúde da comunidade.  

• Elencar os principais fatores que afetam a qualidade de vida e saúde da comunidade, 

registrando os dados levantados.  

• Analisar as informações coletadas à luz das políticas de saúde e saneamento básico da 

comunidade.  
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• Recordar quais vacinas são aplicadas na infância, indicando as doenças que elas previnem.  

• Diferenciar vacina de remédio, destacando os efeitos da vacinação no organismo.  

• Elaborar um histórico do desenvolvimento das vacinas, dando destaque à origem e às 

principais doenças erradicadas/controladas pelas políticas de vacinação.  

• Conhecer o calendário de vacinação, reconhecer a importância para os indivíduos e 

sociedade das campanhas de vacinação no controle e prevenção de doenças.  

• Discutir sobre movimentos antivacina, levantando as consequências negativas dessa 

posição para a sociedade.  

• Identificar impactos dos avanços tecnológicos na vida cotidiana.  

• Avaliar as consequências dos avanços tecnológicos em diferentes dimensões da vida 

humana, como trabalho, saúde, qualidade de vida etc.  

• Elencar os principais avanços da medicina das últimas décadas e indicar como afetaram a 

dinâmica da vida humana nas cidades e no meio rural.  

• Considerar a produção intelectual e tecnológica para a conservação e preservação ambiental 

e seus impactos na qualidade de vida das populações.  

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º BIMESTRE 

 Temperatura, calor e sensação térmica; 

 Trocas de calor; 

 Equilíbrio térmico; 

 Condutores e isolantes de calor; 

 Formas  de propagação de calor; 

 Impactos ambientais nos uso de combustíveis fósseis 

 Alternativas energéticas renováveis 

 Impacto social decorrente de uso de tecnologias. 

 

 
 2º BIMESTRE 

 Ecossistemas e Biomas brasileiros e mundial (características físicas e 

biológicas) 

 Desequilíbrio ambiental; 

 Fauna e flora; 



   

131 

 

 Sociedade X impacto ambiental 

 

 3º BIMESTRE 

 Atmosfera terrestre e sua composição; 

 Poluição do ar; 

 Efeito estufa; 

 Camada de ozônio; 

 Fenômenos Geológicos Naturais (vulcões, terremotos, tsunamis) 

 Movimento das placas tectônicas 

 Teoria da deriva continental; 

 

 4º BIMESTRE 

 Indicadores de saúde; 

 Políticas públicas de saúde; 

 Vacinação: história, políticas públicas e calendário; 

 Erradicação e controle de doenças; 

 Avanços tecnológicos vs Medicina; 

 Nanotecnologia, quântica, robótica e tecnologias digitais. 

 

8º ano 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

✔ 1º BIMESTRE 

 Fontes, tipos de energia; 

 Energia X preservação ambiental; 

 Eletricidade: usos pela sociedade; 

 Geração de energia. 

 

✔ 2º BIMESTRE 

 Reprodução dos seres vivos: Plantas, animais, agentes polinizadores; 

 Etologia; 

 Seleção sexual; 

 Competição intra-específica. 
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✔ 3º BIMESTRE 

 Sexualidade, métodos contraceptivos, DST’s; 

 Anatomia fisiologia básica do corpo humano; 

 Gravidez na adolescência. 

 

✔ 4º BIMESTRE 

 Sistema Terra/Sol/Lua; 

 Movimentos do planeta/Sistema solar. 

 Clima; 

 Alterações climáticas. 

 

9º ano 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

✔ 1º BIMESTRE 

 Propriedades da matéria; 

 Átomos e elementos químicos; 

 Classificação periódica 

 História da tabela periódica; 

 Tabela periódica moderna. 

 

✔ 2º BIMESTRE 

 Ligações químicas; 

 Gases nobres; 

 Ligação iônica; 

 Ligação Covalente; 

 Ligação metálica; 

 Substâncias e misturas; 

 Reações Químicas. 

 

✔ 3º BIMESTRE 
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 Movimento; 

 Forças (Atrito, ação e reação); 

 Atração Gravitacional; 

 Trabalho, energia e máquinas simples; 

 Transformações de energia; 

 Máquinas simples. 

 

✔ 4º BIMESTRE 

 O Calor; 

 As ondas e o som; 

 A luz; 

 Eletricidade e magnetismo 

 Corrente elétrica; 

 Magnetismo; 

 Eletromagnetismo. 
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6. HISTÓRIA 

 

6° ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• Compreender o processo de construção da narrativa histórica e a importância da História na 

formação das identidades, respeito às diferenças (alteridade) individuais, intelectuais, físicas, 

religiosa, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade e 

culturais, construção da cidadania.  

• Compreender diferentes formas de noção de tempo e periodização dos processos históricos 

(continuidades e rupturas).  

• Conhecer a problemática etnocêntrica sobre os marcos de historicidade que definem a 

periodização da História a partir da escrita.  

• Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que 

originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.  

• Conhecer e comparar algumas hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana 

na África e sua historicidade.  

• Descrever as teorias acerca da chegada dos seres humanos à América.  

• Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano.  

• Compreender as diferentes tradições indígenas que compunham o Brasil. 

 2º Bimestre 

A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades  

• Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim 

como os impactos sobre outras sociedades e culturas.  

• Identificar, localizar e analisar geograficamente as sociedades antigas.  

• Conhecer aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais das sociedades africanas e 

orientais. 

 3º Bimestre 

• Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas transformações 

políticas, sociais e culturais.  

• Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e 

políticas nos períodos republicano e imperial.  
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• Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma 

antigas.  

• Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de 

equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas.  

• Compreender as heranças políticas dos povos da antiguidade; os processos de inclusão e 

exclusão, com olhar atencioso às relações de gênero; as diversas relações de trabalho e de 

utilização de mão de obra. 

 4º Bimestre 

• Compreender a síntese das sociedades romanas e germânicas na desagregação do mundo 

clássico.  

• Conhecer a formação dos reinos bárbaros e o papel dos Carolíngios na defesa da 

cristandade.  

• Saber como se deu o processo de estruturação do feudalismo  

• Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do 

trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações 

entre senhores e servos.  

• Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas 

sociedades medievais.  

• Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no período 

medieval.  

• Entender a organização econômica, política e social do feudalismo.  

• Compreender a expansão do comércio e das cidades e sua relação com a transição feudo- 

capitalista.  

• Entender a sociedade, as relações políticas e culturais e a expansão de bizantinos e árabes 

entre os séculos V e XV. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre 

 Introdução aos estudos históricos. O trabalho do historiador. Memória, 

fonte histórica e narrativa 

 Periodização da História 

 Tempo e História 
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 2º Bimestre 

● Pré-História: origem e evolução do ser humano. 

● Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. 

● Estudos introdutórios e aspectos gerais do continente africano. 

● Cosmogonias Africanas: ancestralidade e religiosidade. 

● Pré-História Brasileira. 

 

 3° Bimestre 

● Civilização Egípcia e Mesopotâmica. 

● Civilizações: hebreus, fenícios, persas, China e Índia. 

 4° Bimestre 

● Civilização grega. 

● Romanos: crise do século III e Invasões Bárbaras (mundo medieval). 

● O papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média. 

● Idade Média. 

● Alta Idade Média. 

7° ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de ruptura e permanência, com base 

em uma concepção europeia.  

• Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África 

e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem 

nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.  

• Conhecer aspectos e processos específicos das sociedades africanas antes da chegada dos 

europeus, com destaque para as formas de organização social e o desenvolvimento de 

saberes e técnicas.  

• Reconhecer a diversidade de sociedades indígenas existentes no período anterior à chegada 

dos europeus. 

 2º Bimestre 
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• Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e analisar 

seus significados.  

• Compreender e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos 

culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.  

• Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI.  

• Entender e analisar as representações sociais e seus conceitos implícitos ao contato entre 

colonizadores e os habitantes da América Portuguesa como descobrimento/achamento, 

encontro/contato ou invasão/conquista.  

• Conhecer e analisar os contatos entre europeus, ameríndios e africanos, desconstruindo 

visões estereotipadas construídas nesse processo 

 3º Bimestre 

• Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais 

características com vistas à compreensão das razões da centralização política.  

• Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista 

com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.  

• Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações 

ameríndias e identificar as formas de resistência.  

• Verificar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas 

das sociedades americanas no período colonial.  

• Analisar a formação históricogeográfica do território da América portuguesa por meio de 

mapas históricos enfatizando a exploração natural e devastação da Mata Atlântica.  

• Compreender os papéis sociais dentro dos diversos grupos integrantes da sociedade.  

• Relacionar a política mercantilista com o avanço para a colonização da América.  

• Comparar regimes de administração colonial espanhol, inglês e português. 

 4º Bimestre 

• Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo 

atlântico.  

• Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas 

interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.  

• Discutir o conceito de escravidão na modernidade e seu papel para moldar o conjunto da 

economia, sociedade e política no Brasil e que na África serviu para a pilhagem da região, 

distinguindo-se, portanto, das formas de escravismo anterior.  
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• Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes 

fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de 

procedência dos escravizados.  

• Compreender as diversas formas de resistência no período colonial, enfatizando a 

formação dos quilombos rurais e urbanos e a capoeira. • Discutir as razões para a passagem 

do mercantilismo para o capitalismo industrial. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1º Bimestre 

● Formação das monarquias nacionais. 

● A construção do mundo moderno (conexão entre sociedades africanas, 

americanas e europeias). 

● Renascimento artístico e cultural. 

 

 2º Bimestre 

● Reforma Protestante e Contrarreforma. 

● Expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV. 

● Civilizações pré-colombianas: Maias, Astecas e Incas. Suas interações com o 

meio ambiente. 

 

 3° Bimestre 

● Colonização das Américas Espanhola, Inglesa e Francesa. 

● Colonização do Brasil. 

 

 4° Bimestre 

● Mercantilismo - pacto colonial. 

● A emergência do capitalismo. 

 

 

8° ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 
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• Conhecer as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os 

desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa.  

• Compreender os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a 

relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.  

• Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos 

e culturas.  

• Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na 

Europa e no mundo.  

• Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as temáticas 

locais aos processos ocorridos na Europa e nas Américas. 

 2º Bimestre 

• Compreender e aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões.  

• Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e seu desdobramento.  

• Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas 

Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.  

• Reconhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas 

revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas.  

• Conhecer as características e os principais pensadores do Panamericanismo.  

• Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar 

as formas de governo neles adotadas.  

• Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, 

em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira.  

• Reconhecer e explicar os protagonismos e a atuação de diferen tes grupos sociais e étnico-

raciais nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.  

• Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade 

brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, 

estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

 3º Bimestre 

• Compreender e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas 

durante o Primeiro Reinado.  

• Descrever, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos 

movimentos contestatórios ao poder centralizado.  
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• Identificar e analisar os processos econômicos, sociais e políticos (internos e externos) 

durante o Segundo Reinado.  

• Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, com as 

tensões e conflitos durante o Império.  

• Reconhecer as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do 

Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito.  

• Analisar as condições e exclusões da cidadania na sociedade escravista brasileira, 

discutindo a tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira 

do final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, 

estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.  

• Analisar os atores do processo de abolição da escravatura, enfatizando a Campanha 

Abolicionista protagonizada por negros escravizados e libertos, em detrimento ao projeto 

gradual de abolição planejado pelas elites com as leis abolicionistas da segunda metade do 

século XIX.  

• Reconhecer a intelectualidade e o ativismo negro na direção do processo abolicionista, 

valorizando personalidades como: Luís Gama, André Rebouças, Adelina, Dragão do Mar, 

Maria Firmina dos Reis, bem como movimentos como Caifazes, clubes, associações e jornais 

dirigidos por abolicionistas negros.  

• Analisar imagens da escravidão produzidas pelos viajantes estrangeiros no século XIX com 

vistas a valorização de imagens não canônicas que retratem o cotidiano e a cultura negra.  

• Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da 

escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas.  

• Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das identidades 

no Brasil do século XIX. 

 4º Bimestre 

• Descrever os movimentos revolucionários do século XIX na Europa com relação às suas 

motivações, reivindicações e Ideologia.  

• Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do 

imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.  

• Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes do continente 

africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma 

de organização e exploração econômica.  
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• Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da América e 

a América Latina no século XIX.  

• Conhecer e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência ao 

imperialismo na África e Ásia.  

• Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos 

negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1º Bimestre 

● Antigo Regime e Revolução Inglesa. 

● Iluminismo. 

● Revolução Industrial. 

● A formação dos Estados Unidos e a Independência dos EUA. 

 

 2º Bimestre 

● Revolução Francesa. 

● A era napoleônica. 

● Rebeliões na América portuguesa (Conjuração mineira e baiana). 

● Independência da América Espanhola. 

● Independência do Brasil. 

 

 3° Bimestre 

● Expansão dos Estados Unidos. 

● A Europa no século XIX. 

● Imperialismo na África e na Ásia. 

 

 4° Bimestre 

● Primeiro Reinado. 

● Período Regencial. 

● Segundo Reinado. 
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● Crise do Império. 

 

9° ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos 

da emergência da República no Brasil.  

• Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e 

avaliar os seus resultados.  

• Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política 

e social do Brasil.  

• Compreender o sistema oligárquico brasileiro da primeira república, efetivado por práticas 

clientelistas e identificar permanências dessas práticas políticas na atualidade.  

• Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar 

suas contradições.  

• Relacionar a industrialização com a formação do movimento operário brasileiro no início do 

século XX identificando as ideologias presentes, especialmente o anarquismo e pautas 

operárias.  

• Analisar a emergência de movimentos sociais urbanos e rurais, traçando paralelo com 

movimentos populares da atualidade.  

• Identificar as condições políticas que viabilizaram a vitória do movimento de 1930.  

• Discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil.  

• Reconhecer o papel das mulheres na luta por direitos, em especial os trabalhistas e o direito 

ao voto na primeira metade do século XX.  

• Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos 

indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes 

 2º Bimestre 

• Relacionar as dinâmicas do capitalismo às suas crises, aos grandes conflitos mundiais e aos 

conflitos vivenciados na Europa.  

• Compreender as bases do Oriente Médio com a desintegração do Império Otomano e o 

surgimento da questão da Palestina.  
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• Compreender as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu 

significado histórico.  

• Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global.  

• Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a 

consolidação dos Estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto).  

• Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas (ONU) no 

contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização.  

• Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos 

fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a 

defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. 

 3º Bimestre 

• Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 

1946.  

• Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura 

brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais.  

• Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura militar no Brasil e discutir a 

emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos 

di reitos humanos.  

• Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira 

durante a ditadura militar.  

• Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação ao 

modelo desenvolvimentista da ditadura.  

• Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial até a 

Constituição de 1988.  

• Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los 

à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas formas de 

preconceito, como o racismo.  

• Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, 

identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.  

• Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas (negros, 

indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres, entre outros).  

• Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil 

após 1989.  
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• Posicionar-se em relação às políticas afirmativas e de inclusão social.  

• Compreender o papel da representatividade social e política e avaliar o papel dos cidadãos 

brasileiros em sua construção.  

• Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a 

partir da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da globalização.  

• Reconhecer a posição do Brasil na economia mundial e avaliar os benefícios e prejuízos 

resultantes dessa inserção 

 4º Bimestre 

• Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões 

geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.  

• Reconhecer ideário e imaginário social de luta contra a ordem bipolar pela liberdade.  

• Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus procedimentos e 

vínculos com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de 

contestação às ditaduras.  

• Comparar as características dos regimes ditatoriais latino- americanos, com especial atenção 

para a censura política, a opressão e o uso da força, bem como para as reformas econômicas 

e sociais e seus impactos.  

• Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as 

lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais.  

• Reconhecer as perspectivas de emancipação, liberação e descolonização do poder, do ser 

e do saber no movimento pan africano.  

• Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando 

os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais.  

• Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, 

assim como seus impactos sociais nos países da região.  

• Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, 

incluindo os movimentos migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas.  

• Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da diversidade no Brasil 

durante o século XX e compreender o significado das mudanças de abordagem em relação 

ao tema.  

• Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do 

século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência.  
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• Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos 

sociais. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1º Bimestre 

● Primeira Guerra Mundial. 

● Revolução Russa. 

● Crise capitalista e totalitarismo. 

● Segunda Guerra Mundial. 

 2º Bimestre 

● Primeira República: governo provisório. 

● Anarquismo e protagonismo feminino. 

● Primeira República: sociedade e poder. 

● Revoltas na Primeira República. 

● A Era Vargas. 

 

 3° Bimestre 

● Guerra Fria. 

● Independências na África e Ásia. 

● Conflitos no Oriente Médio. 

● Democracia e populismo. 

 

 4° Bimestre 

● A questão indígena durante a República (até 1964). 

● Ditadura militar. 

● Crise do socialismo autoritário. 

● As faces da globalização. 

● Os conflitos do século XXI e a questão do terrorismo. Pluralidade e 

diversidades identitárias na atualidade. 

● Brasil contemporâneo. 
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7. GEOGRAFIA 

 

6º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• Compreender a expressão da ciência geográfica nas leituras do mundo e na observação e 

explicação de fatos, fenômenos e processos naturais e sociais, interpretando a relação com 

seu lugar de vivência.  

• Utilizar a cartografia identificando suas técnicas de representação, localização e de 

orientação. 

 2º Bimestre 

• Conhecer e caracterizar os movimentos do planeta Terra e sua estrutura.  

• Examinar as dinâmicas do relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia. 

 3º Bimestre 

• Problematizar alterações nas dinâmicas naturais produzidas pelas sociedades com fins 

econômicos, sociais e culturais e seus impactos ambientais e a transformação das paisagens 

 4º Bimestre 

• Analisar as interações das sociedades com a natureza a partir do trabalho, dos processos 

de produção, da industrialização e do surgimento das cidades. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º bimestre: 

 Conceitos de geografia e sua importância 

 Espaço geográfico (o trabalho e a transformação dos espaços) 

 Localização do universo 

 Analisar as principais características do Planeta Terra: 

 Continentes e Oceanos 

 Principais movimentos e suas consequências  

 2º bimestre: 

 Localizando o Planeta Terra através: 

 Linhas imaginárias 

 Pontos de orientação 

 Zonas térmicas 
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 Coordenadas geográficas 

 Fusos horários 

 3º bimestre: 

 Estrutura e dinâmica da Terra: 

 Principais camadas internas 

 Principais camadas externas 

 Agentes externos e internos 

 As camadas que compõem o Planeta Terra 

 4º bimestre: 

 Estudar o DF e o entorno destacando a Região Administrativa  

 Os principais problemas encontrados nas regiões administrativas 

 

7º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• Localizar e identificar o Brasil no mundo, interpretando as dinâmicas espaciais da sociedade, 

da natureza e suas relações.  

• Elaborar e interpretar mapas temáticos, com base em dados socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

 2º Bimestre 

• Pesquisar aspectos de renda, idade, gênero, raça, etnicidade, quantitativo e a distribuição 

da população brasileira comparando com outros países.  

• Analisar a organização do espaço brasileiro, fatores que influenciam, aspectos econômicos, 

políticos, sociais, culturais e ambientais, enfatizando diferenças regionais 

 3º Bimestre 

• Problematizar o modo de produção, a circulação e o consumo de mercadorias com as 

desigualdades sociais e os impactos ambientais.  

• Discutir a incorporação do processo de industrialização na agricultura brasileira e suas 

consequências sociais e ambientais .  

• Compreender os conceitos de território e territorialidade a partir da análise da formação 

territorial do Brasil e das lutas por direitos sociais 

 4º Bimestre 
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• Investigar ações e práticas ecológicas de conservação e preservação do patrimônio 

ambiental, conhecendo Unidades de Conservação no DF e comparando-as com as Unidades 

de Conservação em outras Regiões do Brasil. 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º bimestre: 

 Posição do Brasil no mundo 

 Comparação territorial do Brasil com outros países 

 Formação histórico-cultural do território brasileiro 

 Entender o Brasil como país do 3º mundo 

 Os principais problemas brasileiros 

 2º bimestre: 

 Divisão regional: IBGE e geoeconômico 

 Setores da economia do Brasil 

 Caracteristicas físicas e socioeconômicas das regiões brasileiras 

 Identificar os principais problemas regionais 

 3º bimestre: 

 Estudar a demografia brasileira 

 Fatores do crescimento e distribuição da população brasileira 

 Migração da população: interna e externa 

 Analisar os problemas do êxodo rural e transumância 

 4º bimestre: 

 Urbanização brasileira e suas consequências observando os seguintes aspectos: 

emprego, desemprego, trabalho infantil, direitos e deveres da criança e do adolescente, 

moradia, transportes, educação, segurança e saúde. 

