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I.APRESENTAÇÃO

Diante da necessidade 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 o 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 se envolvem, seja em ambiente formal ou

informal. O processo se deu conforme o cronograma na tabela a seguir.

DATA TEMA METODOLOGIA QUEM

07/02 a

11/02

Estudo dos documentos

oficiais e revisão da

proposta pedagógica

Revisão/elaboração da proposta

pedagógica na semana pedagógica

Coordenação e

supervisão

pedagógica/

professores

12/02 Plano de ação da escola Elaboração coletiva do plano de

ação da escola

Coordenação e

supervisão

pedagógica/

professores

12/02 Plano de ação da escola Solicitação do plano de ação da

coordenação pedagógica, soe, sala

Supervisão
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de recursos, readaptados e

conselho escolar

21/02 a

03/03

Diagnóstico da

realidade escolar

Elaboração, entrega e recolhimento

do questionário de diagnóstico e

perfil familiar para todos os alunos.

Coordenação e

supervisão

pedagógica/

alunos e pais

07/03 a

11/03

Diagnóstico da

realidade escolar

Contagem dos dados recolhidos

com o questionário

Coordenação e

supervisão

pedagógica

09/05 a

31/05

Proposta pedagógica Revisão/elaboração coletiva da

proposta pedagógica

Coordenação

pedagógica,

professores e

coordenador

intermediário

01/06 a

03/06

Proposta pedagógica Disponibilização da proposta

pedagógica impressa e no drive da

escola.

Envio da cópia da proposta à unieb.

Coordenação

pedagógica

Proposta pedagógica Ajustes finais Coordenação

pedagógica e

professores

Proposta pedagógica Envio da proposta pedagógica Coordenação

pedagógica
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II.HISTÓRICO

1)CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA E ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

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, retirada do livro “Escolas da FEDF - Volume II”,

Editora Cobapa 1985 (capa na figura abaixo).
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Acima 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 escolas fundadas

em Ceilândia e que no tempo fazia parte do complexo escolar “A” de Ceilândia.

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

com a área de vulnerabilidade social, o CEF 20 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 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).

10



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.

2)CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

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 Laboratório Ciências;

● 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 Refeitório adaptado;
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● 01 Quadra de Esporte sem cobertura;

● 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.

3)DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

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): (61) 3901-3757

(61) 98512 -1060 - whatsapp

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 pelo

desenvolvimento das atividades de Acompanhamento Pedagógico nas áreas de Língua
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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.

A. PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

No nosso quadro funcional contamos com 69 professores efetivos, dos quais 1 diretor, 1

vice-diretor, 2 supervisores pedagógicos, 6 coordenadores pedagógicos, 3 orientadoras educacionais,

1 pedagoga, 2 professoras da sala de recursos generalista, 11 readaptados, 18 professores de

contrato temporário, 13 profissionais da carreira assistência, dos quais 2 são monitores, 1 chefe de

secretaria, 2 técnicos administrativos, 4 da copa/cozinha, 1 chefe administrativo, 3 agente

administrativo, 21 funcionários são terceirizados para serviços de limpeza, cozinha e segurança.

Quanto à formação dos professores, temos 1 profissional com doutorado, 7 profissionais com

mestrado, 60 com especialização e 19 com graduação.

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).

III.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Um dos objetivos da educação é preparar os jovens para lidarem adequadamente com as

transformações impostas pela realidade, dinâmica em sua natureza, dialogando com o legado das

gerações passadas e imprimindo sua própria marca no presente, numa relação geracional que vai

tecendo e estruturando a sociedade entre a tensão de reproduzir mais do mesmo e transformar o

que já se tem. Bem, o advento da covid-19 colocou essas teses à prova e todo um universo de

percepções acerca do que fazemos e a que distância está o sentido da prática educadora da

necessidade da população discente.

A escola, como não poderia deixar de ser, foi fortemente abalada pela pandemia.

Reconheceu-se o efeito da escola fechada e que a proteção da vida de toda a comunidade escolar era
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a prioridade. Assim, toda a educação realizada de forma presencial e todas as experiências foram

repensadas para outro formato, mediadas pelas tecnologias e pelo relacionamento à distância.

O ensino passou a ser on-line, através das plataformas oferecidas pelo Google Classroom e

também, para quem não tinha internet, disponibilizando material impresso. A falta de acesso à

internet, a dificuldade financeira, dentre outros problemas advindos da pandemia, o emocional

fragilizado, prestar atenção nas aulas on-line e fazer as atividades ficou uma tarefa desafiadora, já que

outras preocupações maiores, imediatas e práticas se impunham aos estudantes e suas famílias.

Apesar disso, fizemos todos os esforços possíveis para o nosso alunado não ter o

ensino-aprendizagem comprometido.

À volta ao ambiente 100% presencial mostraram o quanto perdemos em educação, o quanto a

falta de recursos adequados impactou na retenção do conhecimento e o quanto a desigualdade social

impacta fortemente a qualidade da educação no Brasil. Percebeu-se que ainda estamos longe de

recuperar o que foi perdido e não estamos livres das sequelas deixadas pela pandemia. Um dos

problemas que faz parte de nosso cotidiano é a falta de rotina dos estudantes com o ritmo dos

estudos, um nível crescente e frequente, bastante numeroso, de jovens com ansiedade, crises de

pânico e choro, afetando as condições dos mesmos em estudarem. Apesar de todas essas

adversidades, a escola buscou estratégias para amenizar esta realidade desenvolvendo e executando

projetos tais como: Projeto de Letramento da Sala de Recursos, Plano de ação Anual da Orientação

Educacional; Plano de Ação para a Recomposição das Aprendizagem e Projeto de Cultura de Paz.

Diante dessa nova realidade, foi necessário um mapeamento de toda comunidade escolar e

isso foi alcançado através de um diagnóstico da comunidade. Os dados disponibilizados em gráfico

logo abaixo foram retirados dos questionários realizados com a comunidade escolar no ano de 2022 e

trazem um perfil da nossa 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.

A responsabilidade pelo sustento da família, conforme aparece nos dados coletados, é de

74,7% da mãe, 19,2% do pai e 6,1% restantes refere-se aos outros responsáveis e a opção outro.
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Em relação à naturalidade do responsável, temos dados bem divididos, do Distrito Federal

tem-se 53,3%, e de outros estados 46,7%.

Quanto à moradia dos estudantes e familiares, tem-se uma maioria alugada, 51,5%, enquanto

31,4% é própria e 17% é cedida.
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Tratando-se de infraestrutura, ou seja, água, luz, esgoto e asfalto, a maioria dos alunos

possuem acesso no local em que moram.

Em relação à escolaridade, a maioria dos responsáveis são formados em nível Médio,19,7%

possui o Ensino Superior Completo,12,7% possui o Ensino Superior Incompleto,11,8% têm como

escolaridade o Ensino Fundamental 2 e 9,6% possui o Ensino Fundamental 1. A quantidade de

analfabetos não é um dado expressivo.
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Quanto a renda familiar, 43,7% possuem um salário - mínimo, 32,8% possui de dois a três

salários-mínimos,11,8% têm como renda menos de um salário-mínimo e a soma dos pais e/ ou

responsáveis que recebem igual ou acima de três salários-mínimos totalizam 11,7%.

Tratando-se de acesso a internet em casa, a maioria dos alunos possuem no local em que

moram.
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Em relação aos dispositivos eletrônicos, 90% dos alunos possuem acesso à TV e ao

celular,37,6% têm computadores e / ou notebook e somente 14% têm tablet.

Agora, considerando os dados internos da escola, tem-se uma reflexão sobre os resultados

obtidos nos anos de 2021:

18



Com o regime de ciclos, a aprovação com dependência só ocorre nos 7° anos.

A quantidade de alunos reprovados e afastados por abandono é um dado que precisa ser

revertido e é sem dúvidas um ponto considerado no plano de ação dessa instituição.

IV.FUNÇÃO SOCIAL

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. [...]. (PPP 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”. (PPP 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
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com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a função social da escola e todos os seus

atores é de 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.

V.MISSÃO

Promover o desenvolvimento integral do aluno, preparando-o para a cidadania e

qualificando-o para o trabalho, levando em consideração o multiculturalismo, a diversidade, a

autonomia, conteúdos significativos, unidade entre história e sujeito e visão de mundo abrangente.

Educar para a solidariedade, a honestidade e a justiça, utilizando os avanços científicos como base e

instrumento de sua aprendizagem.

VI.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 adquirem 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
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maneira, os dois elementos fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem são 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.