 Meios de transporte e comunicação. 

 

8º anos 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• Localizar e identificar as características das paisagens a partir dos aspectos físicos, 

populacionais e socioculturais que compõem os continentes americano e africano.  
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• Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente americano.  

• Analisar a formação territorial da América Latina.  

• Pesquisar sujeitos históricos da cultura americana e africana.  

• Compreender os diferentes tipos de fluxos migratórios na América, suas causas e 

consequências. 

 2º Bimestre 

• Localizar e identificar as características das paisagens a partir dos aspectos físicos, 

populacionais e socioculturais que compõem os continentes americano e africano.  

• Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente africano.  

• Pesquisar sujeitos históricos da cultura americana e africana. 

 3º Bimestre 

• Pesquisar e coletar informações de fontes variadas, organizá-las, analisá-las e apresentá-

las por meio de múltiplas linguagens para estudo da América e da África.  

• Elaborar e analisar formas de representação gráfica e cartográfica. 

 4º Bimestre 

• Conceituar Estado, Nação, Território, Governo e País para compreensão da geopolítica dos 

continentes americano e africano.  

• Examinar e problematizar os fluxos populacionais, a partir da exploração dos sistemas 

naturais e a expropriação dos territórios dos povos nativos, em diferentes contextos históricos.  

• Analisar a relação histórica de dependência na formação, social, econômica, política e 

cultural da América e da África na construção do mundo globalizado. 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre  

 Conceitos básicos da Geografia: oceanos e continentes, Estado, Nação e Território; 

 Conceitos econômicos da Geografia: PIB, PIB per capita e IDH; 

 Continente Americano: divisão socioeconômica (América Anglo-Saxônica e América 

Latina); 

 Estados Unidos da América: origens históricas e evolução territorial (“Destino 

Manifesto”, “Marcha para o Oeste”). 
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 2º Bimestre  

 Estados Unidos: Potência econômica; 

 Canadá: Aspectos naturais, históricos, populacionais e econômicos; 

 México: Aspectos naturais, históricos, populacionais e econômicos; 

 NAFTA (Tratado de Livre-Comércio da América do Norte) 

 3º Bimestre  

 América Central Continental: natureza, população e economia; 

 América Central insular: natureza, população e economia; 

 Cuba: aspectos econômicos e sociais antes e após a Revolução Cubana; 

 América do Sul: aspectos físicos gerais, aspectos históricos gerais e regionalização. 

 4º Bimestre  

 Estudos acerca da regionalização da América do Sul: 

• Guianas – história, população e economia; 

• América Andina – história, população e economia; 

• América Platina – história, população e economia. 

 MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e sua importância. 

  

9º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

• Localizar, identificar e analisar as características físicas e territoriais dos continentes: Europa, 

Ásia, Oceania e Antártica.  

• Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente asiático.  

• Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos da Oceania. 

 2º Bimestre 

• Localizar, identificar e analisar as características físicas e territoriais dos continentes: Europa, 

Ásia, Oceania e Antártica.  

• Pesquisar aspectos físicos, ambientais do continente Antártico e o Tratado da Antártida. 

 3º Bimestre 
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• Localizar, identificar e analisar as características físicas e territoriais dos continentes: Europa, 

Ásia, Oceania e Antártica.  

• Identificar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos do 

continente europeu. 

 4º Bimestre 

• Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações, representar e analisar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos.  

• Compreender o processo de desenvolvimento industrial, a revolução tecnológica e sua 

influência no mundo globalizado.  

• Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais 

no processo de globalização. 

  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre  

 Organizações internacionais mundiais (ONU, OMC, FMI, Banco Mundial). 

 Panorama dos blocos econômicos regionais. 

 Ordens mundiais: do século XVI à atualidade 

 Europa: aspectos naturais e políticos. 

 Origens e evolução da União Europeia (EU). 

 2º Bimestre  

 CEI: Comunidade de Estados Independentes 

 Ásia: aspectos naturais e regionalização. 

 Japão: Natureza e economia. 

 China: Natureza e economia. 

 3º Bimestre  

 Índia: Aspectos históricos e projeção enquanto país emergente. 

 Oriente Médio: aspectos naturais e econômicos (questão do petróleo) 

 África: aspectos naturais, históricos e humanos. 

 África: Situação histórico-econômica. 

 

 4º Bimestre  

 Oceania: aspectos físicos, históricos e econômicos. 
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 Austrália: aspectos naturais, históricos, populacionais e econômicos. 

 Nova Zelândia: aspectos naturais, históricos, populacionais e econômicos. 

 Abordagens gerais sobre as regiões polares: Oceano Ártico e Antártida. 
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8.  LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

6º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Construir laços afetivos e convívio social demonstrando respeito e empatia na língua 

estudada.  

• Iniciar processo de sensibilização em relação ao estudo de uma nova língua com ênfase no 

caráter lúdico.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Sensibilizar-se para o estudo dos sons da língua.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Produzir textos orais com a mediação do professor, de modo a desenvolver, 

progressivamente, a capacidade de sustentar apresentações orais sobre assuntos de domínio 

pessoal ou de interesse da comunidade em que vive.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Levantar hipóteses sobre a finalidade de um texto.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Compreender itens lexicais observando referentes contextuais.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Colaborar na construção de leituras e compreensões de textos escritos e cooperar na 

releitura e reconstrução de textos lidos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Produzir pequenos textos, parágrafos em função do gênero textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de legendas de imagens e memes.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Saber escrever pequenos textos na língua estudada de forma colaborativa.  

• Entender processos de composição e usar palavras e sintagmas na língua estudada.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  

• Compreender de forma histórica e crítica diferenças culturais e políticas étnico-raciais, 

sociais e econômicas entre países onde a língua estudada é falada.  
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INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Perceber que há diferenças culturais na comunicação entre pessoas de lugares e/ou culturas 

diferentes.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Usar de forma adequada equipamentos e aplicativos em meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 

 2º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Compreender funções e usos sociais da língua estudada.  

• Relacionar aspectos da língua estrangeira com a língua materna.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Sensibilizar-se para o estudo dos sons da língua.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Produzir textos orais com a mediação do professor, de modo a desenvolver, 

progressivamente, a capacidade de sustentar apresentações orais sobre assuntos de domínio 

pessoal ou de interesse da comunidade em que vive.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Desenvolver a capacidade de fazer leituras rápidas para compreensão geral e específica do 

texto.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Desenvolver a compreensão de textos verbais e não verbais.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Posicionar-se frente ao texto lido de forma crítica e reflexiva com desenvolvimento de 

capacidades de expressão de perspectivas e de escuta ativa.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Produzir pequenos textos, parágrafos em função do gênero textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de legendas de imagens e memes.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Envolver-se em troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em 

outros ambientes.  

• Preencher formulários com informações pessoais.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  
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• Ampliar conhecimentos sobre diferentes formas de manifestações culturais e de interesse 

ambiental relacionados à língua estudada.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Responder a interlocutores de forma apropriada ao contexto de interação.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Usar de forma adequada equipamentos e aplicativos em meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 

 3º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Respeitar e valorizar diversas composições familiares e a vida comunitária em distintas 

culturas.  

• Interagir para responder dúvidas.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Compreender, de forma estratégica, textos orais: palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Produzir textos orais com a mediação do professor, de modo a desenvolver, 

progressivamente, a capacidade de sustentar apresentações orais sobre assuntos de domínio 

pessoal ou de interesse da comunidade em que vive.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Compreender diferentes gêneros textuais.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Acessar e ler textos na língua estudada, com mediação do professor(a), de modo a ampliar 

conhecimentos lexicais em situações e contextos significativos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Posicionar-se frente ao texto lido de forma crítica e reflexiva com desenvolvimento de 

capacidades de expressão de perspectivas e de escuta ativa.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Produzir pequenos textos, parágrafos em função do gênero textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de legendas de imagens e memes.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  
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• Produzir textos diversos (histórias em quadrinhos, haikai, cartazes, mensagens de chats, 

legendas) sobre si mesmo, sua família, seus amigos, expressando gostos, preferências e 

rotinas, assim como acerca de sua comunidade e de seu contexto escolar.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  

• Compreender diferentes formas de manifestações culturais, apropriando-se de recursos 

linguístico-discursivos e culturais para se relacionar com o outro de forma respeitosa e 

acolhedora. INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Interagir, em língua estrangeira, utilizando recursos estéticos, literários e audiovisuais 

intermediados por ferramentas tecnológicas (computadores, celulares, Internet etc.) que 

permitam o acesso a diferentes manifestações linguísticoculturais e o contato com pessoas 

de outros países.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Usar de forma adequada equipamentos e aplicativos em meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 

 4º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Solicitar esclarecimentos em situações formais e informais.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Compreender, de forma estratégica, textos orais: palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Produzir textos orais com a mediação do professor, de modo a desenvolver, 

progressivamente, a capacidade de sustentar apresentações orais sobre assuntos de domínio 

pessoal ou de interesse da comunidade em que vive.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Saber utilizar adequadamente recursos que auxiliem no processo de compreensão textual.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Ler e atribuir significados a tiras, quadrinhos, memes e legendas acessados em sítios 

eletrônicos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Construir coletivamente sentidos e significados de textos diversos, de forma a desenvolver 

o espírito colaborativo no processo de aprendizagem de um novo idioma e de percepção de 

diferentes visões de mundo.  
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COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Produzir pequenos textos, parágrafos em função do gênero textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de legendas de imagens e memes.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Compor pequenas peças audiovisuais com uso de ferramentas digitais (celular, aplicativos 

diversos, etc.). Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  

• Levantar dados e informações sobre aspectos relacionados à política e ao cuidado com o 

meio ambiente nos países onde a língua estudada é falada, em contraste com o contexto 

brasileiro.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Debater opiniões sobre texto lido em classe.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Usar de forma adequada equipamentos e aplicativos em meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1° Bimestre: 

 Reconhecimento da influência da LEM no Brasil e suas implicações na cultura e no 

mundo do trabalho. 

 Sensibilização em relação aos sons da língua. 

 Identificação de relação de posse. 

 Descrição de ambientes escolares, familiares e outros solicitados pelo estudante. 

 Países e nacionalidades 

 Números 

 Membros da família 

 2° Bimestre 

 Expressão de percepção espaço- temporal 

 Identificação e expressão de gêneros, qualidades, estados, e características de 

pessoas e objetos. 

 Partes e objetos da casa 

 Dias da semana 

 Objetos e lugares da escola. 

 3° Bimestre 
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 Construção de diálogos simples 

 Identificação e nomeação de gêneros 

 Partes do corpo 

 Esportes  

 Comidas 

 4° Bimestre 

 Usi e materiais virtuais e da rede mundial de computadores para o desenvolvimento de 

tarefas. 

 Leitur de diversos gêneris textuais, como capas de revista, receitas, quadrinhos, 

charges, gráficos, páginas da internet, instruções, rótulos, fichas de informações pessoais, 

canções e outros. 

 

7º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Comunicar-se, respondendo e fazendo perguntas com expressões usuais e familiares para 

apresentar-se e apresentar alguém.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Compreender vocabulário e expressões frequentes em interações orais e do dia a dia  

ORALIDADE Produção Oral  

• Produzir textos orais diversos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Fazer associações entre título e texto, ilustrações e outros elementos textuais para ampliar 

a compreensão global de um texto  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Reconhecer ideias principais e de suporte na estrutura e organização de parágrafos, assim 

como estratégias de caráter imagético utilizadas na comunicação.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Desenvolver reflexão acerca de pequenos textos de variados gêneros por meio de sua leitura 

e sua análise sistematizadas.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  
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• Desenvolver, de forma progressiva, a capacidade de escrever textos com características de 

diferentes gêneros, tais como cartão postal, mensagem de e-mail e de redes sociais, 

pequenos poemas (e.g., haikai).  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Produzir cartazes sobre assuntos previamente discutidos / desenvolvidos em aula.  

• Relatar fatos, acontecimentos e histórias de forma clara e coerente na língua estudada.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  

• Identificar e conhecer aspectos da cultura de povos em que a língua estudada é falada. 

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Perceber algumas diferenças culturais relacionadas à língua estudada em contraste com a 

brasileira.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Explorar ambientes virtuais de comunicação para levantamento de informação específica. 

 2º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Apresentar e compreender pontos de vista sobre assuntos familiares em situação de 

interação com pessoas ou grupos de pessoas.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Acessar conhecimentos prévios para compreensão de ideias em interações orais.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Apresentar informações adquiridas em interações (entrevistas, diálogos simples etc.).  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Compreender sentidos gerais e específicos em textos de variados gêneros na língua 

estudada.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Ler textos narrativos e analisar possíveis estratégias usadas em sua elaboração para 

estímulo da curiosidade do leitor.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Desenvolver reflexão acerca de pequenos textos de variados gêneros por meio de sua leitura 

e sua análise sistematizadas.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Identificar ideias secundárias de parágrafos para relacioná-las com a ideia principal do texto 

com fins de apreensão de sentidos e desenvolvimento da coerência textual.  
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COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Escrever textos curtos para expressar desejos, pedidos e recomendações.  

• Escrever pequenos parágrafos, bilhetes, cartões e mensagens de felicitações.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  

• Identificar e conhecer aspectos da cultura de povos em que a língua estudada é falada.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Perceber algumas diferenças culturais relacionadas à língua estudada em contraste com a 

brasileira.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Explorar ambientes virtuais para desenvolvimento de tarefas na língua estudada para 

subsidiar atividades desenvolvidas em aula e suas extensões, exploração de vocabulários e 

outros recursos linguísticos para desenvolver tarefas. 

 3º Bimestre 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Ler textos narrativos e analisar possíveis estratégias usadas em sua elaboração para 

estímulo da curiosidade do leitor.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Ler e emitir opiniões sobre pequenos textos, tais como manchetes de jornais, cartazes e 

legendas de imagens, e compartilhar percepções acerca de seus conteúdos e mensagens.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Produzir textos a partir de releitura de produções literárias na língua estudada, roteiros e 

interpretações artísticas desses textos em forma de peças teatrais ou vídeos de curta duração.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Produzir narrativas literárias de forma clara, expressando sequência temporal 

adequadamente, envolvendo personagens e ações desenvolvidas na trama, de forma a 

valorizar o potencial criativo, o protagonismo estudantil e o pensamento crítico.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  

• Analisar a importância de elementos nas sociedades envolvidas com a língua estudada e 

como se manifestam nas esferas da música, do teatro, da literatura e do cinema, seja em 

cenários nacionais ou mundiais.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Refletir sobre uso de expressões linguísticas de forma e/ou sentido diferentes entre a língua 

materna e a língua estudada.  
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PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Levantar informações por meio de motores de busca virtuais para acesso a materiais 

didáticos, textos e imagens que auxiliem na ampliação de conhecimentos lexicais. 

 4º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Entrevistar colegas para conhecer suas histórias de vida e compartilhar informações 

pessoais.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Debater ideias e pontos de vista na defesa ou reflexão sobre temas específicos ou 

previamente preparados  

ORALIDADE Produção Oral  

• Relatar conteúdo de produções autorais.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Ler e analisar textos de gêneros instrucionais e/ou de caráter sinótico (rótulos, instruções em 

embalagens, receitas, anúncios, cartazes).  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Analisar e interpretar diversos gêneros textuais, como regras de jogos, manchetes, anúncios, 

pequenos textos informativos, biografias, história em quadrinhos, tiras de jornais, poemas, 

canções, textos não verbais e textos mistos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos Textos Lidos  

• Ler e emitir opiniões sobre pequenos textos, tais como manchetes de jornais, cartazes e 

legendas de imagens, e compartilhar percepções acerca de seus conteúdos e mensagens.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Produzir cartões postais com uso de ferramentas digitais, descrição de lugares e atrações 

turísticas, utilizando diferentes recursos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Relatar histórias fictícias ou reais, descrevendo o cenário, personagens e ações de forma 

coerente e clara, obedecendo a uma sequência temporal, de forma a valorizar o potencial 

criativo, o protagonismo estudantil e o pensamento crítico.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e Evolução Linguístico-culturais  

• Analisar a importância de elementos nas sociedades envolvidas com a língua estudada e 

como se manifestam nas esferas da música, do teatro, da literatura e do cinema, seja em 

cenários nacionais ou mundiais.  
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INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Refletir sobre uso de expressões linguísticas de forma e/ou sentido diferentes entre a língua 

materna e a língua estudada.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Usar recursos digitais para interagir na língua estudada, utilizando-se de recursos linguístico-

discursivos e culturais para estabelecer contato com pessoas de lugares próximos ou 

distantes. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1° Bimestre 

 Meses do ano 

 Números ordinais 

 Rotina 

 Expressão de ações no presente. 

 2° Bimestre 

 Meios de transporte 

 Lugares 

 Aparência Física 

 Reconhecimento e quantificação da existência de pessoas lugares e objetos 

 3° Bimestre 

 Adjetivos 

 Vocabulário 

 Animais 

 Expressão de qualidades, estados e características dos seres. 

 4° Bimestre 

 Atividades de lazer, filmes e genêros de livros. 

 Palavras e frases para descrever pessoas 

 Procedimentos de leitura: recuperação de informações, sequências, assuntos, temas e 

vocabulário. 

 

8º ano 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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 1º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Comunicar-se de forma clara e coerente, em diferentes ambientes de interação, acerca de 

assuntos corriqueiros, fazendo uso de estratégias para descrever objetos, situações e 

pessoas e para negociar sentidos na expressão de opiniões e perspectivas.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Desenvolver a compreensão de textos orais, multimodais, de cunho informativo/jornalístico 

e artístico na língua estudada para sua utilização como instrumento de acesso a informações 

e ampliação de conhecimentos e percepções de mundo.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Produzir textos orais em diálogos ou monólogos, com progressiva autonomia, para 

desenvolvimento da habilidade de fala na língua estudada, assim como a competência 

estratégica em diferentes contextos de comunicação.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Realizar inferências para analisar e interpretar textos de variados gêneros, tais como 

postagens em blogs e redes sociais, mensagens de e-mail, textos literários (contos e poesia), 

jornalísticos e acadêmicos, com a mediação do professor.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de textos narrativos e poéticos na língua 

estudada.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Analisar e revisar textos autorais, assim como trabalhar em sua refacção.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada, de forma colaborativa.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Ampliar conhecimentos sobre diferentes contextos artísticos, culturais e de interesse 

ambiental relacionados à língua estudada que tenham se tornado referências mundiais.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  
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• Observar o uso de estrangeirismos e a influência da língua estudada e de suas culturas em 

contextos de comunicação na língua materna.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Conhecer variadas linguagens e recursos de comunicação relacionados ao campo da cultura 

digital que implicam a compreensão de diferentes falas e discursos orais na língua estudada.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Aprender a explorar recursos tecnológicos digitais na construção e reconstrução de textos 

na língua estudada. 

 2º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Saber utilizar estratégias verbais e não verbais no intercâmbio de informações e opiniões.  

• Fazer uso da gradação de qualidades e circunstâncias, assim como vocábulos e sintagmas 

que expressem quantificações, de modo a criar imagens mentais claras sobre o que se quer 

descrever.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Construir sentido global de textos orais por meio da relação de suas partes com o assunto 

principal e informações mais relevantes, de modo a desenvolver progressivamente a 

capacidade de ouvir e compreender diferentes níveis de fala e ampliar a possibilidade de 

acesso a informações e a diferentes visões de mundo.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Ampliar, de forma progressiva, o campo de conhecimento lexical na língua estudada.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Perceber a importância da relação semântica entre itens lexicais na língua estudada em 

processos de compreensão e interpretação textual.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de textos narrativos e poéticos na língua 

estudada.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Desenvolver a compreensão do papel dos pronomes relativos na coesão textual.  
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COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Entender e reproduzir processos de composição de palavras e sintagmas na língua 

estudada.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Compreender diferenças ideológicas e políticas entre países onde a língua estudada é 

falada.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Perceber possíveis impactos de aspectos culturais na comunicação e interação entre os 

povos.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Saber explorar recursos tecnológicos digitais que permitam acesso a informações sobre a 

diversidade cultural humana em diferentes países.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Aprender a explorar recursos tecnológicos digitais na construção e reconstrução de textos 

na língua estudada. 