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.
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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.

VII.OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

1)OBJETIVO GERAL:

Promover a permanência do educando na escola, assistindo-o integralmente em suas

necessidades básicas e educacionais, reforçando o aproveitamento escolar, a autoestima e o sentido

de pertencimento.

2)OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Proporcionar ao educando um saber qualificado tendo em vista a ampliação de suas habilidades,

potencialidades e de sua trajetória estudantil e social, atendendo às diferentes necessidades de

aprendizagem;

● Dinamizar práticas pedagógicas, garantindo o sucesso do educando de forma a construir cidadãos

bem informados e competentes.

● Identificar normas e processos que intensificam ou dificultam o exercício cotidiano da democracia

na escola, analisando o desenvolvimento de alunos, pais, professores e funcionários nos momentos

de tomadas de decisão para que possam conduzir ações em busca de um bem comum.

● Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de compromisso e

responsabilidade para com a escola e com a comunidade, instrumentalizando-o com as competências

e habilidades necessárias ao desempenho do protagonismo juvenil e à participação social;

● Promover projetos que promovam uma conscientização sobre drogas, alcoolismo, automutilação e

depressão;
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● Atender aos educandos (ANEE) com necessidades educacionais específicas dentro de uma

abordagem pedagógica inclusiva, promovendo seu desenvolvimento cognitivo e integral, inseridos

nas classes regulares e na Sala do Ensino Especial;

● Estimular a curiosidade para desenvolvimento à pesquisa científica;

● Realizar sistematicamente encontros de formação entre docentes, direção e equipe pedagógica

para organização e estruturação das práticas pedagógicas nas coordenações;

● Fortalecer e organizar as áreas de conhecimento através de reuniões junto com os coordenadores

pedagógicos, articulando-as entre si em uma perspectiva interdisciplinar;

● Promover ações socioeducativas e cívico-recreativas, por meio de práticas diversificadas, eventos e

festivais escolares;

● Estruturar ações pedagógicas/administrativas que ratifiquem a importância da

preservação/conservação do patrimônio público e respeito ao patrimônio humano da escola;

● Desenvolver habilidades e competências nos alunos que os possibilitem prosseguirem os estudos

de forma autônoma, consciente e responsável com vistas à inserção no mercado de trabalho;

● Promover ações que incentivem os pais e/ou responsáveis a participarem em maior número das

reuniões e decisões escolares;

● Proporcionar aulas diferenciadas com metodologias e espaços novos.

● Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de auto-respeito, respeito mútuo,

solidariedade, justiça e diálogo.

VII.FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal se fundamenta

na pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural e concebe a educação como um

processo de formação humana, ou seja, o ato de educar é considerado válido na medida em que

promove a emancipação humana.

Nessa visão, os sujeitos são vistos como parte fundamental para a construção histórica, e por

isso devem ser pensados em sua pluralidade e diversidade cultural. De tal modo, deve-se considerar o

contexto social, econômico e cultural dos estudantes, para que seja possível oferecer uma educação

pública de qualidade, democratizando saberes historicamente constituídos pela humanidade.
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Saviani destaca que o saber a ser trabalhado pela escola “é o saber metódico, sistemático,

científico, elaborado que passa a predominar sobre o saber espontâneo, natural, assistemático”

(SAVIANI, 1994, p.18).

A psicologia histórico-cultural, que ancora seus fundamentos na escola de Vygotsky, no

mesmo sentido que a pedagogia histórico-crítica, compreende o papel fundamental do professor no

processo de mediação para a aprendizagem do aluno. Assim, o ensino é organizado através do

trabalho com os conteúdos escolares, atrelados a realidade do educando e utilizando-se de diferentes

estratégias metodológicas possibilitará o avanço em seu nível de aprendizagem a patamares cada vez

mais superiores.

Tanto na psicologia histórico-cultural como na pedagogia histórico-crítica o professor é visto

como “mediador social”, ocupando um papel fundamental no processo educativo, ele organiza o

ensino de forma a promover o desenvolvimento do aluno através dos “mediadores culturais” que se

apresentam na forma dos conteúdos escolares. Assim, a prática social diária do estudante servirá

como elemento para problematização na escola e na sala de aula, fazendo parte, portanto, dessa

proposta pedagógica que norteará o trabalho nesta instituição.

IV.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR

● ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E DOS TEMPOS E ESPAÇOS:

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

Em 2018, o CEF 20 implantou 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
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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 por 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, 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, também, aos sábados.

Abaixo se apresenta a organização curricular por turno, sendo a base comum no turno

matutino e a parte flexível no turno vespertino.

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
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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 à 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).

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 1º E 2º SEGMENTOS

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 à 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.
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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. Estão presentes em

nossa comunidade escolar trabalhadores, em geral, de baixo poder aquisitivo, pouca instrução e baixa

qualificação como por exemplo: pedreiros e ajudantes de pedreiros, lavadores de carro, padeiros,

mecânicos, motoristas, serralheiros, marceneiros, ambulantes, panfleteiros. Entre as mulheres

estudantes é muito comum, trabalhadoras de salão de beleza, empregadas domésticas e diaristas,

bem como uma grande quantidade de trabalhadores (as) autônomos e também desempregados.

Hoje, porém, a EJA tem recebido cada vez mais adolescentes, que por vários motivos, são

transferidos do ensino regular para a EJA. Verificamos a cada dia o aumento do processo de

juvenilização da EJA e esses estudantes, em sua maioria não trabalham. Dos jovens trabalhadores, a

maioria faz pequenos bicos e outros estágios para ajudar suas famílias.

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 etapa dos anos iniciais (1º segmento) e por uma turma da 5° etapa, uma turma

da 6° etapa, duas turmas da 7° etapa e duas turma da 8° etapa dos anos finais (2º segmento) do

Ensino Fundamental.

A organização dos componentes curriculares obrigatórios dos anos finais em áreas do

conhecimento, da seguinte maneira:

● Língua Portuguesa (5 aulas por semana)
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● Língua Estrangeira moderna - Inglês (2 aulas por semana)

● Arte (2 aulas por semana)

● Educação Física (1 aula por semana)

● Matemática (5 aulas por semana)

● Ciências da Natureza (4 aulas por semana)

● História (3 aulas por semana)

● Geografia (3 aulas por semana)

● RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE:

É primordial que a comunidade e a escola se encarem responsavelmente como parceiras de

caminhada, pois ambas são responsáveis pelo que produz, podendo reforçar ou contrariar a

influência uma da outra.

Comunidade e escola precisam criar através da educação, uma força para superar as

dificuldades, construindo uma identidade própria e coletiva, atuando juntas como agentes

facilitadores do desenvolvimento pleno do educando. É impossível colocar à parte escola, família e

comunidade, pois, se o indivíduo é aluno, filho e cidadão ao mesmo tempo, a tarefa de ensinar não

compete apenas à escola, porque o aluno aprende também através da família, dos amigos, das

pessoas que ele considera significativas, dos meios de comunicação, do cotidiano.

Sendo assim, é necessário ter claro que a escola precisa contar com o envolvimento de todos.

De acordo com a premissa de Gestão democrática defendida por nós, faz-se necessário a união ou

parceria entre escola e comunidade para que haja a efetivação de forma real deste conceito. Ou seja,

para que ele saia da teoria e passe para prática é preciso que aconteçam atividades práticas de ações

conjuntas entre ambos para uma aproximação positiva.

A gestão para ser democrática e participativa tem que haver a participação de todos os

envolvidos no processo educacional, do contrário ela não pode ser intitulada desta forma. A escola é

uma das instituições que tem um grande poder de transformação da sociedade, através da educação,

a família tem suas crianças e jovens que são formados por ela. Desta forma a instituição de ensino e a

comunidade devem buscar parcerias em prol de uma qualidade melhor na educação para seus filhos,

como também infraestrutura que garanta uma vida saudável e digna para todos.
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Quando escola e comunidade trabalham juntos os resultados positivos são bem visíveis tanto na

qualidade do ensino quanto na forma de relacionamento entre as pessoas que compõem estas duas

instituições. Isto faz com que a participação da escola na comunidade e desta na escola, seja um fator

relevante dentro do processo educacional.

● ATUAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM - SEAA

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um serviço de

apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar,composto por profissionais com formação em

Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos

profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do

desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar.

Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação das equipes de SEAA

deverá ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do

processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva,

sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional.

O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a

prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas orientações legais da

LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do CNE,

CNE/CEBnº 02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do MEC.