 3º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Desenvolver a capacidade de expressão de respeito ao diferente e de valorização de 

percepções influenciadas por outras visões de mundo.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Construir sentido global de textos orais por meio da relação de suas partes com o assunto 

principal e informações mais relevantes, de modo a desenvolver progressivamente a 

capacidade de ouvir e compreender diferentes níveis de fala e ampliar a possibilidade de 

acesso a informações e a diferentes visões de mundo.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Ampliar, de forma progressiva, o campo de conhecimento lexical na língua estudada.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Perceber a importância da relação semântica entre itens lexicais na língua estudada em 

processos de compreensão e interpretação textual.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  
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• Ler e interpretar contos, romances, poemas e outros textos de cunho artístico-literário, em 

versão original ou adaptada, como forma de desenvolvimento do conhecimento e do apreço 

pela literatura nacional e estrangeira.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Exercitar uso de pronomes relativos com vistas à construção de períodos compostos de 

forma coesa e significativa em relação a diferentes contextos de comunicação.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Produzir textos de variados gêneros por meio do uso de estratégias de escrita (planejamento, 

produção de rascunho, revisão e edição final), com temáticas relacionadas a sonhos e projetos 

futuros (pessoais, familiares, comunitários ou planetários).  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Compreender diferenças ideológicas e políticas entre países onde a língua estudada é 

falada.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Investigar maneiras como expressões, gestos e comportamentos são culturalmente 

marcados.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Explorar recursos tecnológicos digitais para acessar e usufruir da produção literária 

internacional.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Utilizar recursos tecnológicos digitais como meios de partilha de produção escrita autoral ou 

para revisar e trabalhar na refacção de textos autorais individuais ou coletivos. 

 4º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Fazer uso de estratégias comunicativas para evitar mal entendidos, esclarecer possíveis 

conflitos de percepções e explorar recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre 

outros) e corporal cinestésicos (gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de 

interação oral.  

ORALIDADE Compreensão Oral  
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• Exercitar a percepção de sons na língua estudada e a compreensão de vocábulos e frases 

por meio de canções, vídeos e áudios diversos.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Falar, de forma lógica e coerente, sobre perspectivas futuras.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Relacionar conteúdos linguísticos da língua estudada com aqueles relacionados à língua 

materna, identificando diferentes contextos de uso.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Ler e interpretar contos, romances, poemas e outros textos de cunho artístico-literário, em 

versão original ou adaptada, como forma de desenvolvimento do conhecimento e do apreço 

pela literatura nacional e estrangeira.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Analisar e avaliar a produção escrita autoral, individual e coletiva, com base no contexto de 

comunicação (finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização 

textual, legibilidade e estrutura de frases).  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Produzir textos de variados gêneros por meio do uso de estratégias de escrita (planejamento, 

produção de rascunho, revisão e edição final), com temáticas relacionadas a sonhos e projetos 

futuros (pessoais, familiares, comunitários ou planetários).  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Reconhecer, com uso da língua estudada, o impacto humano no processo de mudanças 

climáticas, de modo a desenvolver o pensamento crítico-reflexivo no que diz respeito ao 

cuidado com o meio ambiente local e planetário, expressando com clareza seus 

posicionamentos.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Investigar maneiras como expressões, gestos e comportamentos são culturalmente 

marcados.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Conhecer e explorar ambientes virtuais e outros recursos tecnológicos.  
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PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Utilizar recursos tecnológicos digitais para elaboração e partilha de mensagens instantâneas, 

reportagens, histórias de ficção poemas, comentários em fóruns, entre outros, de modo a 

fomentar trocas de percepções e opiniões de forma criativa, significativa e colaborativa dentro 

do processo de aquisição de uma nova língua. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1° Bimestre 

 Datas e preposições 

 Expressões de tempo 

 2° Bimestre 

 Passado do verbo TO BE 

 Passado Simples 

 Expressão de ações no presente, passado e futuro. 

 3° Bimestre 

 Futuro com going to 

 Futuro: Will, may e might 

 Informação e tecnologia 

 Relato de experiências vividas e perspectivas para o futuro 

 4° Bimestre 

 Provérbios e palavras relacionadas a dinheiro 

 Pronomes relativos 

 Compreensão e uso de expressões idiomáticas 

 Compreensão e uso de termos e expressões que modofica a expressão de ações no 

tempo e no espaço. 

9º ano 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 1º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  
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• Comunicar-se de forma clara, coerente e persuasiva na língua estudada, partindo de uma 

escuta ativa e acolhedora no que concerne a diferentes percepções de mundo.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Desenvolver a compreensão de textos orais e multimodais de cunho argumentativo.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Produzir textos orais para fins de exposição de informações, de modo a desenvolver a 

competência comunicacional e capacidade estratégica.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Identificar recursos de persuasão e argumentação em textos escritos na língua estudada.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Ampliação do conhecimento acerca de diferentes gêneros textuais, tais como postagens em 

blogs e redes sociais, mensagens de e-mail, textos literários (contos e poesia), jornalísticos e 

acadêmicos, na língua estudada, reconhecendo-a como instrumento de acesso à informação 

e de expansão de visões de mundo.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, estimulando a produção autoral a partir dessas reflexões.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Analisar e reformular processos de construção da argumentação e da persuasão em textos 

autorais.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada, de forma colaborativa, baseando-

se em leitura e conhecimento prévios, levando-se em consideração o objetivo do texto a ser 

escrito, o público-alvo e o tema abordado.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Compreender a importância da expansão da língua estudada e de suas culturas no mundo: 

contexto histórico.  

• Investigar e refletir coletivamente sobre o processo de evolução e expansão da língua 

estudada e das culturas a ela relacionadas, seja em função de processos de colonização, de 

descolonização ou por influências causadas por mudanças geopolíticas e culturais no mundo.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Perceber como se dá a construção de identidades na contemporaneidade.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  
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• Explorar ambientes virtuais de comunicação e informação que propiciem acesso a 

discussões, exposições de opinião, debates, entre outros.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Conhecer e saber utilizar recursos tecnológicos digitais para produção e partilha de materiais 

informativos. 

 2º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Comunicar-se de forma clara, coerente e persuasiva na língua estudada, partindo de uma 

escuta ativa e acolhedora no que concerne a diferentes percepções de mundo.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Reconhecer contextos de expressão de recomendações, necessidades, obrigações e 

possibilidades.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Ampliar, de forma progressiva, o campo de conhecimento lexical de forma a ampliar a 

capacidade de expressão de ideias e pontos de vista.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Perceber a importância e estabelecer relações semânticas entre itens lexicais na língua 

estudada em processos de compreensão e interpretação textual.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Ampliação do conhecimento acerca de diferentes gêneros textuais, tais como postagens em 

blogs e redes sociais, mensagens de e-mail, textos literários (contos e poesia), jornalísticos e 

acadêmicos, na língua estudada, reconhecendo-a como instrumento de acesso à informação 

e de expansão de visões de mundo.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, estimulando a produção autoral a partir dessas reflexões.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Compreender e utilizar verbos e expressões que indiquem recomendação, necessidade, 

obrigação e possibilidade.  

• Analisar e propor potenciais argumentos para expor pontos de vista em textos escritos, com 

reflexão crítica a respeito do tema proposto e pesquisa de dados, evidências e exemplos para 

sustentar a argumentação de forma lógica e coerente.  
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COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Expressar ideias condicionais no presente e no futuro em textos escritos. 

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Reconhecer o papel da língua estudada no processo de comunicação entre diferentes povos 

e de difusão de culturas.  

• Valorizar e respeitar diversas composições familiares e a vida comunitária em distintas 

culturas.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Refletir sobre questões de gênero e diversidade que podem implicar choques culturais e 

violação dos direitos humanos em países falantes da língua estudada e no Brasil.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Explorar ambientes virtuais de comunicação e informação que propiciem acesso a 

discussões, exposições de opinião, debates, entre outros.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Aprender a explorar recursos tecnológicos digitais na construção e reconstrução de textos 

na língua estudada. 

 3º Bimestre 

ORALIDADE Interação Discursiva  

• Comunicar-se de forma clara, coerente e persuasiva na língua estudada, partindo de uma 

escuta ativa e acolhedora no que concerne a diferentes percepções de mundo.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Analisar e refletir sobre posicionamentos defendidos e refutados em textos orais que tratem 

de temas de interesse social e coletivo, objetivando o desenvolvimento do pensamento crítico 

e o respeito à diversidade.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Acessar e usar, de forma contextualizada e significativa, os conhecimentos lexicais 

desenvolvidos em sala.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Perceber a importância e estabelecer relações semânticas entre itens lexicais na língua 

estudada em processos de compreensão e interpretação textual.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  
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• Analisar e interpretar diversos gêneros textuais, como regras de jogos, manchetes, anúncios, 

reportagens, artigos, verbetes de dicionário e enciclopédia, textos informativos, biografias, 

legendas de filmes, história em quadrinhos, contos, poemas, canções, textos não verbais e 

textos mistos, nãoestereotipados, representativos das culturas estudadas e que respeitem as 

diversidades coletivas, individuais, intelectuais, físicas e socioeconômicas.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, estimulando a produção autoral a partir dessas reflexões.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Reconhecer e utilizar contextualizada e significativamente verbos e expressões que indicam 

recomendação, necessidade, obrigação e possibilidade na construção e refacção de textos 

autorais individuais ou coletivos.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Apropriar-se de conhecimentos lexicais e semânticos relacionados ao uso de conectores 

(palavras e expressões de transição) na língua estudada.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Analisar e refletir sobre questões de racismo e xenofobia relacionadas às culturas estudadas, 

de modo a desenvolver o pensamento crítico acerca das implicações históricosociais nos 

processos de colonização, migratórios e de disseminação de pensamentos hegemônicos.  

• Analisar a importância da língua estudada para o desenvolvimento das ciências (produção e 

divulgação de novos conhecimentos), da economia, da política ou das artes no cenário 

mundial.  

INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Refletir sobre questões de gênero e diversidade que podem implicar choques culturais e 

violação dos direitos humanos em países falantes da língua estudada e no Brasil.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Explorar ambientes virtuais para desenvolvimento da compreensão de linguagens e gêneros 

mediados por tecnologias digitais.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Aprender a explorar recursos tecnológicos digitais na construção e reconstrução de textos 

na língua estudada. 

 4º Bimestre 
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ORALIDADE Interação Discursiva  

• Expor pontos de vista, argumentos e contraargumentos, levando-se em conta o contexto do 

outro e do grupo.  

ORALIDADE Compreensão Oral  

• Exercitar a capacidade de compreensão de textos orais e multimodais como discursos, 

entrevistas, conferências e diálogos extraídos de sites, noticiários, programas televisivos, 

seriados, vídeos e filmes originais, seguindo uma argumentação complexa de assuntos do 

cotidiano.  

ORALIDADE Produção Oral  

• Debater e discutir ideias, opiniões e pontos de vista com base em notas, gráficos, tabelas de 

pesquisa ou outros dados formais.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Leitura  

• Identificar argumentos principais e evidências/exemplos que os sustentam.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Leitura e Fruição  

• Analisar e interpretar diversos gêneros textuais, como regras de jogos, manchetes, anúncios, 

reportagens, artigos, verbetes de dicionário e enciclopédia, textos informativos, biografias, 

legendas de filmes, história em quadrinhos, contos, poemas, canções, textos não verbais e 

textos mistos, nãoestereotipados, representativos das culturas estudadas e que respeitem as 

diversidades coletivas, individuais, intelectuais, físicas e socioeconômicas.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Avaliação dos textos lidos  

• Desenvolver a reflexão crítica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, estimulando a produção autoral a partir dessas reflexões.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Estratégias de Escrita: escrita e pós-escrita  

• Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos da esfera 

publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA Práticas de Escrita  

• Apropriar-se de conhecimentos lexicais e semânticos relacionados ao uso de conectores 

(palavras e expressões de transição) na língua estudada.  

INTERCULTURALIDADE Manifestações e evolução linguístico-culturais  

• Conhecer e analisar, de forma crítica, reflexiva e acolhedora, diferentes composições 

familiares e a vida comunitária de outros países que possam implicar identificações ou 

choques culturais quando comparados com o contexto brasileiro, de modo a desenvolver o 

respeito às diversidades socioculturais na contemporaneidade.  
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INTERCULTURALIDADE Comunicação Intercultural  

• Refletir sobre a comunicação intercultural na contemporaneidade como mecanismo de 

valorização pessoal e comunitária, assim como de construção de identidades em um mundo 

globalizado.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Práticas Investigativas  

• Explorar ambientes virtuais para desenvolvimento da compreensão de linguagens e gêneros 

mediados por tecnologias digitais.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS Produção autoral e partilha de 

informações  

• Usar recursos tecnológicos digitais para elaboração e partilha de materiais autênticos que 

fomentem, de forma criativa e significativa, a ampliação de visões de mundo por meio de 

trocas de percepções e opiniões no processo de aquisição de uma nova língua. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1º Bimestre: 

 Recursos de argumentação 

 Informações em ambientes virtuais 

 Reflexão pós-leitura 

 Escrita: construção da argumentação 

 2º Bimestre: 

 Escrita: construção da persuasão 

 Produção de Funções e usos da língua inglesa: persuasão 

 Compreensão de textos orais, multimodais, de cunho argumentativo 

 Produção de textos orais com autonomia 

 Recursos de persuasão 

 3º Bimestre: 

 Textos escritos, com mediação do professor/colegas 

 Usos de linguagem em meio digital: “internetês” 

 Conectores (linking words) 

 Orações condicionais (tipos 1 e 2) 

 4º Bimestre: 

 "Verbos modais: should, must, have to, may e 
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 might" 

 Expansão da língua inglesa: contexto histórico 

 A língua inglesa e seu papel no intercâmbio científico, econômico e político 

 Construção de identidades no mundo globalizado 
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9. PARTE DIVERSIFICADA 

 

 OBJETIVOS GERAIS 

 Proporcionar ao aluno condições para que ele juntamente com os professores reflita 

sobre a necessidade de respeito entre todos através da aplicação dos direitos e deveres de 

cada um, formando valores éticos e morais para o exercício de sua cidadania. Construção de 

valores que envolvam a educação ambiental, além de contato prático com a ciência no dia a 

dia.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver a autoestima e o respeito; 

 Educar para a cidadania; 

 Respeitar as diferenças; 

 Refletir sobre a importância das ciências; 

 Repensar sobre a produção desordenada de lixo; 

 Construir pensamento crítico.  

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

 1º BIMESTRE 

 História da Ciência; 

 Mulheres na ciência; 

 Feminismo e outros movimentos; 

 Construção de valores humanos e sociais 

 2º BIMESTRE 

 Os problemas ambientais globais; 

 Interferências humanas no meio ambiente; 

 O problema “lixo”; 

 Oficina com reutilização de matérias.   

 3º BIMESTRE 

 Bioma cerrado: características e preservação;  

 O uso sustentável do solo; 

 O uso medicinal das plantas; 
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 Comunidades tradicionais. 

 4º BIMESTRE 

 Importância da ciência no dia a dia; 

 Ciência e o desenvolvimento tecnológico; 

 O uso de ferramentas digitais; 

 Internet e globalização. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Parte Flexível (Vespertino) 

 

10. Acompanhamento Pedagógico: Horário destinado para realizar as tarefas do dia, 

confeccionar trabalhos e estudo para as provas, sempre sob a orientação do professor.  

 

11.  Arte e Cultura: Promover a expressão social, construção de identidade, inclusão, 

resgate de tradições culturais e descobrir no envolvimento com as manifestações artísticas 

uma forma de ampliar horizontes e transformar realidades. 

 

12. Cultura Digital: Oportunizar o acesso do educando ao mundo digital, apresentando-

lhes as diversas possibilidades disponíveis no computador, propiciar o seu uso de forma 

educativa e utilização da biblioteca virtual para pesquisas escolares. 

 

13. Esporte e Lazer: Usar jogos de estratégias, que levem o aluno a pensar em como 

resolver problemas, propor estratégias, organizar elementos que desenvolve o raciocínio 

lógico. Utilizar também, dominós, jogos de tabuleiro, jogos de memória, jogos de perguntas e 

respostas, que proporciona aos alunos percepção tátil, desenvolvimento da atividade em 

grupo, estimulação do raciocínio matemático. Jogos disponíveis em nossa escola: Detetive, 

Explorando o Brasil, Desafio esporte, O jogo da enciclopédia, Lince, Imagem e ação, Dominó 

das operações, Dama, Xadrez, Jogo da memória, Can Can, Pega-pega tabuada e Cara a 

Cara. 

 

14. Produção de Textos: Promover atividades e dinâmicas, que desperte em nosso aluno 

o prazer pela leitura, compreendendo e interpretando textos e livros criticamente, vivenciando 

a dinâmica do mundo da escrita. 

 

15. Educação Ambiental: Promover a conscientização ambiental dos alunos, fazendo com 

que se sintam protagonistas na ação de conservação, bem como torna-los multiplicadores das 

práticas que visem o desenvolvimento sustentável.  
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16. Raciocínio Lógico: Despertar, por meio da resolução de desafios lógico-matemáticos, 

diversas habilidades e competências dos alunos, como interpretação de textos, resolução de 

problemas, desenvolvimento das capacidades estratégica e científica, além do 

desenvolvimento da disciplina, concentração e criatividade.  
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Educação de Jovens e Adultos (Noturno) 

 

1. PORTUGUÊS  

5ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Conhecer e valorizar a Língua Portuguesa de acordo com a norma padrão, respeitando 

as variações linguísticas. 

 Aprimorar a habilidade de leitura verbal e não verbal. 

 Aprimorar a habilidade de escrita. 

 Fazer uso dos recursos da língua em diferentes situações de comunicação. 

 

 CONTEÚDOS 

 Fonema 

 Letra 

 Classificação dos fonemas 

 Dígrafo 

 Vogal 

 Consoante 

 Sílaba  

 Número de sílabas 

 Sílaba tônica e átona 

 Posição da sílaba tônica 

 Monossílabos tônicas e átonas 

 Encontros vocálicos 

 Encontro consonantal e dígrafo 

 Ortografia  

 Acentuação Gráfica 

 Substantivo  
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 Artigo 

 Adjetivo  

 INTERPRETAÇÃO TEXTUAL  

 textos literários 

 textos não literários 

 textos instrucionais  

6ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Conhecer e valorizar a Língua Portuguesa de acordo com a norma padrão, respeitando 

as variações linguísticas. 

 Aprimorar a habilidade de leitura verbal e não verbal. 

 Aprimorar a habilidade de escrita. 

 Fazer uso dos recursos da língua em diferentes situações de comunicação. 

 

 CONTEÚDOS 

 Substantivo (Significação, função  e classificação) 

 Artigo (Significação, função e classificação) 

 Adjetivo (Significação e função)  

 Numeral  

 Pronome 

 Verbo 

 Advérbio  

 Preposição  

 Conjunção  

 Interjeição  

 LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL  

 textos literários 

 textos não literários 

 textos instrucionais  
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7ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Compreender, interpretar, analisar e produzir diferentes gêneros textuais pertinentes 

às temáticas de cultura, mundo do trabalho e tecnologias.  

 Utilizar como recurso pedagógico de correção textual: o dicionário impresso, o 

dicionário virtual, softwares livres, outros.  

 Aplicar softwares livres para o enriquecimento vocabular, esclarecimento de dúvidas 

ortográficas, pesquisa semântica, outros.  

 Expor, socializar, argumentar e contra-argumentar textos, situações e circunstâncias 

sobre as temáticas de direitos humanos, diversidade e sustentabilidade.  

 Proporcionar leitura de entretenimento, estudo, pesquisa e outros. 

 

 CONTEÚDOS 

 Leitura: textos literários, poéticos, jornalísticos, midiáticos, tecnológicos, textos 

instrucionais (receitas, manuais, bulas, rótulos, mapas, outros), informativos, bibliografias; 

associação entre imagens, cores, texturas, símbolos e texto escrito  

 Escrita e leitura de gêneros textuais da comunicação cotidiana: mensagem eletrônica, 

resumo e resenha • Estudo do vocabulário em dicionário (nos verbetes) e em outros textos.  

 Leitura de livros de autores representativos da língua portuguesa do Brasil e de autores 

lusófonos europeus e africanos  

 Posicionamento crítico em relação aos padrões vigentes de estética, preconceitos e 

estereótipos  

 Tipos textuais: descrição e narração  

 Leitura, compreensão e interpretação de letras de músicas regionais e de outros 

gêneros musicais  

 Recursos da linguagem poética que especificam o texto literário (em prosa e em verso)  

 Ambiguidade, paráfrase, ironia e efeitos de humor  

 Recursos da linguagem poética • Interpretação do texto literário e não literário.  