A partir deste ano, o CEF 20 conta com o apoio de uma pedagoga para compor sua equipe.

● ATUAÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SOE

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) -

Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas

ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos,

Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral

do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito

Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio

da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à

aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo,
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criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com

responsabilidade. (2019, p.59)

● ATUAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE/SALA DE RECURSOS

As pessoas com necessidades educacionais especiais têm assegurado pela Constituição

Federal de 1988, o direito à educação (escolarização) realizada em classes comuns e ao atendimento

educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, que deve ser realizado

preferencialmente em salas de recursos na escola onde estejam matriculados, em outra escola, ou

em centros de atendimento educacional especializado. Esse direito também está assegurado na

LDBEN – Lei nº 9.394/96, no parecer do CNE/CEB nº 17/01, na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de

setembro de 2001, na lei nº 10.436/02 e no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

O Atendimento Educacional Especializado é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e

atendidas as particularidades de cada aluno com deficiência e tem como função identificar, elaborar e

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena

participação do estudante com necessidades educacionais. Sob esta perspectiva é de suma

importância que a Sala de Recursos deve existir nas escolas, e mais do que isso, ser um espaço

atuante e “vivo”, onde o ANEE possa desenvolver suas diferentes potencialidades tendo suas

habilidades exploradas.

● ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR

Os profissionais readaptados e com restrições para regência trabalham em conjunto com os

diversos setores da escola, respeitadas suas limitações e restrições, contribuindo como apoio na

realização de tarefas diversas e execução dos Projetos desenvolvidos pela escola.

Ações: ● Separar, organizar e grampear atividades, provas, textos e outros materiais elaborados pelos

professores; ● Atendimento ao professor, ao aluno e aos pais/responsáveis na assistência pedagógica

e disciplinar; ● Atendimento à comunidade escolar; entrega de boletins aos pais/responsáveis e

outras atividades que sejam necessárias; ● Participar das Reuniões Pedagógicas Coletivas,

mantendo-se informados sobre os eventos em desenvolvimento na escola; ● Realizar ações, em

conjunto com professores regentes, na organização, ornamentação, desenvolvimento e culminância

de projetos; ● Auxiliar a secretaria escolar na organização, digitação e atualização de dados dos

estudantes;
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● METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS

Para tornar real a educação apesar da pandemia, nós do CEF 20, como a grande maioria das

escolas do Brasil, recorremos aos meios eletrônicos disponíveis e às redes sociais. Foi um desafio para

todos, seja para aprender como manusear, seja para manusear essas redes, tão usadas pelos meninos

e meninas, de uma outra forma. Ficou evidente que saber usar e usar com o propósito de ensinar não

é a mesma coisa. Se o nosso público discente, tem facilidade no manuseio das redes sociais não deixa

de ser verdade que esta facilidade não se revelou efetiva quando usada com o fim de aprender,

deixando evidente que ter informação acerca das coisas não é suficiente e que a falta de orientação

adequada e o conhecimento para separar o que é útil para a educação do que é perda de tempo

ainda é algo essencial operado pela escola através de seus professores.

Continua-se usando as plataformas de aprendizagem e as redes sociais porque descobriu-se

que elas podem potencializar as metodologias usadas em sala de aula e acredita-se que o uso delas é

algo que se tornou rotina, sem desconsiderar, entretanto, do objetivo maior do que se faz na escola,

que é lidar com seres humanos e com eles estabelecer uma relação pedagógica, humana, efetiva e

que consiga construir as bases para que os estudantes aprendam com qualidade aquilo que é

necessário e crucial para a sua formação.

O trabalho pedagógico do CEF 20 parte de uma concepção humanista de educação, tendo

como base o Currículo em Movimento da SEEDF e a fundamentação teórica de alguns pensadores:

● Lev Semenovick Vygotsky: A construção do conhecimento se dá de acordo com o seu ambiente

histórico e social, um ir e vir constante do nível real (autonomia) para o nível de conhecimento

potencial (possibilidade).

● David Paul Ausubel: Quando o aluno coloca significado no que aprende, ou seja, faz a relação da

teoria com o mundo real, então, acontece a assimilação dos conteúdos. Uma concepção de

metodologia que considere e respeite o fazer humano deve ter a característica da construção e

transformação contínua, procurando permanente evolução.

● Paulo Freire:A proposta de Freire parte do Estudo da Realidade (fala do educando) e a Organização

dos Dados (fala do educador). Nesse processo surgem os Temas Geradores, extraídos da

problematização da prática de vida dos educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma

metodologia dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprio,

ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se parte. O importante não é

transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida.
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A transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando é considerada "invasão

cultural" ou "depósito de informações" porque não emerge do saber popular. Portanto, antes de

qualquer coisa, é preciso conhecer o aluno. Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num contexto

social de onde deverá sair o "conteúdo" a ser trabalhado.

Assim sendo, "não se admite uma prática metodológica com um programa previamente

estruturado assim como qualquer tipo de exercícios mecânicos para verificação da aprendizagem,

formas essas próprias da "educação bancária", onde o saber do professor é depositado no aluno,

práticas essas domesticadoras. (BARRETO, s.d. p. 4). O relacionamento educador-educando nessa

perspectiva se estabelece na horizontalidade onde juntos se posicionam como sujeitos do ato do

conhecimento. Elimina-se, portanto, toda relação de autoridade uma vez que essa prática inviabiliza o

trabalho de criticidade e conscientização.

Fazendo um recorte das ideias expressas pelo educador Antônio Carlos Libâneo (1991),

”podemos dizer que os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as

atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um

conteúdo específico”.

A escolha e a organização dos métodos de ensino pelos educadores devem considerar

fundamentalmente a unidade ou a relação, objetivos/conteúdos/métodos de ensino. Tal fazer não

tem receitas prontas ou se constitui em um método. Partindo da pluralidade e diversidade da

essência humana, desafiá-la, questioná-la, ampliá-la não podem ser ações únicas, devendo ser

inspiradas por princípios claros, mas adaptadas a cada indivíduo e situação com engenho e arte. Na

prática escolar são as reflexões metodológicas que, fundadas nas concepções de homem, mundo,

sociedade e educação, num diálogo vivo, questionador, que dimensiona o conhecimento histórico das

experiências sociais, contextualizam o ser como humano e a sociedade como espaço vivencial.

● PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Sistematizar a coordenação pedagógica é propor uma integração pedagógica entre equipe

gestora, corpo docente e discente, é estimular as relações interpessoais, é favorecer um espaço

privilegiado para a formação continuada, para o debate e para a articulação de ações importantes

com o intuito de promover de maneira dinâmica, crítica e reflexiva a aprendizagem dos educandos.
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É na coordenação pedagógica que se promove a reflexão coletiva de todos os aspectos que

envolvem a prática educacional e a figura do coordenador pedagógico é primordial para o

desenvolvimento efetivo deste trabalho, cabe a ele planejar , organizar e acompanhar esse processo,

seja direcionando novos caminhos ou buscando soluções para as dificuldades que se apresentam ou,

ainda, proporcionando a formação continuada dos docentes.

O Coordenador é o elo entre os setores da escola, e como tal assume diversos papéis em um

trabalho colaborativo e interdisciplinar, está sempre em busca de ideias, de resoluções e sua atuação

é fundamental para o bom êxito no desenvolvimento das atividades .

A função do Coordenador Pedagógico é de suma importância no planejamento escolar como

articulador do diálogo e mediador das práticas pedagógicas, e na implementação das novas

metodologias e no desenvolvimento das ações pedagógicas junto à equipe.

Utiliza-se o período da coordenação pedagógica para refletir sobre vários temas, tais como:

currículo em movimento, temas transversais, interdisciplinaridade, inclusão, estudo sobre tipos de

provas/avaliação, mídias digitais, avaliação formativa, recuperação processual e outros temas sobre

desempenho e protagonismo do estudante em sala de aula.

Objetivos Específicos: ● Promover a formação continuada dos docentes; ● Potencializar o espaço e o

tempo como fundamentos da organização do trabalho pedagógico da escola; ● Articular ações para a

realização de projetos; ● Promover o diálogo entre os diversos segmentos escolares no que diz

respeito à valorização dos Ciclos de Aprendizagem; ● Articular ações com pais, Orientação

Educacional, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e outros setores para promover o

sucesso escolar dos estudantes.

● ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

A formação continuada dos profissionais da educação deve contribuir para a melhoria dos

processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. (Guia Prático - Organização Escolar em Ciclos para

as aprendizagens, SUBEB, pág. 15).

O professor, ao perceber as principais dificuldades de aprendizagem, é levado a refletir sobre

sua prática pedagógica e a buscar por soluções para as questões vivenciadas na rotina escolar. Tais

situações fomentam discussões, troca de experiências e favorecem a implementação da formação no
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processo de atualização dos professores. É por meio de uma formação continuada e permanente que

se promove o aperfeiçoamento e se otimiza a atuação dos educadores.

Na escola, são realizadas reuniões para análise dos problemas que os profissionais enfrentam

com suas turmas, a partir dessas discussões e das necessidades apresentadas é elaborado um

cronograma pela coordenação local e são realizados encontros nas coordenações pedagógicas e em

outros espaços físicos. Esta formação acontece, conforme as necessidades apresentadas no decorrer

do ano letivo. E, em alguns momentos, são convidados outros profissionais para ministrarem

palestras e workshops. Os professores também são incentivados a fazer inscrições nos cursos

ofertados pela EAPE.

● PLANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DE PAZ NA UNIDADE ESCOLAR

A violência escolar é um fenômeno preocupante no Brasil, tem-se agregado e assumido

diversas formas nas escolas, fazendo-se necessária uma investigação das perspectivas sociais,

políticas e psicológicas, para que se possa ampliar a compreensão e fazer-se uso do pensamento

crítico sobre essas questões.

A escola é vista como um centro de formação intelectual, de desenvolvimento e

aprendizagem, um espaço constituído por segurança e proteção. Entretanto, atualmente, situações

de violência e desrespeito nas instituições ganham cada vez mais destaque nas mídias e pesquisas,

como dito por Debarbieux (2001), o enfoque da mídia no assunto contribuiu para que os

acontecimentos tivessem mais visibilidade. As agressões nem sempre são físicas, casos de violência

psicológica são bem mais comuns e menosprezados, pois constantemente são julgados como

brincadeira.

Pensando nisso, criamos o projeto cultura de paz no CEF 20, para amenizar os casos de

violência e fomentar a cultura de paz no ambiente escolar. A fim de promover a partir de rodas de

conversa, leituras, palestras e aulas expositivas a conscientização dos estudantes sobre a cultura de

paz em todos ambientes sociais.

● PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES

A escola procura criar meios eficientes para que o aluno se sinta confortável e permaneça na

escola. Trabalhando a participação dos mesmos em projetos, fazendo com que se sintam parte da

escola. Procuramos levá-los a eventos culturais diversos com pesquisa de campo. A coordenação, a
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supervisão e as equipes procuram estar atentos juntamente com os professores daquele aluno

faltoso, conversam com os mesmos, convocam o responsável procurando auxiliar na resolução de

algum conflito que o levam a distanciar-se da escola. Caso seja percebido algo que não é da

competência dos profissionais da escola, o mesmo é encaminhado para um serviço especializado.

Destaca-se também uma queda no índice de evasão escolar, diante da efetividade dos

programas sociais que tem como um dos objetivos a permanência de crianças e adolescentes na

escola. Quando é percebido pelos professores a falta do aluno, são encaminhados ao SOE, a Equipe

Gestora para que se faça a busca ativa desse discente através de mensagens, ligações e ida ao

endereço do mesmo.

● PLANO PARA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Como estratégias de recuperação dos estudantes com baixo rendimento, a escola possui

diversos mecanismos:

● Aulas de reforço no horário contrário às aulas, ministradas pelos próprios professores atuantes

em sala de aula individualmente e/ou em parceria com as atividades desenvolvidas na Parte Flexível

da Educação em Tempo Integral.

● Recuperação Processual de Conteúdo realizada pelos professores em sala de aula, no decorrer

de cada bimestre.

● Compartilhamento de vivência dos professores durante as Coordenações por Área/Coletivas e

Conselhos de Classe, resultando em Adequações Curriculares de acordo deficiências de aprendizagem

individuais de cada discente.

● Intervenções do SOE, AEE e SEAA (Pedagoga).

● Reagrupamentos interclasse e intraclasse realizado pelos professores atuantes em sala de

aula, de acordo com as possibilidades e as necessidades dos estudantes.

X.AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 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

35



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, a transformação da sociedade. É preciso compreender que o processo de construção do

conhecimento deve contemplar 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 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.
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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.

Vale apontar também que como estratégia a escola bimestralmente realiza uma avaliação

diagnóstica, elaborada pelos coordenadores pedagógicos, para compreender o nível dos nossos

alunos e assim traçar metas para sanar as falhas de aprendizagem de forma conjunta com os

professores regentes.

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 progridem 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 que seja possível refletir sobre os projetos de intervenção, colaborando

para garantir as aprendizagens de todos.
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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.

C.PROVAS E NOTAS

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

flexíveis, os registros precisam estar aliados a essa proposta, de forma que sirvam de diagnósticos

para que sejam tomadas as decisões na vida escolar do estudante. De tal modo, as datas para as

avaliações e suas pontuações serão decididas por cada professor em seu respectivo componente

curricular.

Atendendo ao sistema dos ciclos, que visa uma avaliação formativa, a mensuração da nota visa

identificar, investigar e analisar o rendimento do educando, para saber se a aprendizagem foi

realmente efetivada.

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)
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D.AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIDADE ESCOLAR

A avaliação institucional, assumida coletivamente, tem como função informar para toda a

comunidade escolar as tomadas de decisões de caráter político, financeiro, pedagógico e

administrativo, auto regulação, emancipação, aprimoramento da capacidade educativa e do

cumprimento das funções públicas com vistas ao aperfeiçoamento das ações da Instituição de Ensino

como um todo. É um instrumento central organizador da coerência do conjunto das ações escolares e

necessariamente deve articular-se com a Proposta Pedagógica. Neste sentido busca aprimorar cada

vez mais as ações didático pedagógicas, levando em conta os resultados apresentados nas reuniões

do Conselho de Classe e avaliações externas.

No ano letivo de 2022, a participação da comunidade escolar na avaliação institucional se dará

através de aplicação de formulários para colher opiniões e por reuniões de pais presenciais no pátio

da escola.

XI.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - BASE COMUM

A organização curricular do CEF 20 está sendo realizada de acordo com o documento

norteador enviado pela SEDF: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - Ensino Fundamental - 3º Ciclo - Anos

Finais 2022.

● Língua Portuguesa

PROFESSOR Tatiana N Carrilho de Oliveira

COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-Variação linguística

-Leitura de textos
jornalísticos com ênfase
em temas relacionados à
cidadania
-Apreciação e réplica de
textos de diferentes tipos e
gêneros
-Caracterização do campo
jornalístico e relação entre
os gêneros em circulação,
mídias e práticas da cultura
digital (notícia,
reportagem, crônica,
comentário, charge,
meme)

-Trabalhar por meio de
charges, histórias em
quadrinhos e músicas.
-Aula expositiva e leitura de

textos para pontuar.
-Leitura de conto, poema e
poema visual.
-Confecção de memes,
autobiografia.
-Leitura de textos
jornalísticos, crônicas,
contos, poemas, charges e
histórias em quadrinhos.

-Produção de texto;
-Jogos;
-Leituras dirigidas;
-Estudos dirigidos,
-Avaliação escrita;
-Desenvolvimento
individual.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Reconhecer a parcialidade/
imparcialidade em textos
jornalísticos tornar-se
consciente das escolhas
feitas enquanto produtor
de textos.
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.

-Estratégias de leitura:
distinção de fato, opinião e
identificação de teses e
argumentos;
-Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos e práticas
relacionadas à defesa de
direitos e à participação
social;
-Efeitos de sentido:
conotação e denotação
-Textualização, tendo em
vista as suas condições de
produção, as características
do gênero em questão, o
estabelecimento de coesão,
adequação à norma padrão
e o uso adequado de
ferramentas de edição;
-Léxico/morfologia:
Estrutura e formação das
palavras; substantivo;
adjetivo; locução adjetiva;
artigos; pronomes;
numeral; verbos;
interjeição

-Leitura de textos,
atividades de fixação;
-Criação de textos para
fazer a relação entre fatos e
opiniões.
-Jogos;
-Aulas expositivas;
-Oficinas de leitura e
produção de texto;

-Produção de texto;
-Jogos;
-Leituras dirigidas;
-Estudos dirigidos,
-Avaliação escrita;
-Desenvolvimento
individual.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-Classificar, em texto ou
sequência textual, os
períodos simples e
compostos.
-Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos
e gramaticais: tempos
verbais, concordância
nominal e verbal, regras
ortográficas, pontuação
etc.