 Denotação e conotação  

 Redação oficial: ata e currículo de vida  

 Redação oficial: currículo de vida  

 Classes de palavras: preposições.  
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 Análise sintática do período simples: termos essenciais, integrantes e acessórios. O 

vocativo  

 Predicação verbal  

 Regência verbal e nominal  

 Vozes verbais na construção sintática do período e na construção de sentidos do texto  

 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)  

 Variedade linguística 

 

8ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Compreender, interpretar, analisar e produzir diferentes gêneros textuais pertinentes às 

temáticas de cultura, mundo do trabalho e tecnologias.  

 Utilizar como recurso pedagógico de correção textual: o dicionário impresso, o 

dicionário virtual, softwares livres, outros.  

 Aplicar softwares livres para o enriquecimento vocabular, esclarecimento de dúvidas 

ortográficas, pesquisa semântica, outros.  

 Desenvolver a produção da escrita por níveis de complexidade e grau de dificuldade 

dos textos. 

 

 CONTEÚDOS 

 Leitura: textos literários, poéticos, jornalísticos, midiáticos, tecnológicos, informativos, 

bibliografias, associação entre imagens, cores, texturas, símbolos e texto escrito  

 Escrita e leitura de gêneros textuais da comunicação cotidiana: mensagem eletrônica, 

abaixo-assinado, ouvidoria (reclamação)  

 Leitura de livros de autores representativos da língua portuguesa do Brasil e de autores 

lusófonos, europeus e africanos Tipo textual: dissertação  

 Gêneros textuais orais (apresentações, exposições, debates, seminários), 

considerando as etapas de planejamento, produção e revisão  

 Produção de textos argumentativos, consoantes com as experiências de vida e saberes 

dos estudantes, o mundo do trabalho.  
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 Coesão e coerência. 

 Leitura, compreensão e interpretação de letras de músicas regionais e de outros 

gêneros musicais. 

 Recursos da linguagem poética que especificam o texto literário em prosa e em verso  

 Sentido próprio, sentido figurado em textos literários.  

 Leitura dramática de textos literários  

 Redação oficial: currículo de vida, ofício e memorando.  

 Classes de palavras: conjunções coordenativas, integrantes e subordinativas.  

 Emprego de pronomes relativos  

 Emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo e ao espaço  

 Colocação pronominal associada à variação linguística  

 Concordância verbal: regras complexas  

 Concordância nominal: regras complexas  

 Regência verbal e nominal 

2. MATEMÁTICA  

5ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Relacionar os conhecimentos matemáticos com a cultura do estudante.  

 Estabelecer a relação da matemática com as tecnologias.  

 Empregar as tecnologias na compreensão da matemática.  

 Estabelecer a relação dos conhecimentos matemáticos com o mundo do trabalho.  

 Reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem matemática. 

 

 CONTEÚDOS 

 Apresentação do sistema de numeração romano e decimal  

 Conjunto dos números naturais - operações: adição, subtração, multiplicação (múltiplos 

e divisores), divisão, noções de potenciação e radiciação - problemas.  

 Expressões numéricas  

 Números primos  

 Decomposição em fatores primos  
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 MMC (Mínimo Múltiplo Comum)  

 MDC (Máximo Divisor Comum)  

 Geometria - noções de ponto, reta e plano – ângulos e suas diversas aplicações no 

cotidiano  

 Polígonos (identificar as figuras geométricas planas a fim de diferenciá-las com uso de 

construções concretas com material alternativo)  

 Interpretação de gráficos e tabelas 

 

6ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Relacionar os conhecimentos matemáticos com a cultura do estudante.  

 Estabelecer a relação da matemática com as tecnologias.  

 Empregar as tecnologias na compreensão da matemática.  

 Estabe 

 lecer a relação dos conhecimentos matemáticos com o mundo do trabalho.  

 Reconhecer os números inteiros, suas representações e usos em situações concretas.  

 Utilizar as propriedades das operações em situações concretas para facilitar os 

cálculos.  

 Reconhecer as frações, os decimais e suas representações. 

 

 CONTEÚDOS 

 Conjunto dos números inteiros: - operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, 

noções de potenciação, radiciação e problemas  

 Conjunto dos números racionais: - frações: conceito e simplificação - operações: 

adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação  

 relação número decimal - fração decimal  

 Expressões numéricas  

 Ângulos complementares e suplementares  

 Interpretação de gráficos e tabelas. 

7ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Relacionar os conhecimentos matemáticos com a cultura do estudante.  
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 Estabelecer a relação da matemática com as tecnologias.  

 Empregar as tecnologias na compreensão da matemática.  

 Estabelecer a relação dos conhecimentos matemáticos com o mundo do trabalho.  

 Reconhecer os números irracionais e reais, suas representações e utilizações em 

situações concretas.  

 Utilizar as propriedades das operações em situações concretas para facilitar os 

cálculos.  

 Analisar informações envolvendo a variação de grandezas e suas intervenções no 

cotidiano.  

 Utilizar a regra de três para explorar situação. 

 CONTEÚDOS 

 Conjuntos numéricos  

 Números irracionais e reais  

 Expressões algébricas  

 Razão e proporção  

 Grandezas diretamente e inversamente proporcionais  

 Regra de três simples e composta  

 Juros simples • Porcentagem  

 Equação do 1º Grau (problemas)  

 Ângulos colaterais, alternos, correspondentes e opostos pelo vértice. 

 Interpretação e aplicação de gráficos e tabelas. 

 

8ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Relacionar os conhecimentos matemáticos com a cultura do estudante.  

 Estabelecer a relação da matemática com as tecnologias.  

 Empregar as tecnologias na compreensão da matemática.  

 Estabelecer a relação dos conhecimentos matemáticos com o mundo do trabalho.  

 Relacionar os conhecimentos de potenciação com as demais áreas do conhecimento.  

 Usar equações como estratégias de resolução de problemas. 
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 CONTEÚDOS 

• Potenciação: - potências com expoentes inteiros e racionais - potências de 10 e notação 

científica e sistema métrico decimal. 

• Equações de 2° grau: completas e incompletas  

• Teorema de Tales  

• Triângulos  

• Interpretação de gráficos e tabelas. 

 

3. HISTÓRIA  

5ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e noções para 

distingui-los por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade.  

 Utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares.  

 Ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos.  

 Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para a preservação 

e construção de memórias e identidades.  

 Valorizar atitudes de respeito à diversidade étnica e cultural.  

 

 CONTEÚDOS 

 A História e o mundo do trabalho no Distrito Federal  

 Reconhecimento da cultura, da experiência e do interesse profissional dos estudantes  

 Relação entre a História e os cursos técnicos com oferta no Distrito Federal  

 Conceito de História  

 A pré-história brasileira e a economia indígena primitiva  

 A pré-história brasileira  

 Formação do estado moderno e as grandes navegações  

 Brasil colônia: sociedade açucareira e mineradora, escravidão indígena e africana, 

mineração e pecuária  
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 Conquista e colonização da América espanhola e portuguesa - sociedade pré-

colombiana. 

 

6ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Caracterizar e distinguir relações sociais da cultura com a natureza em diferentes 

realidades históricas.  

 Refletir sobre as transformações tecnológicas e as modificações que geram no modo 

de vida das populações e nas relações de trabalho.  

 Conhecer o processo de organização das nações europeias, de independência política 

do Brasil e de construção do Estado Nacional Brasileiro.  

 Reconhecer a importância dos movimentos pela igualdade de direitos.  

 Localizar no tempo e no espaço as sociedades estudadas. 

 

 CONTEÚDOS 

 Rebeliões coloniais  

 Processo de Independência do Brasil.  

 Primeiro Reinado • Regências  

 O golpe da maioridade  

 História da construção de Brasília  

 Iluminismo  

 Independência dos EUA  

 Revolução Francesa  

 Transferência da família real para o Brasil  

 Rebeliões no período imperial  

 Guerra do Paraguai  

 Vida e luta dos africanos no Brasil. 

7ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 



   

189 

 

 Identificar as lutas políticas e sociais da população e os espaços de participação pública 

atuais.  

 Reconhecer as diferentes formas de relações de poder inter e intragrupos sociais.  

 Identificar e analisar lutas sociais, guerras e revoluções na História do Brasil e do 

mundo.  

 Conhecer as principais características do processo de formação e das dinâmicas dos 

Estados Nacionais.  

 Localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e noções para 

compará-los por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 

 

 CONTEÚDOS 

 Segundo Reinado  

 A crise do Império  

 Proclamação da República  

 República Velha.  

 República Federativa do Brasil: Estrutura, Símbolos Nacionais e do Distrito Federal.  

 Estrutura dos Poderes: Legislativo, Executivo, Judiciário  

 Estudo da história contemporânea de Brasília  

 Feudalismo  

 Renascimento  

 Reforma protestante e Contrarreforma  

 Absolutismo  

 Mercantilismo  

 Revolução Industrial. 

 

8ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares.  

 Ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos.  

 Utilizar conceitos para explicar relações sociais, econômicas e políticas de realidades 

históricas singulares, com destaque para a questão da cidadania.  



   

190 

 

 Refletir sobre as grandes transformações tecnológicas e os impactos que produzem na 

vida das sociedades.  

 Debater ideias e expressá-las por escrito e por outras formas de comunicação.  

 Dar importância aos intercâmbios entre as diferentes sociedades. 

 

 CONTEÚDOS 

 Revolução de 1930  

 Período democrático. Brasil (1946 - 1964)  

 Período militar (1964 - 1985)  

 Redemocratização: Nova República  

 Direitos do cidadão brasileiro: Constituição, direitos e deveres  

 História da África Contemporânea  

 Primeira Guerra Mundial  

 Revolução Russa  

 Crise de 1929  

 Regimes totalitários (nazismo e fascismo)  

 Segunda Guerra Mundial  

 Guerra Fria. 

4. CIÊNCIAS 

5ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Identificar como o uso desordenado do solo pode causar deterioração do meio 

ambiente e quais tecnologias são empregadas.  

 Identificar as características físico-químicas da água por meio do ciclo da água.  

 Conhecer as Bacias Hidrográficas do Distrito Federal e discutir sua importância 

socioambiental e econômica para a região bem como sua preservação.  

 Relacionar a poluição e contaminação dos rios do Distrito Federal com as diversas 

doenças que poderiam ser evitadas.  

 Relacionar os principais elementos que compõem o ar.  



   

191 

 

 Identificar os principais poluidores do ar no Distrito Federal e relacionar com os 

impactos ambientais negativos. 

 

 CONTEÚDOS 

 Solos: - composição - uso racional e conservação  

 Água: - propriedades - estados físicos - ciclo da água e ação humana - uso racional - 

poluição da água  

 Ar-Atmosfera: - composição e propriedades do ar - poluição atmosférica e impactos 

ambientais - Gestão de resíduos sólidos - Aspectos ecológicos: - cadeia alimentar - fluxo de 

energia - sustentabilidade: ações sustentáveis 

 

6ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 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, protozoário. 

 CONTEÚDOS 

 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. 

 

7ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Compreender a formação do corpo humano por meio da identificação dos níveis de 

organização entendendo como se dispõe para a formação dos sistemas fisiológicos.  
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 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. 

 

 CONTEÚDOS 

 Níveis de organização do corpo humano  

 Sistema Digestório  

 Sistema Circulatório  

 Sistema Respiratório  

 Sistema Excretor  

 Sistema Muscular  

 Sistema Sensorial  

 Sistema Nervoso  

 Sistema Endócrino  

 Sistema Genital  

 Conceituar divisão celular (meiose e mitose)  

 Sexualidade. 

 

8ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas, identificando as 

propriedades e as implicações sociais, econômicas e ambientais.  

 Reconhecer e utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, 

substâncias e transformações químicas, e para identificar suas propriedades.  

 Compreender o papel das ciências naturais e das tecnologias a elas associadas, nos 

processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da atualidade e no mundo 

do trabalho. 

 

 CONTEÚDOS 
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 Matéria: descoberta e constituição  

 Noções de Química: importância social, econômica, tecnológica e científica  

 Átomo: simbologia e apresentação da Tabela Periódica  

 Molécula  

 Substâncias: - fórmulas - equações químicas  

 Misturas e soluções  

 Noções básicas de Física: - unidades de medida - movimento, repouso e referencial - 

conceito de velocidade. 

5. GEOGRAFIA 

5ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, 

sobretudo mediante ilustrações e linguagem oral. 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação , de modo de interpretar, analisar e relacionar informações sobre o território, os 

lugares e as diferentes paisagens. 

 Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos. 

 CONTEÚDOS 

 Analisar o conceito de geografia e sua importância para a formação de cidadãos 

conscientes 

 Reconhecer o espaço geográfico do Distrito Federal, e as áreas de trabalho 

 Reconhecimento da cultura, da experiência e do interesse profissional do estudante. 

 Percepção das novas tecnologias e os cursos técnicos bem como as ofertas de 

empregos no Distrito Federal 

 Identificar a Terra no sistema solar, suas características, movimentos e as 

consequências 
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 representação do espaço geográfico e os elementos de um mapa e das coordenadas 

geográficas 

 os fusos horários no mundo e no Brasil 

 a superfície terrestre 

 A atmosfera e elementos atmosféricos 

 Hidrografia – a camada líquida da Terra e as águas continentais 

 Os grandes ecossistemas 

 As fontes de energias e problemas ambientais 

 

6ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios e que o 

espaço geográfico resulta de interações entre ecas, historicamente definidas. 

 Distinguir a grandes unidades de paisagens em seus diferentes graus de humanização 

da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, sejam elas naturais ou históricas. 

 Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo da 

escolaridade são partes da construção de sua cidadania. 

 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 a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que 

vive, evitando o desperdício e percebendo os cuidados com a preservação ambiental. 

 

 CONTEÚDOS 

 Reconhecer o espaço geográfico do Distrito Federal e o mundo do trabalho 

 Reconhecimento da cultura, da experiência e do interesse profissional do estudante. 

 Relação entre a geografia e os cursos técnicos e as ofertas de emprego no Distrito 

Federal. 

 Compreender o papel do homem na construção do espaço geográfico. 

 Analisar as sociedades 

 Compreender o espaço geográfico brasileiro 

 localizar o Brasil no mundo e no continente americano 
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 Analisar a formação do território brasileiro. 

 Compreender a atividade industrial no Brasil. 

 Analisar os setores da economia 

 Compreender a população brasileira, a diversidade social e cultural e os movimentos 

migratórios. 

 Identificar as grandes regiões do Brasil 

 identificar as regiões geoeconômicas do Brasil 

 

7ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 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 sociocultural e respeitar a sociodiversidade, reconhecendo-os 

como direitos dos povos e indivíduos. 

 

 CONTEÚDOS 

 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  
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 Monoculturas de 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. 

 

8ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 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.  

 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. 

 

 CONTEÚDOS 

 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  

 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. 
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6. ARTE 

5ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 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. 

 

 CONTEÚDOS 

 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). 

 

6ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 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.  

 Articular o estudo da Arte com a história da humanidade.  

 Apreciar, inferir e valorizar as diferenças culturais manifestadas na Arte. 
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 CONTEÚDOS 

 Artistas contemporâneos utilizando em suas obras os elementos da linguagem indígena  

 A arte do Brasil e mundo  

 A arte da África. O sincretismo, as influencias 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 Ofícios no Brasil (Missão Francesa)  

 Linguagem plástica: grafite e desenho  

 Elementos da composição visual (luz, sombra, simetria). 

 

7ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 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.  

 Articular o estudo da Arte com a história da humanidade. 

 

 CONTEÚDOS 

 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. 

 

8ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Apreciar e conhecer produções artísticas a partir de softwares livres.  

 Articular o estudo da Arte com a história da humanidade.  

 Apreciar, inferir e valorizar as diferenças culturais manifestadas na Arte.  

 Entender a importância da Arte na preservação do patrimônio material e imaterial.  
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 Respeitar as manifestações artísticas. 

 

 CONTEÚDOS 

 Movimentos artísticos do século XX no Brasil - Semana de Arte Moderna, pós Semana 

de Arte Moderna, Teatro de Vanguarda, Cinema Novo, Bossa Nova, Tropicalismo, 

Vanguardas no governo militar, Rock pós-ditadura militar.  

 Novas tendências da Arte Contemporânea.  

 Arte. Globalização e Novas Tecnologias  

 Uso de tecnologia na arte e suas consequências  

 Animação Digital  

 Reciclagem. 

 

 

7. INGLÊS 

 

5ª SÉRIE 

 

 OBJETIVOS 

 

 Identificar e utilizar os vocábulos da Língua Inglesa em temáticas relacionadas 

ao mundo do trabalho; 

 Relacionar o conhecimento da Língua Inglesa com os cursos técnicos ofertados 

no Distrito Federal; 

 Utilizar os conhecimentos da Língua Inglesa no acesso às informações 

tecnológicas e culturais, considerando o contexto socioeconômico do estudante 

trabalhador. Empregar a Língua Inglesa na socialização da cultura do estudante; 

 Identificar os vocábulos da Língua Inglesa, relacionando-os e associando-os 

com os da Língua Portuguesa, considerando o universo socioeconômico, 

cultural e o conhecimento do mundo do trabalho; 

 Utilizar como recurso pedagógico de correção textual: o dicionário impresso, o 

dicionário virtual, softwares livres, outros; 



   

200 

 

 Aplicar softwares livres para o enriquecimento vocabular, esclarecimento de 

dúvidas ortográficas e pesquisa semântica; 

 Relacionar os conhecimentos da Língua Inglesa com os saberes de vida dos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem; 

 Conhecer as palavras do universo vocabular da Língua Inglesa referentes aos 

dias da semana e às cores; 

 Produzir uma autoapresentação simples e escrita em Língua Inglesa; 

 Identificar as datas comemorativas celebradas durante o semestre, enfatizando 

o elo entre as culturas. 

 

 

 CONTEÚDOS 

 The alphabet.  

 Greetings 

 Subjective pronouns.  

 Articles. 

 Cardinal Numbers (0-19).  

 Verb To Be - Affirmative form and Contract Form.  

 Vocabulary: parts of the house/furniture.  

 Colors.  

 Days of the week. • Holidays. 

 

6ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 

 Relacionar os conhecimentos da Língua Inglesa com os saberes de vida dos 

estudantes 

 Utilizar como recurso pedagógico de correção textual: o dicionário impresso, o 

dicionário virtual, softwares livres, outros.  

 Aplicar softwares livres para o enriquecimento vocabular, esclarecimento de dúvidas 

ortográficas e pesquisa semântica.  
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 Identificar e utilizar os vocábulos da Língua Inglesa na temática relacionada ao mundo 

do trabalho.  

 Relacionar o conhecimento da Língua Inglesa com os cursos técnicos ofertados no 

Distrito Federal. 

 Utilizar os conhecimentos da Língua Inglesa no acesso às informações tecnológicas e 

culturais, considerando o contexto socioeconômico do estudante trabalhador.  

 Empregar a Língua Inglesa na socialização da cultura do estudante. - Identificar os 

vocábulos da Língua Inglesa, relacionando-os e associando os com os da Língua 

Portuguesa, considerando o universo socioeconômico, cultural e o conhecimento do 

mundo do trabalho.  

 Identificar as datas comemorativas celebradas durante o semestre, enfatizando o elo 

entre as culturas.  

 Relacionar as profissões dos estudantes e de seus familiares com suas vestimentas e 

partes do corpo 

 CONTEÚDO 

 Verb To be: forms affirmative, negative and interrogative (Review).  

 Dictionary  

 Adjectives common.  

 Cardinal Numbers (20-50).  

 Prepositions of place (on, in, at).  

 Parts of the body; clothes.  

 Months and seasons of the year.  

 Occupations.  

 Modal Verb (can/cannot/can’t).  

 Family members.  

 Countries, nationalities.  

 Fruits.  
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 Holidays. 

 

7ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Utilizar como recurso pedagógico de correção textual: o dicionário impresso, o dicionário 
virtual, softwares livres, outros.  

 Aplicar softwares livres para o enriquecimento vocabular, esclarecimento de dúvidas 
ortográficas e pesquisa semântica.  

 Relacionar os conhecimentos da Língua Inglesa com os saberes de vida dos 
estudantes. Identificar e utilizar os vocábulos da Língua Inglesa na temática relacionada 
ao mundo do trabalho.  

 Relacionar o conhecimento da Língua Inglesa com os cursos técnicos ofertados no 
Distrito Federal.  

 Utilizar os conhecimentos da Língua Inglesa no acesso às informações tecnológicas e 
culturais, considerando o contexto socioeconômico do estudante trabalhador.  

 Empregar a Língua Inglesa na socialização da cultura do estudante.  

 Identificar os vocábulos da Língua Inglesa, relacionando-os e associando-os com os da 
Língua Portuguesa, considerando o universo socioeconômico, cultural e o 
conhecimento do mundo do trabalho.  