-Produção e edição de
textos publicitários
-Planejamento e produção
de entrevistas orais
Tomada de nota
-Fonortografia
Morfossintaxe: Sujeito
simples, composto
-Semântica: Formação das
palavras
-Coesão

-Leitura de textos,
atividades de fixação;
-Criação de textos para
fazer a relação entre fatos e
opiniões.
-Jogos;
-Aulas expositivas;
-Oficinas de leitura e
produção de texto;

-Produção de texto;
-Jogos;
-Leituras dirigidas;
-Estudos dirigidos,
-Avaliação escrita;
-Desenvolvimento
individual.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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).
-Identificar, em texto ou
sequência textual, orações
como unidades
constituídas em torno de
um núcleo verbal e
períodos como conjuntos
de orações conectadas.

-Coesão
-Sequências textuais
-Modalização
-Figuras de Linguagem
-Curadoria de informação
(comentário, vlog, anúncio
publicitário)
-Estratégias de escrita:
textualização, revisão e
edição

-Leitura de textos,
atividades de fixação;
-Criação de textos para
fazer a relação entre fatos e
opiniões.
-Jogos;
-Aulas expositivas;
-Oficinas de leitura e
produção de texto;

-Produção de texto;
-Jogos;
-Leituras dirigidas;
-Estudos dirigidos,
-Avaliação escrita;
-Desenvolvimento
individual.

PROFESSOR Siza, Juliana, Tatiana e Celina

COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-Identificar sintagmas
nominais e verbais na
oração.
-Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos
e gramaticais: tempos
verbais, concordância
nominal e verbal.
-Utilizar, ao produzir texto,
recursos de coesão
referencial (nome e
pronomes)
-Empregar, adequadamente,
as regras de concordância
nominal (relações entre os
substantivos e seus
determinantes)
-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.
-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,
adjetivos que ampliem o
sentido do substantivo.
-Identificar, em textos lidos
ou de produção própria,
advérbios e locuções
adverbiais.
-Utilizar conhecimentos
gramaticais: modos e
tempos verbais.

-Léxico/morfologia:
Substantivo; adjetivo;
locução adjetiva; artigos;
pronomes; numeral;
verbos; interjeição.

-Estratégias de escrita:
textualização, revisão e
edição.
-Conversação espontânea.
-Textualização, tendo em
vista as suas condições de
produção, as
características do gênero
em questão, o
estabelecimento de
coesão, adequação à
norma padrão e o uso
adequado de ferramentas
de edição.

-Conversação espontânea
-Léxico/morfologia:
gênero, número e
grau do substantivo e do
adjetivo; gênero e número
do artigo; gênero e
número dos números dos
numerais e
dos pronomes; preposição.

-Aula expositiva dialogada;
-Trabalho em grupo;
-Vídeos, imagens, slides;
-Leitura, produção e
interpretação de
textos;
-Uso do laboratório de
informática para
produção de seminário e
pesquisas;
-Livro didático;
-Atividades impressas em
sala

-Avaliação contínua e
formativa, sendo observada
a participação,
envolvimento e
desenvolvimento durante o
processo de
ensino-aprendizagem,
considerando ainda a
autonomia,
responsabilidade e
criticidade individuais.
-Avaliação oral
-Seminário em grupos
-Atividades em sala
-Produção de texto

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-Identificar, em textos lidos
ou de produção própria,
adjetivos que ampliem o
sentido do substantivo
sujeito ou complemento
verbal.
-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.
-Identificar, em textos lidos
ou de produção própria,
advérbios e locuções
adverbiais que ampliem o
sentido do verbo núcleo da
oração.

-Pontuação

-Semântica: sinônimos,

antônimos, parônimos,

homônimos

-Léxico/morfologia: gênero,

número e grau do

substantivo e do adjetivo;

gênero e número do artigo;

gênero e número dos

números dos numerais e

dos pronomes; preposição

-Fonologia: acentuação

gráfica

-Leitura Deleite

-Aula expositiva dialogada;
-Trabalho em grupo;
-Vídeos, imagens, slides;
-Leitura, produção e
interpretação de textos;
-Uso do laboratório de
informática para produção
de trabalhos e pesquisas;
-Livro didático,
paradidáticos e dicionário;
-Material impresso;
-Mapas conceituais.

-A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações de
aprendizagem propostas,
considerando-se a
autonomia, a
responsabilidade, a
criticidade e a criatividade.
Será realizada por meio de:
-Avaliação oral e escrita;
-Estudo dirigido;
-Realização de seminários,
debates e fóruns;
-Registro dos conteúdos no
caderno;
-Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
-Autoavaliação;
-Avaliação dos colegas de
turma;
-Realização e entrega de
pesquisas;
-Atividades e trabalhos;
-Avaliação no decorrer das
aulas quanto à participação,
interesse e responsabilidade
com as atividades
propostas.
-Jogos.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-Reconhecer, em textos, o
verbo como o núcleo das
orações.
-Identificar, em textos lidos
ou de produção própria, a
estrutura básica da oração:
sujeito, predicado,
complemento (objetos
direto e indireto).
-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,
verbos na voz ativa e na
voz passiva, efeitos de

Criação de textos

jornalísticos (classificados e

anúncios )

Produção e edição de texto

publicitários

Planejamento e produção

de entrevistas orais

Curadoria de informações

Sintaxe: frase, oração e

período; termos essenciais,

integrais e acessórios da

oração.

Morfossintaxe: sujeito

simples, composto,

predicativo do sujeito,

-Aula expositiva dialogada;
-Trabalho em grupo;
- Vídeos, imagens, slides;
-Leitura, produção e
interpretação de textos;
-Uso do laboratório de
informática para produção
de trabalhos e pesquisas;
-Livro didático,
paradidáticos e dicionário;
-Material impresso;
-Mapas conceituais.

-A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações de
aprendizagem propostas,
considerando-se a
autonomia, a
responsabilidade, a
criticidade e a criatividade.
-Será realizada por meio de:
*Avaliação oral e escrita;
*Estudo dirigido;
*Realização de seminários,
debates e fóruns;
*Registro dos conteúdos no
caderno;
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sentido de sujeito ativo e
passivo (agente da
passiva).
-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,
usado-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.

predicados verbal e

nominal,

Relação entre o contexto

de produção e

características

composicionais e

estilísticas de gênero ( carta

de solicitação, reclamação,

petição on-line, carta

aberta, abaixo-assinado e

proposta)

*Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
*Autoavaliação;
*Avaliação dos colegas de
turma;
*Realização e entrega de
pesquisas;
*Atividades e trabalhos;
*Avaliação no decorrer das
aulas quanto à participação,
interesse e responsabilidade
com as atividades
propostas.
*Jogos.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-Conhecer e analisar
criticamente os usos da
língua como veículo de
valores e preconceitos de
classe, credo, gênero,
procedência e/ou etnia.
-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.
-Identificar a modalização
e argumentatividade em
textos.

-Organização temporal no
texto narrativo
-Leitura de textos
jornalísticos com ênfase em
questões de gêneros na
contemporaneidade
-Elaboração de reportagens
(manchete e notícia) e
entrevista
-Estratégias de leitura:

distinção de fato, opinião e

identificação de teses e

argumentos

-Apreciação e réplica de

textos de diferentes tipos e

gêneros

-Estratégias de escrita:

textualização, revisão e

edição

-Efeitos de sentido:

conotação e denotação

-Modalização

-Aula expositiva dialogada;
-Trabalho em grupo;
-Vídeos, imagens, slides;
-Leitura, produção e
interpretação de textos;
-Uso do laboratório de
informática para produção
de trabalhos e pesquisas;
-Livro didático,
paradidáticos e dicionário;
-Material impresso;
-Mapas conceituais.

-A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações de
aprendizagem propostas,
considerando-se a
autonomia, a
responsabilidade, a
criticidade e a criatividade.
-Será realizada por meio de:
*Avaliação oral e escrita;
*Estudo dirigido;
*Realização de seminários,
debates e fóruns;
*Registro dos conteúdos no
caderno;
*Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
*Autoavaliação;
*Avaliação dos colegas de
turma;
*Realização e entrega de
pesquisas;
*Atividades e trabalhos;
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PROFESSOR Siza, Girlane

COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

- Ampliar o repertório de
leitura. 
- 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, os termos
constitutivos da oração
(sujeito e predicado).

-Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos e práticas
relacionadas à defesa de
direitos e à participação
social 
-Relação entre contexto de
produção e características
composicionais e estilísticas
dos gêneros 
-Identificação de
características e produção
de charges.
-Uso dos porquês
Morfossintaxe: Frase.