 Inter-relacionar os termos tecnológicos utilizados na rede mundial de computadores 
com o mundo do trabalho.  

 Identificar as datas comemorativas celebradas durante o semestre, enfatizando o elo 
entre as culturas. 

 

 CONTEÚDOS 

 Demonstrative pronouns/Possessive pronouns.  

 Dictionary.  

 Simple Present (daily activities).  

 There to be.  
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 Time (hours).  

 Vocabulary: sports.  

 Present continuous.  

 Cardinal numbers (50-100).  

 Holidays. 

 

8ª SÉRIE 

 OBJETIVOS 

 Utilizar como recurso pedagógico de correção textual: o dicionário impresso, o dicionário 

virtual, softwares livres, outros.  

 Aplicar softwares livres para o enriquecimento vocabular, esclarecimento de dúvidas 

ortográficas e pesquisa semântica.  

 Relacionar os conhecimentos da Língua Inglesa com os saberes de vida dos 

estudantes.  

  Identificar e utilizar os vocábulos da Língua Inglesa na temática relacionada ao mundo 

do trabalho. Relacionar o conhecimento da Língua Inglesa com os cursos técnicos 

ofertados no Distrito Federal.  

 Utilizar os conhecimentos da Língua Inglesa no acesso às informações tecnológicas e 

culturais, considerando o contexto socioeconômico do estudante trabalhador.  

 Empregar a Língua Inglesa na socialização da cultura do estudante.  

 Identificar os vocábulos da Língua Inglesa, relacionando-os e associando-os com os da 

Língua Portuguesa, considerando o universo socioeconômico, cultural e o 

conhecimento do mundo do trabalho.  

 Relacionar os símbolos utilizados na rede mundial dos computadores com a Língua 

Inglesa.  Identificar as datas comemorativas celebradas durante o semestre, 

enfatizando o elo entre as culturas.  

 Relacionar os símbolos utilizados nas tecnologias com a Língua Inglesa. 

 

 CONTEÚDOS 
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 Dictionary  

  Past Tense – Verb to be (Affirmative, Negative e Interrogative forms)  

  Simple Past (regular and irregular verbs) • Simple Future (Will)  

  Wh•questions  

 Countable and Uncountable nouns.  

 Vocabulary: food  

  Ordinal numbers (1-35)  

  Genitive case  

  Cardinal numbers (100-1000)  

 Holidays  

 O Inglês e o mundo do trabalho no Distrito Federal  

 O reconhecimento da cultura, da experiência e do interesse profissional dos estudantes. 

 A percepção da influência e da utilização das novas tecnologias no cotidiano  

 A relação entre o Inglês e os cursos técnicos com oferta no Distrito Federal 

 

7.EDUCAÇÃO FÍSICA 

5ª e 6ª série 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 1° bimestre 

 Jogos eletrônicos 

 Esportes de marca  

 

 2º bimestre 

 Esportes de precisão 

 Esportes de invasão 

 Esportes técnico-combinatórios 

 

 3º bimestre 

 Ginástica de condicionamento físico 

 Danças urbanas 
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 4º bimestre 

 Lutas do Brasil 

 Práticas corporais de aventura urbanas 

 

 

7ª e 8ª série 

 OBJETIVOS GERAIS 

 Vivenciar exercícios de alongamento, conscientizando-se sobre musculaturas 

diretamente relacionadas ao equilíbrio corporal. 

 Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o autoconhecimento, 

reconhecendo suas capacidades e limitações através de atividades rítmicas, expressivas e 

esportivas. 

 Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, 

analisando criticamente padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 

preconceito. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, relacionando-as com normas 

de convívio social. 

 Conhecer conceitos básicos de primeiros socorros. 

 Identificar e analisar a postura corporal adequada, evitando situações prejudiciais nas 

ações do cotidiano. 

 Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

 Compreender criticamente condições de trabalho ligadas ao mundo profissional relativo 

às atividades físicas. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1° bimestre 

 Regras de inclusão e participação nas atividades. Regras de inibição à violência. 

 Autocorreção postural no caminhar, sentar, carregar, deitar, levantar, centro de 

equilíbrio, equilibrar-se em deslocamento, desvios posturais, etc. 
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 Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão e ética. 

 Origem e evolução de ginásticas e atividades circenses, de jogos cooperativos, jogos 

populares, esportes e lutas 

 A história, fundamentos e principais regras do basquete e xadrez. 

 2° bimestre 

 Asseio corporal. Uso adequado de vestuário. Cuidados na manipulação e higienização 

de alimentos. Noções de grupos alimentares, pirâmide alimentar. Queima de calorias, 

hidratação, eliminação e reposição de nutrientes e gasto energético. 

 Diversidade de biótipos, padrões de estéticos impostos socialmente, marketing e 

consumo, anorexia, bulimia, vigorexia e alcoorexia. 

 Sistemas de disputa. Organização de equipes e competições. Elaboração de 

regulamentos e arbitragem. 

 A história, fundamentos e principais regras do futsal. 

 

 

 3° bimestre 

 Gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, ética, inclusão, respeito 

mútuo, cooperação, solidariedade, participação social e princípios democráticos. 

 Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos e exercício do diálogo. 

 Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças. 

 A história, fundamentos e principais regras do handebol. 

 4° bimestre 

 Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, 

percepção espaço-temporal, percepção viso-motora (óculo-pedal e óculo-manual). 

 Repouso, ritmo, intensidade, frequência, repetição, intervalos e etc. 

 Funções de aparelhos e sistemas orgânicos. 

 A história, fundamentos e principais regras do voleibol. 
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APÊNDICE C 

PROJETO CORAL CEF 20 – VOZES DA PRIMAVERA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: PROJETO CORAL CEF 20 – VOZES DA PRIMAVERA 

Etapas: 1ª Total de estudantes envolvidos: 30 

Áreas de conhecimento: Artes, Matemática, História, Literatura 

Equipe responsável: Roberto Kennedy Ferreira da Silva de Queiroz e Elsaby Antunes 

JUSTIFICATIVA 

Sabe se que a linguagem da música tem estado sempre presente na vida dos seres 

humanos, como bem disse Yehudi Menuhin: “Assim como o coração produz o primeiro ritmo 

da vida, a música nos devolve o pulsar da vida”. A linguagem musical, citando Arthur 

Schopenhauer: “A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não 

compreende”, é aquilo que conseguimos conscientizar ou aprender a partir da experiência. 

Educar musicalmente é proporcionar ao jovem educando uma compreensão progressiva da 

linguagem musical, através de experimentos e consciência orientada. 

Quando cantamos entramos em contato com a nossa musicalidade e podemos adquirir 

conhecimentos importantes que norteiam uma boa iniciação musical. Para cantar trabalhamos 

o corpo, a respiração e a voz, o que nos ajuda a desenvolver: Coordenação motora; 

percepção musical; afinação; memória auditiva; concentração; cultura e consequentemente o 

respeito pela diversidade. 

Acredita-se que com a realização deste projeto pode se despertar no educando o gosto 

pela música e levá-los a respeitar a diversidade cultural, além de aproximar os alunos da 

escola. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
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Por que Música? Várias seriam as respostas, porém, é preferível citar mais uma vez o 

grande músico Arthur Schopenhauer: “A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem 

que a razão não compreende”. 

Por que coral? Pelo contato mais próximo e humano, fácil de ascender o espírito e 

aprimorar o ser humano. 

Por que Ceilândia? Porque o material humano é fantástico: possuem pouco ou nenhum 

contato com a música erudita, além de viverem em situação de “abandono humano”. 

OBJETIVOS 

GERAL 
Desenvolver  o gosto pela música e aperfeiçoar a expressividade dos 

Jovens. 

ESPECÍFICOS 

- Contenção do índice de evasão; 

- Despertar o gosto pela música; 

- Promover apresentações do coral como forma de incentivo ao 

educando e divulgação do trabalho realizado; 

- Estreitar o vínculo com a família, unindo esforços para melhorar a 

qualidade de ensino aprendizagem e relação interpessoais. 

CONTEÚDOS 

Técnica vocal; Repertório musical. 

ESTRATÉGIAS 

- Os ensaios  acontecerão em 2 aulas, uma vez por semana, divididos em: 

Aquecimento; Técnica vocal; Ensaio do repertório. 

RECURSOS 

Recursos duráveis: 

Aparelho de som; Pen Drive; Computador; Roupas para apresentações; Câmera fotográfica; 

Filmadora 

Recursos Consumo: 

5 resmas de folhas; Tinta para impressora 

Recursos Humanos 
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1 Regente; 1 Auxiliar; 1 funcionário para editoração; 1 monitor; 8 voluntários 

CRONOGRAMA 

Duração: Todo o ano letivo. Os ensaios  acontecerão em 2 aulas, 2 vezes por semana. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada ao longo de todo o ano escolar, levando-se em conta o 

desempenho do aluno e seu esforço pela apreciação da escola musical. 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 2006. 4ªed. 

150p.  

ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Petrópolis: Papirus, 2000. 

144p. 

______. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. Petrópolis: Vozes, 2000. 

312p. 

BNCC. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 2018 

BRÉSCIA, Vera Pessagno. Educação musical: bases psicológicas e ação preventiva. 

Campinas: Editora Átomo, 2003. 154p. 

BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil. São Paulo: Editora Peirópolis, 2003. 

3ª ed. 204p. 

FERREIRA, Martins. Como usar a música na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2001. 

238p. 
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PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA 

Etapas: 1ª Total de estudantes envolvidos: 540 

Áreas de conhecimento: Sociologia / Filosofia / História / Língua Portuguesa / Artes 

Equipe responsável: Roberto Kennedy Ferreira da Silva de Queiroz 

JUSTIFICATIVA 

              O Projeto Família na Escola destina-se a participação efetiva e colaborativa dos 

pais na escola. Através deste Projeto, esperamos promover a integração, troca de 

experiências, bem como atualização e discussões sobre a importância e aproveitamento do 

mesmo.  

             Neste sentido, a relação Escola / Família é imprescindível à melhoria dos índices da 

qualidade da educação. A família como espaço de construção da identidade dos cidadãos 

firmando parceria com a escola para juntas promoverem o desenvolvimento pleno da criança 

e do adolescente, é através dessa participação que se desenvolve a consciência social 

crítica e também o sentido da cidadania para que juntos – Família / Escola – possam fazer 

da escola um espaço democrático. Reconhecer através deste Projeto as múltiplas relações 

sociais, econômicas e políticas na formação de cidadãos críticos, participativos e 

construtores de uma sociedade mais responsável, justa, humana e fraterna. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Por quê? Considera-se que é fundamental a mudança de comportamento dos pais no 

sentido de serem mais efetivos no desenvolvimento na construção do conhecimento dos 

seus filhos, em médio e longo prazo, bem como a modificação dos comportamentos dos 

alunos do colégio, em termos de desenvolvimento ou aprimoramento das habilidades sociais 

como um dos recursos fundamentais para o trabalho em equipe no aprendizado escolar de 

modo geral. 



   

211 

 

Como? O Desenvolvimento de uma consciências crítica a partir de uma aproximação 

de toda a comunidades escolar com a realização de atividades previstas de pelo menos 6 

horas semanais tendo em vistas que esse tempo estará sendo utilizado para: a elaboração 

de material para o contato com os pais – convite de participação – (marketing do projeto), 

realização de oficinas e cursos com o apoio de profissionais voluntários convidados, 

preparação dos instrumentos como, o controle de frequência e avaliação, horário para a 

realização de reunião com a equipe interna, preparação do ambiente nos dias de reunião. 

Possibilidade de plantão para atendimento individual aos pais para aprofundar os temas 

estudados. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Promover a participação efetiva da comunidade escolar através de 

parceria com os pais e outros segmentos da sociedade, buscando criar 

condições para promoção de uma educação construtiva e justa através 

de um trabalho coletivo e educativo. 

ESPECÍFICOS 

- Criar uma visão de um conjunto associada a uma ação coorporativa; 

-  Promover um clima de confiança e reciprocidade; 

-  Valorizar as capacidades e aptidões dos participantes; 

-  Desenvolver a prática e de responsabilidade em conjunto. 

CONTEÚDOS 

-  Palestra sobre os principais valores, principalmente aqueles ligados à educação e à 

família; 

-  Técnicas de como melhorar os estudos dos filhos; 

- Convidar os pais a participar não só das reuniões de pais, mas também para Eventos da 

escola e Eventos de reposição aos sábados; 

- Oferecer e fazer cursos (na modalidade oficina) na escola, se possível com o oferecimento 

de certificação oficial; 

- Oferecer alfabetização para os pais, bem como reforço na forma de conteúdos disciplinares 

de seus filhos; 

-  Assistir competições esportivas dos filhos; 
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- Exposições numa espécie de semana das profissões dos trabalhos realizados pelos 

participantes. 

ESTRATÉGIAS 

          O Projeto será desenvolvido com apresentação de palestras com temas voltados para 

a nossa realidade escolar, como também em nível de esclarecimentos e informativos como: 

Drogas, Gravidez na Adolescência, DST, Valores da Família, Técnicas de Estudo, 

Relacionamento Familiar dentre outros.  

          Participação e envolvimento de órgãos representativos como: Secretaria de 

Educação, Câmara Distrital, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, Outras 

Secretarias, Lideranças comunitárias e religiosas, membros do Ministério Público, 

Conselheiros Tutelares, Polícia Militar, Assistente Social, Psicólogos dentre outros.                 

          É mais fácil envolver os pais em qualquer trabalho quando eles sentem que suas 

experiências e vivências são valorizadas pelo projeto da escola, provoca neles um 

empoderamento que faz com que eles fiquem mais participativos. Ao criar situações para a 

participação das famílias, o docente reforça a integração social e potencializa a construção 

coletiva de aprendizagens e saberes. Esse processo ajuda a transformar práticas 

ultrapassadas e abre perspectivas para a resolução de problemas. É preciso que fique claro 

que o trabalho é lento e gradativo. Enquanto não ocorre um ajuste entre as estratégias dos 

professores e as das famílias, podem surgir alguns conflitos. Para isso, segue algumas 

sugestões: 

- Registrar cada trabalho executado através de fotografias, filmagens, trabalhos 

confeccionados, relatórios e outros; 

- Expor o projeto e explicar sua importância;  

- Convidar os pais a participar de palestras, encontros, mutirões e oficinas nas quais vivam 

situações que os filhos realizam no dia-a-dia;  

- Preparar um espaço em que os principais problemas da comunidade e da escola possam 

ser debatidos e incentivar a formação de comissões para juntos resolverem;  

- Propor, sempre que possível, trabalhos com função social; 

- Criar oficinas com temas direcionados aos desejos, anseios e demandas dos responsáveis 

e da comunidade; 

- Expor os trabalhos confeccionados por cada oficina. 
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RECURSOS 

Recursos Humanos 

Professores, pais, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores, apoio 

escolar, Secretarias de Estado, ação social e cidadania, sociedade civil organizada, câmara 

de vereadores, Entidades religiosas, assistente social e psicóloga do município, polícia 

militar, representantes do conselho tutelar. 

Recursos Materiais 

Murais, painéis, banner, faixas, material didático-pedagógico, filmadora, máquina digital, 

materiais de consumo diversos (vai depender da demanda de cada oficina ou curso). 

Recursos Financeiros 

A princípio as despesas serão com faixas, banner, material de divulgação, material de 

consumo e outros; e serão registrados a cada evento realizado com prestação de conta. 

CRONOGRAMA 

Duração: Todo o ano letivo. A princípio as atividades serão realizadas aos sábados e/ou 

domingos. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada ao longo de todo o ano escolar, levando-se em conta o 

desempenho de cada aluno, lembrando que este aluno poderá ser também um responsável 

deste aluno. Esta avaliação também terá a supervisão de todos os segmentos da 

comunidade escolar, com participação direta do Conselho Escolar, mormente na prestação 

de contas e efetividade das oficinas. 

REFERÊNCIAS 

CAMPBELL, Ross. Como realmente amar o seu filho adolescente. 6ª. Ed. São Paulo: 

Mundo cristão, 1995.  
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CHAPMAN, Gary; CAMPBEL, Ross. As cinco linguagens do amor dos adolescentes. 

São Paulo: mundo cristão. 1999. 

FORD, Judy. Amar um adolescente... mesmo quando isso parece impossível. São 

Paulo: Ágora, 1999. 

GOMIDE, Paula. Pais ausentes e pais presentes. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

_____. Inventários de estilos parentais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 

SKINNER, B. F. Ciência do comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

ZAGURY, T. Limites sem trauma. Record, 2002. 
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PROJETO MÍDIAS DIGITAIS 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: MÍDIAS DIGITAIS 

Etapas: 1ª Total de estudantes envolvidos: 540 

Áreas de conhecimento: Todas as disciplinas 

Equipe responsável: Roberto Kennedy Ferreira da Silva de Queiroz, Débora Rodrigues 

de Alencar.  

JUSTIFICATIVA 

          Como diz Moran, com uma escola assim e, ao mesmo tempo, com o rápido avanço 

rumo à sociedade do conhecimento, o distanciamento entre a escola necessária e a real vai 

ficando dramático.   

          O aprofundamento das temáticas, vídeo, TV, rádio, computador, internet, ambientes 

colaborativos, tem como ponto de partida a prática dos professores, em relação ao uso de 

tecnologias, levando-os a estudá-las, debatê-las e relacioná-las com sua realidade. 

          Partimos de uma constatação de como está o ensino hoje, a escola e seus avanços, 

os professores e alunos dentro e fora da escola, o uso das velhas e novas mídias 

tecnológicas nas salas de aula e os benefícios que os novos recursos tecnológicos trazem 

tanto para a formação do professor, como para uma melhor integração aluno/ professor. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como utilizá-las? Utilizar as TIC’s para romper com as práticas tradicionais e com o ensino 

mecânico e autoritário, na forma de trabalhos educacionais. 

Para quê? Para Belloni (1999): “A escola pública brasileira está falida. Professores 

desestimulados pelas péssimas condições de trabalho e alunos claramente desinteressados 

– encarando a escola como um espaço onde se aprende. Tudo é monótono e sem graça – 

parecem viver as agruras da incomunicação” (BELLONI, 1999, p. 86). Assim, a utilização 

desses recursos poderá contribuir para que haja mais interesse no espaço escolar, para 
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contribuir com o desenvolvimento de uma aprendizagem mais autônoma, estimulando a 

criatividade dos educandos.   

E por quê? Se a tecnologia for usada como uma aliada na criação de um processo 

educacional; melhor ela complementará as habilidades individuais e auxiliará na construção 

de um mundo que dá um sentido maior para a vida. 

OBJETIVOS 

GERAL 
Mediar à análise, produção e divulgação de trabalhos escolares 

utilizando mídias digitais. 

ESPECÍFICOS 

Estabelecer o contato dos alunos com a riqueza de assuntos das 

mídias digitais; 

Propiciar aos alunos um aprendizado tecnológico na sala de aula; 

Gerar troca de ideias e discussões entre alunos e professores 

envolvidos no projeto; 

Trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e lúdica; 

Aprofundar o conhecimento das mídias digitais através da construção 

de trabalhos; 

Produzir trabalhos escolares digitais e interativos, usando as mídias 

digitais. 

 

CONTEÚDOS 

Utilização das TIC’s no desenvolvimento de projetos que tenham cunho de realizações 

concretas para mudar a realidade local; 

Utilização das TIC’s para criação de um canal dos alunos pela Escola, com mediação dos 

professores; 

Utilização da Internet, realizando visitas ao jornal local e procurassem identificar e conhecer 

os diversos meios de comunicação; 
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Construção de um jornal virtual, utilizando recursos midiáticos incluindo a própria Internet, 

softwares educacionais e aplicativos, músicas, imprensa falada e escrita, entre outros. 

ESTRATÉGIAS 

Desenvolvimento de oficinas de Tecnologia na sala de aula utilizando recursos midiáticos 

possíveis; 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Professores, alunos, coordenadores pedagógicos, orientadores e apoio escolar. 

Recursos Materiais 

Materiais didático-pedagógicos, filmadora, máquina digital, computadores, celulares, 

materiais de consumo diversos. 

CRONOGRAMA 

Duração: Todo o ano letivo. A princípio as atividades serão realizadas durante as 

respectivas aulas e/ou durante finais de semana sempre que necessário. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada ao longo de todo o ano escolar, levando-se em conta o 

desempenho do aluno e de sua equipe. 

REFERÊNCIAS 

BELLONI, Maria Luísa. Educação à distância. Campinas, SP: Autores Associados, 1999. 

_____. O que é Mídia – Educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 
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BRITO. Gláucia da Silva. Educação e novas Tecnologias: um re-pensar / Gláucia da Silva 

Brito, Ivonélia da Purificação. Curitiba, PR: Ibpex, 2006. 

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas: Papirus, 

2003. 

MORAN, José Manuel. A Educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. 

Campinas, SP: 2007. 

_____. Novas Tecnologias e mediação pedagógica / José Manoel Moran, Marcos T. 

Masetto, Marilda Aparecida Behrens. Campinas, SP: Papirus, 2000. 
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FESTIVAL DA CULTURA ESTRANGEIRA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Festival da Cultura Estrangeira 

Blocos: 1º e 2º  Total de estudantes envolvidos: 540 

Áreas de conhecimento: História, Inglês, Português, Arte.  

Equipe responsável: Coordenação e professores.  

JUSTIFICATIVA 

          O festival da cultura estrangeira objetiva trabalhar conceitos de diferentes culturas 

como morte, espiritualidade, respeito as religiões, terror, medo, lembrança, entre outros. 

Estes conceitos abrangem a temática que une as datas de Halloween (Reino Unido, Irlanda, 

Estados Unidos, Austrália), Dia dos mortos (países de língua espanhola), e Dia de finados 

(Brasil).           

          Para ser executado no final do mês de outubro, é uma época simbólica que permite 

tratar destes temas de forma lúdica, com diversidade de lendas e mitos que instigam a 

curiosidade e o interesse dos estudantes. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como trabalhar os diferentes conceitos que abrangem as datas de Dia dos mortos, 

Halloween e Dia de finados de forma lúdica e interdisciplinar? Como valorizar os diversos 

saberes e vivências culturais, explorando as diversas práticas de linguagem (artísticas, 

corporais e linguísticas)?  

OBJETIVOS 

GERAL 
 Objetiva-se ampliar o contato com diferentes manifestações artístico-

culturais que fazem parte do mundo globalizado.  

ESPECÍFICOS Expor trabalhos e apresentações culturais produzidos nas oficinas da 
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parte flexível e nas disciplinas da base comum. 

Incentivar o estudo e a pesquisa dos aspectos culturais e linguísticos. 

Explorar os diferentes gêneros textuais.  

CONTEÚDOS 

.- Aspectos históricos do Halloween, Dia dos Mortos, Dia de Finados; Gêneros textuais que 

trabalham a temática; 

- Vocabulário de língua estrangeira; 

- Produção artístico-cultural: elaboração de músicas, coreografias, textos, fantasias, 

máscaras, entre outros.  

ESTRATÉGIAS 

-Trabalhar a interatividade por meio de gincanas; Exposição de filmes; Pesquisas; Jogos. 

RECURSOS 

- Filmes e videoclipes com a temática;Gincana; Produção de murais, máscaras e  

CRONOGRAMA 

- Primeira semana: Exibição de filmes 

- Segunda semana: Execução dos Projetos 

- Terceira semana: Mostra dos trabalhos e gincana, com desfile de fantasias e premiações.  

AVALIAÇÃO 

Será realizada pelos professores e pela equipe envolvida.  
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PROJETO XADREZ 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de xadrez  

Etapas: 1º, 2º, 3º e 4º Total de estudantes envolvidos: 50 

Áreas de conhecimento: Educação física e afins. 

Equipe responsável: Professores de educação física. 

JUSTIFICATIVA 

O xadrez é utilizado na educação como instrumento multidisciplinar, pois auxiliam 

no desenvolvimento de algumas características do pensamento cognitivo, como abstração, 

memorização, raciocínio lógico, dedução, indução e seu vínculo com a informática e as 

novas tecnologias de informação que permitem aumentar o espectro de sua utilização. 

A prática do jogo de xadrez pode ocorrer em vários níveis e momentos. Ele pode 

ajudar a pessoa a criar a estratégia correta, podendo ser de grande utilidade na vida do 

indivíduo. As ações pedagógicas em torno desse tema possibilitam ensinar e aprender 

conteúdos de forma contextualizada e significativa. 

Pensando nisso, criamos o projeto xadrez no centro ensino fundamental 20, um 

momento de prazer com atividades recreativas, cooperativas e filantrópicas relacionados 

ao jogo. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O que a prática do jogo de xadrez pode influenciar na tomada de decisão dos alunos? 

Qual a contribuição do jogo de xadrez para melhoria do raciocínio lógico, concentração e 

consequentemente do desempenho escolar dos estudantes? 

OBJETIVOS 
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GERAL 

Promover a partir do xadrez, a oportunidade de conhecer o jogo do 

xadrez e utilizá-lo para desenvolver suas habilidades cognitivas 

democratizando este jogo-arte-ciência popularizando-o na escola e nas 

comunidades próximas a escola. 

ESPECÍFICOS 

Estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas tais como: 

atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência, imaginação, etc...; 

capacidades fundamentais no desenvolvimento futuro do indivíduo. 

 

Identificar o xadrez como elemento fomentador de novas conquistas 

cognitivas e intelectuais. 

Garantir ao aluno aquisição de conhecimento, habilidades e destrezas 

básicas necessárias para incorporação em sua vida cotidiana. 

 

Desenvolver a habilidade de utilizar o movimento como instrumento de 

comunicação, expressão, cooperação e integração. 

 

Participar de atividades corporais diversas, construindo noções das 

diferenças individuais, buscando manter relações equilibradas e 

construtivas, respeitando as características físicas e o desempenho de 

cada um; 

 

Compreender as regras dos jogos e sua funcionalidade, discutindo-as, 

alterando-as e adequando-as. Utilizar regras para resolver conflitos; 

 

Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 

situações lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de 

violência. 

CONTEÚDOS 
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Regras de inclusão e participação em atividades. Regras de inibição à violência.  Vitória, 

derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, ética; Sistemas básicos de disputa. 

Organização de equipes e competições. Elaboração de regulamentos simples. Arbitragem. 

ESTRATÉGIAS 

Aulas expositivas sobre as principais regras e movimentações básicas do jogo. 

Vivencia do jogo com tabuleiro executando os movimentos simples e mais complexos do 

xadrez. Identificação dos alunos com nível de iniciante até o avançado. 

Será realizado um torneio e campeonato com os participantes que apresentarem 

desempenho satisfatório no jogo de xadrez e os enxadristas que já participaram de eventos 

anteriormente. Nesta etapa não é obrigatória a participação de todos, porque o nosso 

objetivo maior é implantar uma metodologia em que o xadrez seja visto como um 

instrumento para a educação global do aluno, um suporte pedagógico a ser utilizado na 

escola e não uma modalidade esportiva. 

Apresentação do filme relacionado ao jogo. 

RECURSOS 

RECURSOS QUANTIDADE 

Tabuleiros de xadrez escolar 10 

Conjunto de peças para xadrez 10 

Relógios para xadrez 10 

Quadro de lousa 1 

Pincel Atômico 2 
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CRONOGRAMA 

O projeto acontecerá durante o ano letivo de 2018.  

AVALIAÇÃO 

 No fim de cada bimestre terá a realização de um fórum para avaliar e debater o 

desenvolvimento do projeto para sabermos se houveram avanços ou retrocessos na 

metodologia aplicada e definir os rumos a serem seguidos.  

REFERÊNCIAS 

Currículo em movimento. 

Lei de diretrizes e base da educação. 
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JOGOS DA PRIMAVERA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Jogos da primavera e jogos escolares do Distrito federal  

Etapas: 2º e 3º Total de estudantes envolvidos: 

Áreas de conhecimento: Educação física e afins.  

Equipe responsável: Professores de educação física 

JUSTIFICATIVA 

    As competições escolares são o ápice da relação esporte e educação física na escola. 

Normalmente essas competições são organizadas de acordo com os modelos 

determinados no esporte de rendimento, pois as normas, as regras e os objetivos são os 

mesmos. 

      Montagner e Soares (2012) defendem que o jogo esportivizado deve ser desenvolvido, 

como atividade extracurricular, em competições interescolares, intercolegiais e outros 

torneios, para os interessados em participar das equipes competitivas da escola, com 

treinamentos em horários diferenciados das aulas de educação física, sendo assim, os 

jogos do Distrito Federal e jogos da primavera fazem parte do projeto politico pedagogico 

do centro ensino fundamental 20.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

Quais as contradições que envolvem o ensino do esporte nas escolas da rede pública e 

particulares do Distrito Federal e na Ceilândia? 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fomentar a prática do desporto escolar no centro de ensino 

fundamental 20.  
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ESPECÍFICOS 

 

Oportunizar a integração dos estudantes da rede pública e privada 

de ensino, dentre elas as conveniadas, possibilitando o intercâmbio 

sócio desportivo entre os participantes; 

Possibilitar a integração entre escola e comunidade; 

Contribuir com o desenvolvimento integral do estudante-atleta 

como ser social, autônomo, democrático e participante, 

estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte;  

Oportunizar e apoiar a participação dos estudantes-atletas em 

grandes eventos nacionais;  Garantir o conhecimento do esporte, 

de modo a oferecer mais oportunidades de acesso à prática 

desportiva aos estudantes-atletas; 

Oportunizar o surgimento de novos valores no cenário esportivo da 

escola. 

 

CONTEÚDOS 

Origem e evolução de ginásticas e atividades circenses, de jogos cooperativos, jogos 

populares, esportes e lutas. 

Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças. 

Sistemas de disputa. Organização de equipes e competições. Elaboração de 

regulamentos e arbitragem. 

Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, percepção 

espaço-temporal, percepção viso-motora(óculo-pedal e óculo manual). 

Repouso, ritmo, intensidade, frequência, repetição, intervalos e etc. 

Regras de inclusão e participação nas atividades. Regras de inibição à violência. 

Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão e ética. 

ESTRATÉGIAS 

Criação e treinamento das equipes e alunos que participam jogos escolares do Distrito 

Federal e o jogos da primavera.   
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RECURSOS 

Recursos Quantidade 

Bola de futsal 2 

Bola de basquete 2 

Bola de voleibol 2 

Bola de handebol 2 

Tabuleiro e conjunto de peças.  4 

Raquete 6 

Jogo de uniforme 4 
 

CRONOGRAMA 

Os jogos escolares do Distrito Federal acontecerá no primeiro semestre do ano letivo e os 

jogos da primavera acontece no segundo semestre.  

AVALIAÇÃO 

 Avaliaremos a participação ativa dos estudantes e atletas da escola com discussão após 

a participação no evento.     

REFERÊNCIAS 

Lei de diretrizes e base da educação. 

Currículo em movimento. 

Regulamentos do jogos escolares do Distrito Federal. 

http://www.efdeportes.com/efd182/competicoes-escolares-de-handebol.htm 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1790-6.pdf 
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JOGOS INTERCLASSES 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Jogos interclasses   

Etapas: 2º Total de estudantes envolvidos: 540 

Áreas de conhecimento: Educação física 

Equipe responsável: Professores, coordenadores e equipe gestora. 

JUSTIFICATIVA 

 

           A prática esportiva como instrumento educacional visa ao desenvolvimento integral das 

crianças, jovens e adolescentes. O esporte é um elemento, social, cultural, econômico e 

político de grande relevância na sociedade moderna. Mobiliza um grande número de 

indivíduos que se relacionam de várias maneiras com este fenômeno, de espectadores do 

esporte para entretenimento, aos praticantes que preenchem seu tempo de lazer com 

qualidade ou os que estão inseridos no mercado de trabalho através do esporte profissional. 

por isso foi criado o projeto dos jogos interclasses. 

Esse projeto ajudará o educando a desenvolver o seu caráter cultural, emocional, 

afetivo, motor e socializador, englobando e contextualizando diversos conceitos a despeito do 

esporte e seus conteúdos específicos, oportunizando a vivência de diversas situações de 

aprendizagens. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como devemos participar de eventos esportivos? 

Qual é a importancia da ética e moral no esporte? 

Porque o atleta deve cuidar do seu corpo?  

OBJETIVOS 
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GERAL Contextualizar o evento esportivo, estimulando o desenvolvimento 

motor, cognitivo, afetivo e social. 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

a)  Exaltar a prática desportiva como instrumento para a superação do 

individualismo e para a formação entre estudantes. 

b) Ampliar o interesse dos jovens pela a prática de atividades esportivas 

com vistas à assimilação de hábitos salutares da vida; 

c) Oferecer condições para melhorar os padrões de aptidão orgânica e 

motora, bem como a disposição sócio afetiva e mental dos jovens 

estudantes. 

 

 

 

CONTEÚDOS 

Origem e evolução de ginásticas e atividades circenses, de jogos cooperativos, jogos 

populares, esportes e lutas. 

Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças. 

Sistemas de disputa. Organização de equipes e competições. Elaboração de regulamentos e 

arbitragem. 

Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, percepção 

espaço-temporal, percepção viso-motora(óculo-pedal e óculo manual). 

Repouso, ritmo, intensidade, frequência, repetição, intervalos e etc. 

Regras de inclusão e participação nas atividades. Regras de inibição à violência. 

Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão e ética. 

ESTRATÉGIAS 

Competição desportiva entre as turmas pertecentes a escola utilizando o futsal, voleibol, 

basquete, handebol, tênis de mesa, xadrez e a dança para vivenciarem sitemas de disputa, 

arbitragem e elaboração de regulamentos. 
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RECURSOS 

Recursos Quantidade 

Bolas de futsal 4 

Bolas de voleibol 4 

Bolas de handebol 4 

Bolas de basquete 4 

Tabuleiro de xadrez, conjunto de peças 
e relógios de xadrez 

10 de cada item citado. 

Jogo de tênis de mesa(raquetes, 
bolinhas e redes). 

4 

Medalhas 1200( 400 ouro, 400 prata e 400 bronze).  
 

CRONOGRAMA 

Esse evento acontecerá nos dias 02/07/2018 a 07/07/2018. 

AVALIAÇÃO 

Essa competição esportiva acontecerá nos diversos ambientes da escola(quadra,sala, pátio 

entre outros) nos dias 02/07/2018 a 07/07/2018 e avaliaremos a participação ativa dos 

estudantes no evento, por meio das súmulas, arbitragem, torcida e elaboração do 

regulamentos.     

REFERÊNCIAS 

Regulamento dos jogos interclasses. 

http://www.efdeportes.com/efd182/competicoes-escolares-de-handebol.htm 

 

 

 

  

http://www.efdeportes.com/efd182/competicoes-escolares-de-handebol.htm
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JOGOS INTERNOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Jogo entre os professores e alunos   

Etapas: 2º e 4º Total de estudantes envolvidos: 

Áreas de conhecimento: Educação Física 

Equipe responsável: Professores de educação física  

JUSTIFICATIVA 

O esporte quando bem orientado e bem objetivado, pode ser um instrumento para que a 

criança possa entender e relacionar o mesmo com o seu dia-a-dia, auxiliando nos estudos 

quando estiver fazendo sua tarefa, em casa com seus familiares e no relacionamento com 

os amigos. Para korsakas e Junior (2002), a auto referência no processo de ensino-

aprendizagem passa a ser um aspecto fundamental. Estabelecer referências e metas 

individuais coerentes com o nível particular de desenvolvimento de cada criança faz com 

que sejam oferecidas oportunidades iguais de aprendizagem e progresso para todas.   

Segundo Boer (2010), o esporte pode ser um valioso instrumento de relacionamento social, 

já que ao praticar esporte, a criança pode revelar suas intenções, expressar seus 

sentimentos, construindo estratégias e criando códigos para que possam atingir os objetivos. 

Por isso foi criado o projeto jogo de professores e alunos. Integrar os alunos do ensino 

fundamental desenvolvendo o intercâmbio social e esportivo entre os estudantes. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Porque a violência física e oral é mais comum nos esportes coletivos? 

Quais são as melhorias na integração e socialização dos alunos que jogam futsal? 

OBJETIVOS 
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GERAL 

Integrar e socializar os alunos e professores do ensino fundamental 

desenvolvendo o intercâmbio social e esportivo entre os estudantes 

e grupo docente. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar atitudes, direitos e deveres aceitáveis, bem como seus 

benefícios para uma boa convivência na escola  e outros ambientes; 

  

 Estimular a coordenação motora: equilíbrio, força, resistência e 

postura corporal. 

 Favorecer o desenvolvimento de habilidades corporais e a 

participação em atividades culturais, estimulando o convívio social, o 

autoconhecimento, a autovalorização e a expressão de sentimentos 

e emoções; 

 Desenvolver a habilidade de utilizar o movimento como instrumento 

de comunicação, expressão, cooperação e integração; 

 Participar de atividades corporais diversas, construindo noções das 

diferenças individuais, buscando manter relações equilibradas e 

construtivas, respeitando as características físicas e o desempenho 

de cada um; 

 Compreender as regras dos jogos e sua funcionalidade, discutindo-

as, alterando-as e adequando-as. Utilizar regras para resolver 

conflitos; 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 

situações lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de 

violência. 

 

 

CONTEÚDOS 

Regras de inclusão e participação nas atividades. Regras de inibição à violência; 
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Autocorreção postural no caminhar, sentar, carregar, deitar, levantar, centro de equilíbrio, 

equilibrar-se em deslocamento, desvios posturais, etc; 

Asseio corporal. Uso adequado de vestuário; 

Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, percepção 

espaço-temporal, percepção viso-motora (óculo-pedal e óculo-manual) 

ESTRATÉGIAS 

Projeto desenvolvido pelo professor Luciano do Couto Júnior em parceria com outros 

professores e servidores do Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia, no qual são 

realizados jogos de futsal entre professores e alunos da instituição uma vez por semana 

após o término das aulas. 

RECURSOS 

Recursos Quantidade 

Bolas de futsal 2 

Coletes 10 

Redes de gol 2 
 

CRONOGRAMA 

Este projeto acontecerá ao decorrer do ano letivo. 

AVALIAÇÃO 

No final de cada semestre serão realizados debates e discussões para que possamos 

melhorar o desenvolvimento do projeto e no final do ano letivo será realizado a competição 

de futsal envolvendo todo grupo docente, servidores, comunidade e estudantes. 

REFERÊNCIAS 

http://www.efdeportes.com/efd193/esporte-um-meio-de-socializar-e-educar.htm 

 



   

234 

 

  



   

235 

 

PROJETO DE DANÇA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Dança. 

Etapas: 4º Bimestre Total de estudantes envolvidos: 300 

Áreas de conhecimento: Códigos e Linguagens 

Equipe responsável: Professores de educação física. 

JUSTIFICATIVA 

     Com o crescimento das desigualdades sociais, os problemas nas diversas comunidades 

periféricas do Brasil tornaram-se mais visíveis. A exposição e a amplitude desses problemas 

revelam as comunidades socialmente vulneráveis, o que abre uma grande oportunidade para 

o surgimento de inúmeros projetos sociais. Projetos que, de uma forma geral, objetivam 

eliminar ou diminuir tais problemas por meio de atividades musicais, artísticas (Dança) e 

esportivas. A Constituição do Brasil (Brasil, 1988), em seu artigo 6º e 217º, definir a prática 

desportiva e do lazer como um direito social, sendo um dever do poder público promovê-las. 

Para Tavares (2006), esse entendimento é primordial para a garantia da participação política 

e democrática das populações denominadas “vulneráveis” e para que os projetos na área da 

educação física, do esporte e do lazer atinjam todo o seu potencial de desenvolvimento social 

e humano. Portanto desenvolver projetos com esta vertente no âmbito da escola é de 

relevante importância, pois segundo Tabares (2006) o esporte e o lazer vêm sendo 

considerados como um dos principais “mediadores do desenvolvimento humano”.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

O QUE se quer fazer?  Projeto de Dança. 

POR QUE se quer fazer? Trabalhar conteúdos relevantes propostos no Caderno Pedagógico 

– Esporte e Lazer - da Educação Integral. 

PARA QUE se quer fazer? Proporcionar atividade rítmica para mediar o desenvolvimento 

humano.  



   

236 

 

ONDE se quer fazer? Sala com espelho. COMO se vai fazer?  Atividades teóricas e práticas. 

QUANDO se vai fazer? 22/10 a 29/11. A QUEM vai dirigido? Alunos dos 8º e 7º anos.  

QUEM irá fazer? Professores de Educação Física.  

OBJETIVOS 

GERAL 

  Fomentar ações educativas voltadas à autonomia cidadã, 

contribuindo com a superação de desigualdades sociais e inclusão 

educacional, assim como a promoção de mudanças concretas na 

vida dos educando. Espaço representativo de um novo tempo de 

desenvolvimento social e humano que assume o esporte e o lazer 

como meios e fins educativos. 