-Leitura e interpretação de
charges e crônicas. 
-Aulas expositivas com
recurso audiovisual.
- Produção de texto.

-Exercícios em sala 

- Teste 

-Produção de texto

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Eixos Transversais do
Currículo na aquisição de
saberes e relação conteúdo
e forma com vistas à prática
cidadã. 

-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, os
termos constitutivos da
oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e
seus complementos e
modificadores).

 -transitividade verbal 
-tipos de predicado:

verbal, nominal,
verbo-nominal. 
- Complementos verbais. 

-Predicativo do sujeito/
predicativo do objeto. 

-Gêneros jornalísticos:
reportagem, notícia, artigo
de opinião. 
-Estudo das fake news.

- Leitura e interpretação de
artigos de opinião.

 -Aulas expositivas com
recurso audiovisual. 
-Produção de texto

- Exercícios em sala 

-Teste 

-Trabalho em grupo

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-Identificar, em textos lidos
ou de produção própria, os
termos constitutivos da
oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e
seus complementos e
modificadores).

-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

-Adjuntos: adjunto
adnominal e adverbial
-Aposto/ Vocativo

-Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos e práticas
relacionadas à defesa de
direitos e a participação
social
-Gênero notícia,
reportagem, foto e
reportagem.

-Aula expositiva dialogada;
- Trabalho em grupo;
- Vídeos, imagens, slides;
-Leitura, produção e
interpretação de textos;
-Uso do laboratório de
informática para produção
de trabalhos e pesquisas;
-Livro didático,
paradidáticos e dicionário;
-Material impresso;
-Mapas conceituais

-A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações de
aprendizagem propostas,
considerando-se a
autonomia, a
responsabilidade, a
criticidade e a criatividade.
Será realizada por meio de:
- Avaliação oral e escrita;
-Estudo dirigido;
-Realização de seminários,
debates e fóruns;
-Registro dos conteúdos no
caderno;
-Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
-Autoavaliação;
-Avaliação dos colegas de
turma;Atividades e
trabalhos;

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.)

-Gêneros jornalísticos:
artigo de opinião e
editorial.

-Leitura e interpretação
de artigos de
opinião;Aulas expositivas
com recursos
audiovisuais e produção
de texto.

-Exercícios em sala 
-Teste 
-Trabalho em grupo
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PROFESSOR Girlane, Vanusa

COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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, 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).

-Estratégias de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto.
-Tipologia textual
-Relação entre contexto de
produção e características
composicionais e
estilísticas dos gêneros.
-Elementos notacionais da
escrita/morfossintaxe
-Período Simples/
Composto
-Orações coordenadas
-Variação Linguística:
variedades linguísticas,
preconceito linguístico.
-Conjunção
-Coesão

-Leitura e interpretação de
charges e crônicas.

-Aulas expositivas com
recurso audiovisual.

-Produção de texto.

-A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações de
aprendizagem propostas,
considerando-se a
autonomia, a
responsabilidade, a
criticidade e a criatividade.
-Será realizada por meio de:
*Avaliação oral e escrita;
*Estudo dirigido;
*Realização de seminários,
debates e fóruns;
*Registro dos conteúdos no
caderno;
*Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
*Autoavaliação;
*Avaliação dos colegas de
turma;
*Realização e entrega de
pesquisas;
*Atividades e trabalhos;
*Avaliação no decorrer das
aulas quanto à participação,
interesse e
responsabilidade com as
atividades propostas.
*Jogos

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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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.

-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

• -Estratégias de

leitura: apreender os

sentidos globais do texto.

Estrutura de palavras

• Processos de

formação de palavras

• Elementos

notacionais da

escrita/morfossintaxe

• Período

Composto por

subordinação:

orações substantivas.

• Gênero Artigo

de Opinião.

• Homônimos e
parônimos

-Aula expositiva dialogada;

-Trabalho em grupo;

-Vídeos, imagens, slides;

-Leitura, produção e

interpretação de textos;

-Uso do laboratório de

informática para

produção de trabalhos e

pesquisas;

-Livro

didático, paradidáticos e

dicionário;

-Material impresso;

-Mapas conceituais.

A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações
de aprendizagem
propostas,
considerando-se

a
autonomia,
a
responsabilidade,

a criticidade e a
criatividade.
-Será realizada por meio
de:
*Avaliação oral e escrita;
*Estudo dirigido;
*Realização de
seminários, debates e
fóruns;
*Registro dos conteúdos
no caderno;

*Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
*Autoavaliação;
*Avaliação dos colegas de
turma;
*Realização e entrega de
pesquisas;
*Atividades e trabalhos;
*Avaliação no decorrer
das aulas quanto à
participação, interesse e
responsabilidade com
as atividades
propostas.
*Jogos

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-Comparar o uso de

regência verbal e regência

nominal na norma-padrão

com seu uso no português

brasileiro coloquial oral.

-Concordância verbal

-Concordância nominal

-Regência verbal e nominal

-Figuras de linguagem,

estilo, pensamento e

sintaxe

-Caracterização do campo

jornalístico e relação entre

os gêneros em circulação,

mídias e práticas da cultura

digital

-Estratégias de leitura:

apreender os sentidos

globais do texto

-Aula expositiva dialogada;

-Trabalho em grupo;

-Vídeos, imagens, slides;

-Leitura, produção e

interpretação de textos;

-Uso do laboratório de

informática para produção

de trabalhos e pesquisas;

-Livro didático,

paradidáticos e dicionário;

-Material impresso;

-Mapas conceituais.

-A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações de
aprendizagem propostas,
considerando-se a
autonomia, a
responsabilidade, a
criticidade e a criatividade.
-Será realizada por meio de:
*Avaliação oral e escrita;
*Estudo dirigido;
*Realização de seminários,
debates e fóruns;
*Registro dos conteúdos no
caderno;
*Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
*Autoavaliação;
*Avaliação dos colegas de
turma;
*Realização e entrega de
pesquisas;
*Atividades e trabalhos;
*Avaliação no decorrer das
aulas quanto à participação,
interesse e responsabilidade
com as atividades
propostas.
*Jogos

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-Identificar, em textos lidos

e em produções próprias, a

relação que conjunções (e

locuções conjuntivas)

coordenativas e

subordinativas

estabelecem entre as

orações que conectam.

-Identificar efeitos de

sentido do uso de orações

adjetivas restritivas e

explicativas em um

período composto.

-Comparar as regras de

colocação pronominal na

norma-padrão com o seu

-Período composto por

subordinação: orações

substantivas, adjetivas e

adverbiais

-Caracterização do campo

jornalístico e relação entre

os gêneros em circulação,

mídias e práticas da cultura

digital

-Estratégias de leitura:

apreender os sentidos

globais do texto

-Contexto de produção,

circulação e recepção de

textos e práticas

relacionadas à defesa de

-Aula expositiva dialogada;

-Trabalho em grupo;

-Vídeos, imagens, slides;

-Leitura, produção e

interpretação de textos;

-Uso do laboratório de

informática para produção

de trabalhos e pesquisas;

-Livro didático,

paradidáticos e dicionário;

-Material impresso;

-Mapas conceituais.

-A avaliação será contínua,
formativa e abrangerá o
desempenho dos alunos
durante a aula e nas
atividades e verificações de
aprendizagem propostas,
considerando-se a
autonomia, a
responsabilidade, a
criticidade e a criatividade.
-Será realizada por meio de:
*Avaliação oral e escrita;
*Estudo dirigido;
*Realização de seminários,
debates e fóruns;
*Registro dos conteúdos no
caderno;
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uso no português brasileiro

coloquial.

-Inferir efeitos de sentido

decorrentes do uso de

recursos de coesão

sequencial (conjunções e

articuladores textuais).

direitos e a participação

social

-Elementos notacionais da

escrita/morfossintaxe

-Semântica

-Coesão

-Colocação pronominal

*Realização e entrega de
exercícios em sala
(individual e em grupo);
*Autoavaliação;
*Avaliação dos colegas de
turma;
*Realização e entrega de
pesquisas;
*Atividades e trabalhos;
*Avaliação no decorrer das
aulas quanto à participação,
interesse e responsabilidade
com as atividades
propostas.
*Jogos

● Arte

PROFESSOR Claudia

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

•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.