ESPECÍFICOS 

  Desenvolver atividades rítmicas, por meio da dança, cujo eixo 

norteador é a socialização, ou seja, em que o aluno pode ter a 

oportunidade de tomar suas próprias decisões a seu respeito e a 

respeito do grupo, assim como opinar e se posicionar sobre os 

saberes tratados. Buscar melhorias na autoestima dos alunos.  

CONTEÚDOS 

Dança Folclóricas e Populares, de rua e de salão. Nas modalidades Quadrilha, Hip hop, 

Valsa, Balé clássico, Frevo, Break, Tango, Contemporânea, Bumba-meu- Boi, House, 

Samba, Rock, Samba, Funk, Lambada, Forró e rap. 

ESTRATÉGIAS 

 Apresentar vários estilos de dança através de vídeos e contextualizar a melhor 

forma de montar uma coreografia.  

 Separar os alunos em grupos por preferência de estilos de dança e musical. 

 Propor pesquisas de passos e formações coreográficas. 

 Proporcionar espaço e tempo para a montagem da coreografia pelos integrantes do 

grupo, sob a supervisão do professor responsável. 
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 Apresentação da coreografia ao final do projeto no palco para os outros grupos 

participantes do projeto. 

RECURSOS 

Sala de dança com espelho, som e microfone. 

CRONOGRAMA 

22/10 a 26/10/2018 – Apresentação do projeto, contextualização a respeito de conteúdo de 

dança, separação dos grupos e pesquisas elaboradas pelos alunos. 

29/10 a 14/11 – Montagem das coreografias. 

19/11 a 29/11 – Apresentação das coreografias. 

AVALIAÇÃO 

  A avaliação ocorrerá durante todo o processo de construção da coreografia, observando a 

participação, o comprometimento e a criatividade do aluno e de seu grupo. 

REFERÊNCIAS 

PDE – Mais Educação – Caderno Pedagógico – Esporte e Lazer. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 05/10/1988. São Paulo: Saraiva, 

1998. 

TABARES, J. F. O esporte e a recreação como dispositivos para a atenção da população em 

situação de vulnerabilidade social. In: MELLO, V. de A.; TAVARES, C. O exercício reflexivo 

do movimento: educação física, lazer, e inclusão social. Rio de Janeiro: Shape, p. 212-224, 

2006.  

TAVARES, S. Avaliação de projetos sócio-esportivos. In: MELLO, V.de A.; TAVARES, C. O 

exercício reflexivo do movimento: educação física, lazer, e inclusão social. Rio de Janeiro: 

Shape, p. 200-211, 2006. 
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PROJETO LEITOR NOTA 10 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Leitor NOTA 10  

Etapas: 1ª Total de estudantes envolvidos: 540 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Arte e Leitura e Produção de Texto 

Equipe responsável: Biblioteca, Língua Portuguesa, Arte e Leitura e Produção de Texto.  

JUSTIFICATIVA 

 Observando que nossos alunos enfrentam muitas dificuldades tanto na leitura quanto na 

escrita, devido ao precário repertório lexical, desinteresse na leitura, erros ortográficos e 

poucas produções textuais. É importante que a escola busque resgatar o valor da leitura, 

mostrando que por meio dela podemos conhecer um mundo de encantamento, diversão, 

cultura e conhecimento.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como despertar o interesse do aluno pela leitura e produção de texto? Como fazer com que 

percebam a leitura também como uma forma de entretenimento? Como estimular a escrita 

autoral e criativa nos alunos?  

OBJETIVOS 

GERAL  Incentivar a leitura e a produção textual. 

ESPECÍFICOS 

 Dar autonomia aos alunos para localizar e socializar seus livros 

preferidos; 

Promover ampliação do vocabulário; 

Ajudar a formar bons leitores e escritores; 

Incentivar a leitura e a construção do conhecimento. 
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CONTEÚDOS 

Língua Portuguesa e Leitura e Produção de Textos.  

ESTRATÉGIAS 

 - Conversa inicial com os alunos sobre o funcionamento do projeto; 

- Escolha do livro e elaboração de uma resenha indicando o livro para os colegas; 

- Exposição das resenhas; 

-Premiação dos alunos. 

RECURSOS 

Acervo da biblioteca.  

CRONOGRAMA 

De agosto a dezembro.  

AVALIAÇÃO 

Se dará por meio da observação do desempenho e participação do aluno no processo de 

leitura do livro e escrita da resenha.  
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PROJETO SEXTA MAIS DIVERTIDA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Sexta-feira mais divertida 

Etapas: 2º Semestre Total de estudantes envolvidos: 520 

Áreas de conhecimento: Matemática, Língua Portuguesa, Artes, Educação Física 

Equipe responsável: Coordenadores e professores  

JUSTIFICATIVA 

O Distrito Federal por meio da SEEDF vem ampliando a oferta de Educação Integral para 

concretizar o ideal de um ensino de qualidade com ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades educacionais numa perspectiva de currículo integrado. O trabalho 

pedagógico e a oferta de ensino se dá de 8 a 10 horas diárias. Para tanto, há a necessidade 

de buscar alternativas e práticas cotidianas para que os estudantes viveciem esse novo 

modelo de educação por meio da observação, da brincadeira, do experimento, da 

imaginação e da interação com seus pares. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Há possibilidades de oferecer atividades mais recreativas para os alunos num dia em que 

todas as aulas diversifiquem seus momentos mantendo o foco na intencionalidade 

pedagógica? 

OBJETIVOS 

GERAL 

Favorecer por meio de atividades diversificadas e lúdicas a socialização 

entre alunos, monitores e professores, além de fortalecer os fins 

pedagógicos por meio de atividades recreativas 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolver a criatividade, o intelecto e a aptidão física e mental dos 

estudantes por meio de atividades como: dança, jogos, confecção de 

artesanatos e desporto. 

ESTRATÉGIAS 
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1. Quinzenalmente, preferencialmente nas sextas-feiras, com participação de monitores 

e  professores do turno vespertino, oficinas diversificadas com variados recursos 

lúdicos serão organizadas para propor atividades prazerosas aos alunos, com 

duração de no máximo 1h30. 

2. As oficinas poderão funcionar com ou sem rodízio de alunos, porém será 

responsabilidade do professor, caso seja adotado rodízio, sugerir o limite de tempo e 

fixar em local visível, de preferência na sua oficina, esse limite para que os alunos 

possam saber o momento exato para aguardarem em fila o momento da sua 

participação. 

3. As oficinas deverão ser criadas por meio de sugestões dos professores e alunos, 

porém com acompanhamento e orientação dos coordenadores pedagógicos para que 

as mesmas possam cumprir com seu papel pedagógico e para garantir que possam 

ser atendidas com materiais de suporte. 

4. Será destinado um período de coordenação para que os professores planejem, 

separem e organizem seus materiais se assim for necessário. 

5. É responsabilidade do professor manter a sala ou o local utilizado para a oficina em 

bom aspecto de limpeza e com mobiliário organizado. 

6. Mesmo com apoio de monitores é de responsabilidade do professor manter a 

ordem em sua oficina, bem como zelar pelos patrimônios utilizados como: 

aparelho de som, data-show e qualquer outro material pedagógico. 

7. As oficinas devem atender no mínimo a metade dos alunos frequentes no turno. 

8. Como o momento é também de acolhimento, os alunos não serão obrigados a 

estarem presentes em todas as oficinas direcionadas, porém deverá haver lugar 

próprio para os alunos ociosos como sala de aula, auditório etc e com supervisão de 

monitores ou professores. Esse momento será reservado como um ambiente para 

descanso e relaxamento, portanto poderá ser utilizados colchonetes. 

9. A quadra poliesportiva, por ser um espaço amplo deve obrigatoriamente ser utilizada 

e atender no mínimo 50 alunos, podendo ser explorada por mais de uma oficina. 

10. A sala de vídeo e de informática por conter recursos audiovisuais disponíveis também 

deverão ser utilizadas com obrigatoriedade, procurando-se explorar sua capacidade 

máxima. 

11. Cada oficina deverá atender no mínimo 20 alunos. 
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12. Se for observado redução na participação dos alunos em uma determinada oficina, 

será solicitado ao professor que repense em uma forma de substituí-la ou de realizar 

adaptações para que a mesma volte a atender o mínimo desejável de alunos.  

RECURSOS 

Data-show, aparelho de som, microfones, caixas de som amplificadas, dentre outros. 

AVALIAÇÃO 

Serão avaliadas a participação dos alunos e a criatividade dos professores em proporcionar 

oficinas atrativas para um número de alunos que contemplem pelo menos 50% do total de 

estudantes frequentes.  

REFERÊNCIAS 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a educação em tempo integral nas unidades 

escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2017. 
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PROJETO APRENDENDO A APRENDER 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Aprendendo a aprender 

Etapas: 1ª Total de estudantes envolvidos: 540 

Áreas de conhecimento: Todas as disciplinas 

Equipe responsável: Coordenação e professores.  

JUSTIFICATIVA 

          Sabe-se que todo estudante tem o direito de desenvolver ao máximo o seu potencial 

cognitivo. De tal modo, a escola tem a responsabilidade de garantir oportunidade e meios 

adequados para que isso seja efetivado.  É de suma importância que busquemos maximizar 

a capacidade de aprender, pensar, refletir, estudar e comunicar do estudante, por meio de 

uma educação cooperativa e não competitiva.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

Considerando a nossa realidade escolar, como criar estratégias de intervenção para alunos 

com dificuldade de aprendizagem? Como podemos elevar a capacidade do aluno em 

aprender?  Quais são as principais dificuldades? Como diagnosticar? Como solucionar? 

OBJETIVOS 

GERAL 
Identificar os estudantes com dificuldade de aprendizagem e lançar 

uma programação estratégica de intervenção coletiva e individual.  

ESPECÍFICOS 

Formação dos professores durante as coordenações para 

aplicação do projeto. 

Compreensão dos processos cognitivos elementares e sua 

importância para a aprendizagem: atenção, percepção, linguagem, 

memória e pensamento. 
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Estudo dos fatores que influenciam no processo de aprendizagem: 

autoestima, compreensão, fluidez verbal, agilidade mental, 

raciocínio, inteligência (múltiplas inteligências), tomada de 

decisões, resolução de problemas e ansiedade. 

Inclusão da afetividade e da motivação como estratégias de 

aprendizagem. 

 

CONTEÚDOS 

Todas as disciplinas.  

ESTRATÉGIAS 

Diagnóstico inicial dos alunos com dificuldade de aprendizagem. Formação dos professores 

para o ensino de estratégias para maximizar a aprendizagem, para que possam aprender a 

aprender, trabalhando a autonomia e o desenvolvimento do educando.  

RECURSOS 

- Apostilas, recursos visuais e eletrônicos.  

CRONOGRAMA 

O projeto se realizará conforme demanda de estudantes, com duração variável.  

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de forma individualizada de acordo com o que foi trabalhado com 

o estudante. O objetivo será a obtenção de um melhor desempenho nas disciplinas tanto da 

base comum quanto da parte flexível.  
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PROJETO BAILE DE MÁSCARAS 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Baile de máscaras 

Etapas:Ensino Fundamental anos finais (3º 

ciclo) 
Total de estudantes envolvidos: 540 

Áreas de conhecimento: Todas 

Equipe responsável: Artes e História. 

JUSTIFICATIVA 

Idealizar um baile de máscaras com moldes de um baile tradicional ( Eras Medievais, 

Modernas, entre outras) 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como era a vida cotidiana na época Medieval? Como se manifestam o pensamento cultural 

artístico? Como ocorreram as transformações nas transições da idade moderna para a idade 

Moderna? 

OBJETIVOS 

GERAL 

Identificar e apreciar manifestações artísticas, ao longo da história, 

bem como, o surgimento de uma nova visão de mundo europeu com 

reflexo no pensamento.  

ESPECÍFICOS 

 

 

 

CONTEÚDOS 

História artes e pluralidade cultural. 

Idealizar um baile de máscaras com danças em pares, 

cuidados com modos de cumprimentar. 
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ESTRATÉGIAS 

Envolvimento dos alunos com participação efetiva na confecção de materiais e pesquisas. 

RECURSOS 

Textos escritos, pesquisas, apresentação de imagens, livro didático, idas ao laboratório de 

informática para debates e pesquisas, além de produção prática. 

CRONOGRAMA 

Segundo semestre letivo. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá durante o processo de ensino aprendizagem. 
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PROJETO FESTA DAS REGIÕES 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: FESTA DAS REGIÕES 

Etapas: Ciclo Ensino Fundamental Anos Finais Total de estudantes envolvidos: 520 

Áreas de conhecimento: Todas  

Equipe responsável: Coordenação 

JUSTIFICATIVA 

          A festa das Regiões em nossa escola busca resgatar tradições folclóricas e 

históricas de cada região do Brasil, bem como o envolvimento de toda comunidade escolar. 

Durante as cinco semanas que antecedem a festa é realizada Gincana Cultural na 

escola com a participação de alunos, professores e demais funcionários. Durante este 

período, nos intervalos, acontecem apresentações de danças típicas, jogo de perguntas e 

respostas, arrecadação de prendas e provas diversas. Todas estas atividades são pontuadas 

coletivamente por turma, promovendo dessa forma, o trabalho de equipe, a interação entre 

alunos e professores (que participam das atividades com as turmas em que são 

Conselheiros), conhecimento cultural da diversidade brasileira. A culminância acontece com 

a realização da Festa das Regiões, aberta a comunidade com barracas típicas, onde são 

expostos artigos, objetos e pesquisas realizadas pelos estudantes. Também há 

apresentação de quadrilhas e danças e comidas típicas. Há ainda pescaria e bazar. A festa 

é realizada com a participação dos professores dos turnos diurno e noturno e ao final da 

mesma, todos os gêneros alimentícios arrecadados em excesso e não utilizados na festa 

(como arroz, óleo, farinha, feijão, frango, etc), são destinados à complementação da 

alimentação de escolar dos estudantes durante o restante do ano letivo. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Por quê realizar uma festa das regiões? 

Como a cultura das regiões é apresentada? 
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Quais as diferenças culturais entre as regiões? 

OBJETIVOS 

GERAL 

Promover uma integração entre toda a comunidade escolar e 

incentivar os alunos a conhecer de maneira lúdica a cultura, 

costumes e hábitos das regiões. 

ESPECÍFICOS 

Estabelecer o contato dos alunos com a riqueza de assuntos das 

regiões brasileiras; 

Propiciar aos alunos um aprendizado específico de todas as 

regiões; 

Gerar troca de ideias e discussões entre alunos e professores 

envolvidos no projeto; 

Trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e lúdica; 

Aprofundar o conhecimento sobre cultura, dialetos, danças, crenças 

por meio da construção de trabalhos; 

Produzir trabalhos escolares sobre as diferenças sobre as regiões 

brasileiras. 

CONTEÚDOS 

Geografia, História, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Informática. 

ESTRATÉGIAS 

Durante as cinco semanas que antecedem a festa é realizada Gincana Cultural na 

escola com a participação de alunos, professores e demais funcionários. Durante este 

período, nos intervalos, acontecem apresentações de danças típicas, jogo de perguntas e 

respostas, arrecadação de prendas e provas diversas. Todas estas atividades são pontuadas 

coletivamente por turma, promovendo dessa forma, o trabalho de equipe, a interação entre 

alunos e professores (que participam das atividades com as turmas em que são 

Conselheiros), conhecimento cultural da diversidade brasileira. A culminância acontece com 

a realização da Festa das Regiões, aberta a comunidade com barracas típicas, onde são 

expostos artigos, objetos e pesquisas realizadas pelos estudantes. Também há 
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apresentação de quadrilhas e danças e comidas típicas. Há ainda pescaria e bazar. A festa 

é realizada com a participação dos professores dos turnos diurno e noturno e ao final da 

mesma, todos os gêneros alimentícios arrecadados em excesso e não utilizados na festa 

(como arroz, óleo, farinha, feijão, frango, etc), são destinados à complementação da 

alimentação de escolar dos estudantes durante o restante do ano letivo. 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Recursos Humanos 

Professores, pais, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores, apoio 

escolar, assistência. 

Recursos Materiais 

Tecidos, papeis de todos os tipos, EVA, laboratório de informática, lápis de cor, giz de cera, 

pinceis, tinta guache, tinta de tecido, isopor, etc. 

Recursos Financeiros 

Em princípio será utilizado matérias da escola, que são adquiridos por meio das verbas que 

recebemos. 

CRONOGRAMA 

Duração: Período de 2 meses. De abril a junho de 2018 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada ao longo de todo o bimestre escolar, levando-se em conta a 

participação e o desempenho do aluno e de sua equipe. 
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PROJETO MULHERES INSPIRADORAS 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Programa de Ampliação da Área de Abrangência do Projeto “Mulheres 

Inspiradoras” 

Etapas: 9º anos Total de estudantes envolvidos: 120 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, História, Arte, Geografia. As demais 

disciplinas também poderão integrar o projeto, principalmente as de parte diversificada 

(Leitura e produção de textos/ Acompanhamento pedagógico). 

Equipe responsável: Professora de Língua Portuguesa (9º ano – Vânia dos Reis Sousa) 

JUSTIFICATIVA 

O projeto visa dar visibilidade às mulheres que, mesmo não se julgando merecedoras, 

fazem a diferença na vida das pessoas com quem convivem. Busca-se discutir a questão 

da violência contra a mulher e a falta de conhecimento acerca dos direitos destas. Além dos 

pontos relatados, o fomento à leitura e à produção escrita autoral são proporcionadas a 

partir do desenvolvimento de atividades diversificadas (leitura; discussão sobre textos, livros 

e filmes; produção de textos de diversos gêneros).   

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Por que não há muitas mulheres citadas na história em geral? Que “tipo” de mulher 

geralmente é citada?  

 Como, geralmente, a mulher é representada historicamente? Gostamos deste tipo 

de representação? 

 Qual o papel das artes na representação da mulher (plásticas, cênicas e músicas)?  

 Somente mulheres adultas são “inspiradoras”? 

 Há “Mulheres Inspiradoras” ao meu redor? Quem são elas e o que fazem? 

  As mulheres que me inspiram, sentem-se inspiradoras? 
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 Como dar visibilidade às mulheres que nos inspiram e estão ao nosso redor? 

OBJETIVOS 

GERAL 

Proporcionar aos estudantes a possibilidade de discussão e 

reflexão sobre as temáticas: identidade feminina, a representação da 

mulher na mídia, cyberviolência e violência contra a mulher, a partir de 

práticas pedagógicas pautadas pela pedagogia de projetos e que 

privilegiem a leitura, a produção de textos autorais e o protagonismo 

dos alunos. 

ESPECÍFICOS 

 Ampliar o repertório de leitura; 

 Aprimorem as suas habilidades e competências ligadas à 

escrita de textos autorais; 

 Fortalecer os conhecimentos sobre gêneros e tipos textuais; 

  Conhecer a história de vida de mulheres no Brasil e no 

mundo que se destacaram por sua atuação expressiva em diferentes 

áreas, visando dar-lhes condições de ressignificar a percepção que 

eles têm acerca do papel da mulher na sociedade; 

  Refletir sobre a Lei Maria da Penha, permitindo-lhes 

especialmente identificar as diferentes formas de violência contra a 

mulher e os mecanismos possíveis para preveni-la, combatê-la e 

denunciá-la; 

 Mobilizar a comunidade escolar para o combate a todas as 

formas de violência contra a mulher; 

  Realizem entrevistas às mulheres de sua própria 

comunidade ou família, visando ao registro de histórias de vida dessas 

pessoas. 

 Refletir sobre o uso consciente das Redes Sociais. 

CONTEÚDOS 

 Gêneros textuais (reportagem, entrevista, notícia, resenha de livro, resenha de filme, 

conto literário e de crônica); 

 Produção de memorial de vida e leitura (adaptação do projeto original); 

 Leitura de textos instrucionais; 
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 Produção de texto – relatório de aula (Diário de Bordo); 

 Leitura de texto literário filiado ao gênero Diário - O Diário de Anne Frank; 

 Apreciação de filmes relacionados às temáticas trabalhadas nos livros lidos: O menino do 

pijama listrado, A vida é bela; entre outros; 

 Elaboração de resumo da história de vida da mulher inspiradora a ser entrevistada, 

visando à definição do roteiro de perguntas adequadas ao perfil de cada entrevistada; 

 Estudo e reflexão acerca do gênero entrevista: objetivos e características; 

 Elaboração de roteiro de entrevista; 

 Estudo das especificidades do gênero biografia; 

 Estudo dos marcadores textuais no texto narrativo; 

 Estudo dos elementos que auxiliam na construção da coesão e da coerência no texto 

narrativo; 

 Leitura de poemas de Cristiane Sobral (dos livros “Não vou mais lavar os pratos” e “Só 

por hoje vou deixar meu cabelo em paz”); 

 Leitura Quarto de Despejo - Diário de uma favelada; 

 Elaboração, escrita e reescrita de texto biográfico; 

 Revisão do próprio texto, a partir das informações apresentadas em sala de aula sobre 

pontuação, organização de parágrafos, coesão e coerência. 

ESTRATÉGIAS 

 Estudo de textos biográficos; 

 Análise de notícias de jornal, sites e páginas do Facebook; 

 Realização de debates em sala de aula; 

 Realização de trabalhos em grupo para elaboração de pesquisa, estudo e reflexão 

sobre os temas apresentados; 

 Elaboração de folder e cartaz informativos visando à divulgação dos conhecimentos 

construídos ao longo das pesquisas realizadas; 

 Leitura individual, compartilhada e em voz alta dos livros O Diário de Anne Frank, 

Quarto de Despejo – Diário de uma favelada, poemas diversos de Cristiane Sobral; 

 Debate a respeito dos livros lidos; 

 Realização de entrevista com mulheres inspiradoras; 

 Construção de texto biográfico; 
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 Escrita dos Diários de Bordo; 

 Apreciação de filmes relacionados às temáticas abordadas no projeto; 

 Projeção de Cordel sobre a Lei Maria da Penha; 

 Utilização de recursos tecnológicos no processo de orientação para escrita e 

reescrita dos textos biográficos (orientação à distância com uso de programas de edição 

de texto – sob orientação da professora). 

RECURSOS 

 Projetor audiovisual; 

 Material impresso; 

 Laboratório de informática; 

 Filmes para projeção; 

 Músicas; 

 Aparelho para reprodução de música; 

 Livros: O Diário de Anne Frank, Quarto de Despejo – Diário de uma favelada, Não 

vou mais lavar os pratos e Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. 

CRONOGRAMA 

Fevereiro/ Março/ Abril 

 Aplicação do questionário diagnóstico; 

 Sistematização e produção do “Diário de Bordo”; 

 Início da produção dos diários de bordo; 

 Orientação para escrita do gênero Memória; 

 Produção de memorial de vida e de leitura; 

 

Maio/ Junho/ Julho 

 Filmes de contextualização da II Guerra Mundial: 

 O menino do pijama listrado; 

 A menina que roubava livros; e 

 Escritores da Liberdade. 

 Atividades correlacionando os cursos “Programa de Ampliação de Abrangência – 

Mulheres Inspiradoras” e “Maria da Penha vai à Escola”; 

 Produção de cartazes e apresentações biográficas de Mulheres Inspiradoras. 
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Agosto e Setembro 

 Atividades para o uso consciente das redes sociais; 

 Leitura das obras: “Diário de Anne Frank” e “Só por hoje vou deixar meu cabelo 

em paz”. 

 

Outubro 

 Estudo, a partir de vídeos e leitura, do gênero entrevista; 

 Leitura de poemas e produção de material para apresentação do texto escolhido 

pelo grupo; 

 Entrevistar e registrar, por meio de gravação de áudio, “Mulheres Inspiradoras”; 

 Transcrição da entrevista registrada. 

 

Novembro e Dezembro 

 Orientação para produção de texto narrativo; 

 Produção de texto narrativo a partir da entrevista feita anteriormente. 

 Semana “Inspiradora” de cine debate com os filmes: 

 Nise, o coração da loucura; 

 Histórias Cruzadas; 

 Estrelas além do tempo; 

 Persépolis (animação); 

 Para sempre Alice;  

 Que horas ela volta? 

AVALIAÇÃO 

A avaliação dar-se-á a partir dos materiais produzidos pelos estudantes, no decorrer da 

execução do projeto. Salienta-se que o mesmo enriquece e abre os horizontes para novos 

modos de se pensar o processo avaliativo. 

REFERÊNCIAS 
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Este projeto integrador tem por base o “Plano de Curso” do projeto interdisciplinar 

elaborado pelas professoras Gina Vieira Albuquerque e Vitória Régia Oliveira. O 

mesmo conta com o seguinte referencial teórico: 

 Apelação Midiática- Na mídia falta respeito à imagem da mulher- Revista SINPRO Mulher 

de março de 2014; 

 Caiu na Rede- Mulheres na Web- Revista Mátria de março de 2014; 

 Como se aprende? Estratégias, Estilos e Metacognição, Evelise Portilho; 

 Como um Romance, Daniel Penac;  

 Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal; 

 Cyberbullying e outros riscos da Internet - Despertando a atenção de pais e professores, 

Ana Maria de Albuquerque Lima; 

 Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar- Diva Albuquerque Maciel e 

Silviane Barbato; 

 Diretrizes de Avaliação Educacional – Aprendizagem Institucional e em Larga Escala 

 Diretrizes Nacionais de Direitos Humanos; 

 Eu sou Malala; 

 Formação do professor como agente letrador- Stella Maris Bortoni- Ricardo, Veruska 

Ribeiro Machado e Salete Flôres Castanheira; 

 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); 

 Novas tecnologias, trabalho e educação- um debate multidisciplinar- Celso João Ferreti, 

Dagmar M. L Zibas, Felícia R. Madeira e Maria Laura P. B. Franco; 

 O Diário de Anne Frank; 

 Professores e Professauros – Reflexões sobre a aula e práticas pedagógicas diversas, 

Celso Antunes; 

 Programa Gestão de Aprendizagem Escolar- Gestar II. Língua Portuguesa. Ministério da 

Educação; 

 Quarto de Despejo – o Diário de uma favelada; 

 Questões da infância e da adolescência na escola- Educar, Instituto da Infância e 

Juventude; 

 Revelando Tramas, descobrindo segredos - Violência e convivência nas escolas, de 

Miriam Abramovay, Anna Lúcia Cunha e Priscila Pinto Calaf; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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 Revista Nova Escola de abril de 2014. “Tem jovem que nem sabe por que posta fotos 

eróticas na Web”. Entrevista com Renata Libório; 

 Técnica de Redação – O que é preciso saber para bem escrever, Lucília H. Garcez do 

Carmo; 

 Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TICS, Guia do Cursista, 

Ministério da Educação. 
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PROJETO MÊS DA MULHER 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: Mês da Mulher 

Etapas: 3º Ciclo Ensino Fundamental  Total de estudantes envolvidos: 520 

Áreas de conhecimento: Todas  

Equipe responsável: Coordenação 

JUSTIFICATIVA 

E igualdade de gênero também é assunto de criança. A discriminação contra a menina, hoje, 

é a violência contra a mulher de amanhã, e perpetua um ciclo que fortalece o agressor - seja 

ele o homem, o Estado que não protege a mulher ou a política que a deslegitima - e desune 

as próprias mulheres, vítimas primeiras de um pensamento social e historicamente construído 

segundo o qual a voz da mulher não tem valor. 

A desigualdade de gênero afeta não só a percepção sobre a identidade e individualidade de 

meninas e meninos, mas também a educação e os referenciais que elas recebem do que 

"podem" ou não fazer de acordo com o que o ideal social de feminilidade e masculinidade 

espera. Quando o assunto é a escolha de uma profissão, não seria diferente, e é comum que 

meninas se afastem de suas reais áreas de interesse por receio de sofrerem preconceito, daí 

a importância de estimular o contato com a diversidade na infância. 

Dessa forma, trabalhar com temas de mulheres e suas perspectivas para o futuro, seu 

empoderamento feminino, além da negativa ao machismo são de suma temas importantes 

para reduzir os preconceitos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Por quê trabalhar com temática feminina? 

Como mudar a cultura machista nas escolas? 
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Quais mudança pretende-se obter com esse projeto? 

OBJETIVOS 

GERAL 
Reduzir desigualdades entre homens e mulheres e reduzir a temática 

machista em sala. 

ESPECÍFICOS 

Propiciar aos alunos um aprendizado específico da temática machismo 

e feminismo; 

Gerar troca de ideias e discussões entre alunos e professores 

envolvidos no projeto; 

Trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e lúdica; 

Aprofundar o conhecimento sobre a temática feminina, 

Produzir trabalhos escolares sobre as diferenças entre homens e 

mulheres; 

CONTEÚDOS 

Geografia, História, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Informática. 

ESTRATÉGIAS 

Durante o mês das mulheres será realizada na escola com a participação de alunos, 

professores e demais funcionários diversos eventos sobre machismo e empoderamento 

feminino. Durante este período, nos intervalos, acontecem musicas sobre mulheres e sua 

valorização. Promovendo dessa forma, o trabalho de equipe, a interação entre alunos e 

professores (que participam das atividades com as turmas em que são Conselheiros), 

conhecimento cultural da diversidade brasileira. Haverá diversas culminâncias que 

acontecem com a realização de eventos como aplausos a entrada nas meninas, declamação 

de poemas, músicas, entre outros e um momento no sábado com a banda LedBed com a 

temática “o machismo nunca mais”. 

RECURSOS 

Recursos Humanos 
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Professores, pais, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores, apoio 

escolar, assistência. 

Recursos Materiais 

Tecidos, papeis de todos os tipos, EVA, laboratório de informática, lápis de cor, giz de cera, 

pinceis, tinta guache, tinta de tecido, isopor, etc. 

Recursos Financeiros 

Em princípio será utilizado matérias da escola, que são adquiridos por meio das verbas que 

recebemos. 

CRONOGRAMA 

Duração: Mês de Março 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada ao longo de todo o bimestre escolar, levando-se em conta a 

participação e o desempenho do aluno. 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, C. e SCALON, C. Percepções e atitudes de mulheres e homens sobre a conciliação 

entre família e trabalho pago no Brasil. In: ARAÚJO, C. e SCALON, C. (orgs.). Gênero, Família 

e Trabalho no Brasil, Rio de Janeiro, FGV/FAPERJ, 2003, p. 15–78. 
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FESTIVAL DE MÚSICA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: FESTIVAL DE MÚSICA 

Etapas: 4 
Total de estudantes envolvidos: toda a 

escola 

Áreas de conhecimento: TODAS  

Equipe responsável: PROFESSORES E COORDENAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

É comum embora não seja normal que o ambiente escolar se encontre muitas vezes 

cheio de conflitos onde os valores como respeito, amizade e a alegria sejam substituídos por 

brigas, desentendimentos onde as emoções negativas estejam sempre a flor da pele. E a 

escola enquanto agente de transformação precisa encontrar alternativas preventivas para que 

esse ambiente escolar seja preenchido de oportunidades de crescimento e desenvolvimento 

integral da criança, do adolescente e do jovem. A prática transdisciplinar do Festival de 

Música, ultrapassa os muros da escola e envolve toda a comunidade escolar pois procura 

conceber e implementar vivências em que os adolescentes possam se deparar com a 

complexidade da vida, com os desafios para a excelência, experimentando atitudes de 

cooperação, solidariedade, respeito mútuo, tolerância amizade…ou seja, encontrar com suas 

forças e habilidades. 

O projeto Festival de Música busca encontrar nos alunos, as habilidades na área musical 

pois entendemos que muitos jovens têm potencial artístico e que a escola precisa dar a eles 

a oportunidade de desenvolver. A música é uma forma poderosa de socialização e integração! 

É através da descoberta de talentos e dons que se encontra a missão de vida. 

E a escola é um celeiro de talentos musicais adormecidos como bem diz “Howard 

Gardner, em sua teoria das Inteligências Múltiplas. Cabe a escola e ao professor despertar 

esse talento e criar maneiras de desenvolvê-lo. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

O que a escola poder fazer para despertar as habilidades na área da música em seus alunos 

Como trabalhar a autoestima e autoconfiança dos alunos através da música. 

A música pode ser usada pela escola como elemento integralizador e socializador nas 

relações escolares. 

Qual a importância da música no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver  através da Música um ambiente escolar harmônico e 

alegre e despertar o talento presente em muitos adolescentes mas às 

vezes desconhecidos por eles. 

ESPECÍFICOS 

 Mel 

 

CONTEÚDOS 

O Projeto é uma atividade Multidisciplinar pois envolve toda a escola e todas as áreas do 

conhecimento. 

ESTRATÉGIAS 

Melhorar as relações interpessoais no ambiente escolar; 

Descobrir novos talentos na área musical; 

Despertar o dom e o potencial musical; 

Integrar a música como elemento socializador com outras áreas de 

conhecimento; 

Trabalhar autoestima e autoconfiança; 

Anunciar mensagens de alegria, paz e esperança através da 

música; 

Tornar o ambiente escolar festivo e alegre. 
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O projeto se desenvolve em 4 etapas: 

1ª Inscrição para todos os alunos que desejem participar do Festival 

2ª Audição: Em dia marcado, os alunos inscritos serão ouvidos por profissionais na área da 

música onde é feito uma seleção, seguindo critérios estabelecidos pelo projeto. 

3ª Escolha da música e ensaios: Após a seleção dos Finalistas do projeto inicia-se a etapa 

dos ensaios (com duração média de 1 mês);nesse tempo os alunos tem o acompanhamento 

de profissionais  e técnicos musicais para o aprimoramento do talento bem como a 

performance geral da apresentação.  

4ª Apresentação: em dia o horário  determinados, toda a escola se mobiliza para o grande dia 

em que os finalistas irão se apresentar para toda a comunidade escolar.  

Nessa etapa do Projeto os alunos finalistas serão avaliados seguindo alguns critérios: 

AFINAÇÃO, ESCOLHA DA MÚSICA E PRESENÇA DE PALCO. Todos os alunos recebem 

premiação pela participação e uma equipe de jurados escolhem avaliando critérios pré 

estabelecidos, as três melhores performances do Festival de Música, que recebem um troféu 

cada um. 

RECURSOS 

SOM PROFISSIONAL 

MÚSICOS PARA OS ENSAIOS 

ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

TROFÉUS E MEDALHAS 

FINANCEIROS: O Festival de Música possui gastos financeiros de uma média de 

R$3.500,00 para custeio das despesas com o projeto. Esses recursos são arrecadados 

junto aos parceiros da escola e com a venda de rifas feita pelos alunos e professores. 
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CRONOGRAMA 

Inscrições: 15 dias 

Seleção: 15 dias 

Ensaios: 1 mês 

Apresentação: Feita em um dia determinado no calendário da escola 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita por cada envolvido no Projeto, visto que o principal objetivo e despertar 

talentos e melhorar a autoestima dos alunos. Professores e comunidade escolar o Projeto ao 

final de cada edição anual. 
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia 

Título do Projeto: LIED - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

Etapas: todas Total de estudantes envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: TODAS AS ÁREAS 

Equipe responsável: Professores dos 6º, 7º, 8º e 9º anos e Professora responsável do LIED 

Joéldina Veras. 

JUSTIFICATIVA 

A informática vem adquirindo grande relevância no cenário educacional. Sua utilização como 

instrumento de aprendizagem vem aumentando cada vez mais e exigindo que a escola se 

adapte a essa nova realidade. 

 A educação passa por mudanças estruturais e funcionais para adicionar as 

tecnologias no meio pedagógico como mediadora no processo ensino-aprendizagem e 

proporcionar interação entre aluno e professor, utilizando os diversos recursos educacionais 

que a internet pode oferecer. 

Segundo o governo federal, a inclusão digital é um dos caminhos para atingir a 

inclusão social. Por meio dela, as camadas mais carentes da população podem se beneficiar 

com novas ferramentas para obter e disseminar conhecimento, além de ter acesso ao lazer, 

à cultura e melhores oportunidades no mercado de trabalho. Assim, os programas de 

inclusão digital são ações que ajudam a democratizar o acesso às novas tecnologias, 

levando computadores, conexão de internet e cursos de formação às populações mais 

necessitadas. Essa inclusão chega às escolas através do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO), cujo objetivo é promover o uso pedagógico da informática na rede 

pública de educação básica. 

 Com a implantação da escola em tempo integral surge a necessidade de integrar ao 

currículo diversificado a “inclusão digital” como forma de incentivar e orientar o educando no 
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uso do computador como ferramenta educacional, sendo utilizado não como instrumento 

que ensina o aprendiz, mas como elemento que auxilia no desenvolvimento de algo e, 

portanto, o aprendizado pode ocorrer pela execução da tarefa através do computador e pelo 

conhecimento dos meios necessários para o desenvolvimento da mesma. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Os jovens nasceram e cresceram nesse novo ambiente tecnológico. A Escola pode 

ficar à parte dessa nova realidade? 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Utilizar a informática como instrumento de apoio às disciplinas e 

aos conteúdos desenvolvidos e oferecer ao corpo docente e 

discente acesso a essa nova ferramenta através de seu 

manuseio prático intercalado com os conhecimentos teóricos, 

proporcionando o educando interação com o objeto de estudo e 

acesso a instrumentos tecnológicos atuais. 

ESPECÍFICOS 

 Inserir no cotidiano escolar o uso de tecnologias para aprimorar 

a aprendizagem; 

 Conhecer e vivenciar atividades educativas disponíveis na 

internet; 

 Promover atividades com múltiplas possibilidades de reflexão, 

pesquisa e produção; 

 Desenvolver habilidades para o uso correto do computador e de 

programas que possam auxiliar o processo de aprendizagem; 

 Estimular no educando interesse pela pesquisa e o 

desenvolvimento de aprendizagem cooperativa; 

 Promover a interação entre alunos e professores. 

CONTEÚDOS 

            Atividades planejadas para 6º, 7º, 8º e 9º anos da escola integral em sua parte 

diversificada com o objetivo de desenvolver habilidades voltadas a noções básicas de 

operação do computador, reconhecimento e utilização do sistema operacional Linux.  
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           Uso de jogos de raciocínio, táticas e estratégias, orientação de pesquisa, produção 

de vídeos e trilhas sonoras, acesso a dicionários e bibliotecas virtuais, segurança no acesso 

à rede, orientação para reconhecimento do uso da internet como auxílio no aprofundamento 

nos estudos.  

 Nesse ano será desenvolvido um mini projeto de construção de podcasts (Conteúdo 

de áudio transmitido via RSS), pelos alunos do 9º ano com o objetivo de montar um canal 

temático onde se discutam assuntos de seu interesse (cinema, TV, literatura, ciências, 

música, anime, esporte, profissões, etc). 

ESTRATÉGIAS 

             Consiste em realizar aulas dinâmicas com o auxilio dos elementos disponíveis na 

internet e através de softwares educativos previamente testados e planejados pelos 

professores durante o ano letivo.  

RECURSOS 

Computadores Proinfo, Data show, Caixa de som, entre outros. 

CRONOGRAMA 

           Na base comum o cronograma é organizado a partir do planejamento do professor e 

devidamente registrado no quadro de horários do LIED. O projeto Cultura Digital possui 

grade horária definida para toda a semana em consonância com a organização da escola 

integral para o período vespertino de acordo com o currículo da parte diversificada. Durante 

o ano letivo. 

AVALIAÇÃO 

             A avaliação ocorrerá a partir da participação efetiva dos alunos nas atividades 

desenvolvidas no LIED (Laboratório de Informática Educacional), tanto na elaboração e 

desenvolvimento de projetos, pesquisas de temas, apresentação e organização de ideias, 

como também na parte disciplinar e de conservação do ambiente. 

 A presença do professor regente é de fundamental importância para o processo e sua 

finalização, devendo observar a evolução dos alunos na utilização das tecnologias, na 
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adequação dos recursos para as necessidades de aprendizagem e evolução do olhar crítico 

do aluno. 

REFERÊNCIAS 

 

COX, Kenia Kodel. Informática na educação escolar. Campinas, SP: Autores Associados, 

2003 – Coleção polêmicas do nosso tempo. 

 

BASTOS, Beth... [et al.]. Introdução à educação digital: caderno de estudo e prática. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação à Distância; 2008. 268 p. 

 

BRASIL, Ministério do planejamento, orçamento e gestão. Inclusão digital. Disponível em: 

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Programa Nacional de tecnologia Educacional 

(ProInfo). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=8

23.  

 

TEIXEIRA, E. As três preocupações com os trabalhos acadêmicos. Disponível em: 

http://www.astresmetodologias.com.br>.  

 

VALENTE, José Armando (Org.). Computadores e conhecimento: repensando a 

educação. Campinas: UNICAMP/NIED, p. 139-164, 1998. ______. Diferentes usos do 

computador na educação. 
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