• Origem e o conceito das
Artes
Visuais.
• A arte como linguagem
universal.
• Introdução de diferentes
formas
de linguagens expressivas,
sensoriais e sinestésicas
como
formas de comunicação
humana:
artes visuais, teatro,
música,
fotografia, cinema,
publicidade,
TV, arquitetura, poesia,
literatura
e dança.

• Confecção dos desenhos
propostos;
• Aula expositiva e leitura
de textos
xerocados;
•Vídeos disponibilizadas no
You
Tube;
• Desenhos e colagens de
imagens.

•Por meio da participação
do
estudante nas atividades
•Por meio das atividades
impressas.
•Por meio do cumprimento
de
tarefas.
•Por meio da confecção dos
desenhos propostos.

PROFESSOR Claudia

COMPONENTE CURRICULAR Arte

51



ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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

• Arte e Artesanato
• Patrimônio – definição,
termos
que envolvem o conceito e
classificação segundo o
IPHAN
• Influência da Igreja
Católica em
produções artísticas na
Idade
Média.

• Confecção dos desenhos
propostos;
• Aula expositiva e leitura
de textos
xerocados;
•Vídeos disponibilizadas no
You
Tube;
• Desenhos e colagens de
imagens.

•Por meio da participação
do
estudante nas atividades.
•Por meio das atividades
impressas.
•Por meio do cumprimento
de
tarefas.
•Por meio da confecção dos
desenhos propostos.
•Confecção de trabalhos
individuais.

PROFESSOR Neide

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º, 2º, 3º e 4º Bimestres

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

*Identificar o processo de
construção das produções
realizadas individual ou
coletivamente,
demonstrando atitude de
respeito frente aos seus
trabalhos e dos colegas.

*Selecionar técnicas,
materiais e suportes para a
produção de imagens
justificando suas escolhas a
fim de desenvolver o
processo criativo

*Simbologia de cores em
diferentes culturas e
sociedades

*Diferentes formas de
expressão artística e a
integração entre elas,
(relacionando o VERBAL E
O VISUAL)

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

*Participação em
exposições e rodas de
apreciação estética

1 – TRABALHO: Construção
de ACRÓSTICO, tendo
como tema: nome próprio,
conectando-o com suas
qualidades positivas, a
partir de sensibilização da
valorização do eu e de sua
relação consigo mesmo e
com o mundo.
Material: cartolina, tinta
nanquim, lápis de desenho

2 - TRABALHO: ELEMENTOS
DO DESIGN - Atividade de
Recorte e colagem de papel
preto, explorando
FIGURA/ESPAÇO - POSITIVO
E NEGATIVO -

A avaliação se dará pela
participação efetiva nas
aulas, correção dos
trabalhos práticos e todo o
processo de realização dos
mesmos
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*OPART

*Impressionismo

*Arte e artesanato

* Expressionismo

* Cubismo

*Surrealismo

*Pintura

*Desenho

*Escultura

*Origami

Material: cartolina dupla
face preta em folha A4
branca, cola e tesoura

3 - TRABALHO: O QUE
VEJO DA JANELA? Leitura
da obra do pintor brasileiro
BELMIRO DE ALMEIDA –
MULHER NA JANELA
Desenho e pintura criativa
de paisagem externa, bem
como pintura da janela
interna e montagem do
trabalho de sobreposições
das superfícies – Leitura de
imagem Impressionismo ( a
definir) Monet ou Renoir
Material: plástico acrílico,
lápis de cor, fita crepe

4- TRABALHO: Desenho a
partir de descrição de obra
de arte, BARCOS NA PRAIA
– VAN GOGH, explorando
mistura tonal (cor), luz e
sombra e uso da
perspectiva em espaço
aberto, Explicação dos
Períodos Impressionismo e
Pós Impressionismo
Material: lápis de cor, folha
A4, lápis, borracha, régua...

5 – Trabalho O MONSTRO –
Sortear na sala algumas
características como:
cabelo cacheado, lábios
finos, alto, olhos verdes,
pele escura, bem como
características que o
personagem pode ter. A
partir das características
sorteadas desenhar o
monstro e depois debater
sobre a interpretação que
cada um teve ao desenhar
o personagem. Debater
sobre o respeito ao
diferente, criar uma
biografia sobre o
personagem, desenhar o
cenário...

6 _ Cartaz – PAZ – Figura e
fundo – Explorar o tema,
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trabalhar o fundo de forma
criativa e técnica

7- Desenhos de colorir –
Explorar cor, tons,
combinação de cor de
forma consciente e
intencional

8 - Trabalho de criação de
texturas com composições
de cores: primárias,
secundárias, terciárias,
complementares, análogas,
neutras, quentes e frias.

9 - ORIGAMI – construção
de dobradura – PIÃO, após
a construção, cada grupo
deve criar um jogo em que
se utilize a dobradura

10 - OP ART – Após
explicação do Movimento
OPART, criar uma
composição com linhas e
cores criando a sensação
de movimento e ILUSÃO DE
ÓPTICA

11- Pintura – trabalhos de
pintura com tinta guache
com base de superfície
papel cartão explorando os
Movimentos artísticos
estudados

12 - Construção da galeria
– Desenho em Perspectiva
com 1 ponto de fuga -
construir a sala/galeria
utilizando a técnica da
perspectiva, desenhando e
organizando a galeria de
pinturas nas paredes/
leitura de imagem #Santa
Ceia de Leonardo Da Vinci
– Explicação sobre o
Período em questão

13 - Verbal Visual – a partir
de desenho ou
ícone/figura, transformar a
imagem em palavra sem
perder a
imagem/significado original
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( elemento do design –
propaganda e
publicidade*, slogan

14 - Construção do túnel
criativo – Desenho 1, em
Perspectiva com 1 ponto de
fuga - - construir a
sala/túnel utilizando a
técnica da perspectiva,
desenhando e criando

15 – Desenhando no cubo
(mural coletivo) Desenhar e
pintar o cubo com tema
Cubismo após leitura de
obra e explicação do
Movimento artístico

16 - Construção da HQ *
“Esperando a hora certa”,
completando as expressões
faciais do personagem

PROFESSOR Claudia

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

• Reconhecer diferentes
tipos de
obra de arte e suas
características
próprias e compreender
tendências artísticas do
século
XX.
•Construir uma relação de
autoconfiança com a
produção
artística pessoal e
conhecimento
estético, respeitando a
própria
produção e a dos colegas.

• Expressionismo:
tendência para
traduzir em linhas e cores
sentimentos mais
dramáticos do
homem.
•Cubismo: abandono da
perspectiva; cubismo
analítico e
cubismo sintético
(construção e
colagem).
•Aspectos da arte africana
relacionados ao Cubismo.

• Confecção dos desenhos
propostos;
• Aula expositiva e leitura
de textos
xerocados;
•Vídeos disponibilizadas no
You
Tube;
• Desenhos e colagens de
imagens.

•Por meio da participação
do
estudante nas atividades.
•Por meio das atividades
impressas.
•Por meio do cumprimento
de
tarefas.
•Por meio da confecção dos
desenhos propostos.
•Confecção de trabalhos
individuais.

● Educação Física
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PROFESSOR Mario Gutierry Alves Moura

COMPONENTE CURRICULAR Educação Física

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Pesquisar e estudar os
benefícios que a atividade
física regular exerce sobre o
corpo humano, tendo em
vista a promoção da saúde.
Refletir sobre as
transformações
histórico-sociais dos jogos e
brincadeiras a partir do
surgimento de novas
tecnologias.
Vivenciar diferentes
modalidades esportivas
procurando ampliar a
compreensão de sua
historicidade, aspectos
sociais, políticos e culturais,
suas regras e fundamentos
técnicos e táticos das
modalidades praticadas.

Conhecimentos sobre o
corpo e seu
desenvolvimento (aspectos
físicos, biológicos,
culturais, históricos,
políticos, religiosos e
sociais).
Noções de nutrição e
alimentação saudável.

Esportes de invasão
(handebol, ping-pong
futsal, handebol etc.) e
esportes
técnico-combinatórios.

Brincadeiras: Queimada,
pique-bandeira, cabo de
guerra, corrida do saco.
Regras básicas e suas
possibilidades de
adaptação na escola.
Fundamentos técnicos e
táticos das modalidades
praticadas.

Aula expositiva.
Exercícios teóricos e
práticos.
Leitura oral.
Uso de material concreto.
Grupo de verbalização e
grupo de
observação.
Valorizar as conquistas
realizadas.
Exposições.
Projetos.
Jogos e atividades
recreativas.

Avaliação formativa:
Atividade de caderno
Assiduidade
Participação
Estudo dirigido em dupla
Apresentação oral
Exercícios avaliativos
Trabalhos individuais e em
grupo
Adaptação de critérios da
prova:
Avaliação flexível
considerando o grau de
compreensão do aluno.
Com mediação do professor
e/ou sala de recursos.
Eliminação de questões
e/ou atividades repetitivas.
Uso de provas simplificadas
com ilustrações e objetivas.
Contextualização para
melhor entendimento do
aluno.
Avaliação formativa diária:
Avaliação do interesse,
participação, atenção,
concentração e execução de
atividades.
Avaliação da pontualidade,
assiduidade, organização
das tarefas e/ou caderno.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Aspecto Afetivo
Fortalecer o trabalho em
equipe.
Promover a integração e a
socialização.
Aspecto motor
Desenvolver a
coordenação motora dos
movimentos naturais.
Desenvolver as
capacidades físicas e
habilidades motoras do
Handebol.
Desenvolver diferentes
ritmos.
Aspecto cognitivo
Desenvolver percepção
espacial e temporal

Desenvolver a percepção
visual, auditiva e
concentração.

Brincadeiras e jogos

Criação e adaptação de

regras; regras de inclusão e

participação; cooperação X

competição

Esporte, ginásticas e lutas

Regras básicas e suas

possibilidades de

adaptação na escola

Origem, desenvolvimento e

características gerais.

Origem e desenvolvimento

da capoeira no Brasil

Danças e atividades

rítmico- expressivas

Origem e desenvolvimento

das danças urbanas.

Expressão corporal,

espaços, gestos e ritmos

relacionados às danças

Urbanas

Conhecimentos sobre o

corpo

Grupos Musculares

Aulas teóricas e práticas.

Exercícios educativos que

desenvolvam as habilidades

básicas do esporte

Atividades individuais e em

grupos adaptadas à

realidade da turma

Utilização dos mais

variados recursos

disponíveis na escola tais

como bolas, cones, coletes,

caixa de som entre outros.

Participação e desempenho

nas aulas

Esforço e dedicação na

execução dos exercícios

Avaliação prática e ou

teórica.

RECUPERAÇÃO: trabalho e

pesquisa teórica do

conteúdo trabalhado.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Aspecto Afetivo
Respeitar a si e aos outros.
Perceber a necessidade da
integração do grupo,
principalmente depois do
longo período de
pandemia.
Entender as atitudes
dentro do esporte, e a
importância do emocional
no esporte e na vida.

Aspecto motor
Desenvolver as
capacidades físicas e
habilidades motoras dos
esportes praticados nas
aulas.
Desenvolver a percepção
visual e auditiva,
concentração.
Coordenar os movimentos
com a bola trabalhando
força X habilidade.

Brincadeiras e jogos

Criação e adaptação de

regras, regras de inclusão e

participação, cooperação X

competição.

Esportes, ginásticas e lutas

Esportes de precisão

(bocha, arco e flecha etc.)

Esportes de invasão

(basquete, futsal, handebol

etc.)

Esportes

técnico-combinatórios

(ginástica artística,

ginástica rítmica etc.)

Danças e atividades

rítmico- expressivas

Danças populares;

Danças urbanas.

Ritmo do próprio corpo.

Aulas teóricas e práticas.

Exercícios educativos que

desenvolvam as habilidades

básicas do esporte

Atividades individuais e em

grupos adaptadas à

realidade da turma

Utilização dos mais variados

recursos disponíveis na

escola tais como bolas,

cones, coletes, caixa de som

entre outros.

Explorar as novas

tecnologias na medida do

possível.

Participação e desempenho

nas aulas

Esforço e dedicação na

execução dos exercícios

Avaliação prática e ou

teórica.

RECUPERAÇÃO: trabalho e

pesquisa teórica do

conteúdo trabalhado.
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Aspecto cognitivo
Desenvolver a percepção

espacial e temporal

Entender o sentimento de

vencer e perder.

Conhecimentos sobre o

corpo

Representação de imagens

do corpo.

identificar imagens

estáticas.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Aspecto Afetivo
Compartilhar suas
habilidades com o grupo.
Desenvolver harmonia do
grupo, equipe.

Aspecto motor

Desenvolver as

capacidades físicas e

habilidades motoras.

Coordenar os movimentos
nas ações de jogo.

Aspecto cognitivo
Desenvolver a percepção
espacial e temporal.
Entender as regras do jogo
e utilizar a seu favor.

Brincadeiras e jogos

Planejar e utilizar

estratégias para solucionar

os desafios técnicos e

táticos.

Propor e produzir

alternativas para

experimentação dos

esportes não disponíveis

e/ou acessíveis na

comunidade

Esportes, ginásticas e lutas

Experimentar e fruir

diferentes lutas do Brasil,

valorizando a própria

segurança e integridade

física, bem como as dos

demais.

Problematizar preconceitos

e estereótipos

Relacionados ao universo

das lutas e demais práticas

corporais, propondo

alternativas para

superá-los, com base na

solidariedade, na justiça,

na equidade e no respeito.

Danças e atividades

rítmico- expressivas

Danças populares;

Diferenciar as danças

urbanas das demais

manifestações da dança

Conhecimentos sobre o

corpo

Executar práticas corporais

de aventura urbanas,

respeitando o patrimônio

público e utilizando

alternativas para a prática

segura em diversos espaços

Aulas teóricas e práticas.

Exercícios educativos que

desenvolvam as habilidades

básicas do esporte

Atividades individuais e em

grupos adaptadas à

realidade da turma

Utilização dos mais variados

recursos disponíveis na

escola tais como bolas,

cones, coletes, caixa de som

entre outros.

Explorar as novas

tecnologias na medida do

possível.

Ginástica de

condicionamento físico.

Parkour

Participação e desempenho

nas aulas

Esforço e dedicação na

execução dos exercícios

Avaliação prática e ou

teórica.

RECUPERAÇÃO: trabalho e

pesquisa teórica do

conteúdo trabalhado.
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PROFESSOR Mario Gutierry Alves Moura

COMPONENTE CURRICULAR Educação Física

ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Pesquisar e estudar os
benefícios que
a atividade física regular
exerce
sobre o corpo humano,
tendo em
vista a promoção da saúde.
Refletir sobre as
transformações
histórico-sociais dos jogos e
brincadeiras a partir do
surgimento
de novas tecnologias.
Vivenciar diferentes
modalidades
esportivas procurando
ampliar a
compreensão de sua
historicidade,
aspectos sociais, políticos e
culturais,
suas regras e fundamentos
técnicos e
táticos das modalidades
praticadas.

Conhecimentos sobre o
corpo e
seu desenvolvimento
(aspectos
físicos, biológicos,
culturais,
históricos, políticos,
religiosos e
sociais).
Noções de nutrição e
alimentação
saudável.
Esportes de invasão
(basquete, futsal,

handebol etc.) e esportes
técnico-
combinatórios.

Regras básicas e suas
possibilidades
de adaptação na escola.
Fundamentos técnicos e
táticos das
modalidades praticadas.

Aula expositiva.
Exercícios teóricos e
práticos.
Leitura oral.
Uso de material concreto.
Grupo de verbalização e
grupo de
observação.
Valorizar as conquistas
realizadas.
Exposições.
Projetos.
Jogos e atividades
recreativas.

Avaliação formativa:
Atividade de caderno
Assiduidade
Participação
Estudo dirigido em dupla
Apresentação oral
Exercícios avaliativos
Trabalhos individuais e em
grupo
Adaptação de critérios da
prova:
Avaliação flexível
considerando o grau de
compreensão do aluno.
Com mediação do professor
e/ou sala de recursos.
Eliminação de questões
e/ou atividades repetitivas.
Uso de provas simplificadas
com ilustrações e objetivas.
Contextualização para
melhor entendimento do
aluno.
Avaliação formativa diária:
Avaliação do interesse,
participação, atenção,
concentração e execução de
atividades.
Avaliação da pontualidade,
assiduidade, organização
das tarefas e/ou caderno.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Aspecto Afetivo
Compartilhar o processo
de ensino aprendizagem
com o grupo.
Respeitar as dificuldades,
limites e diferenças que
possa existir no grupo
Inclusão;
Fortalecer o espírito de
equipe
Aspecto motor

Desenvolver as habilidades
motoras como:
Correr, saltar, girar.
O trabalho de força através
dos fundamentos:  passe,
recepção, manejo e
arremesso
Aspecto cognitivo
Desenvolver a percepção
conforme dificuldades
Saber o posicionamento e
função dos jogadores em
quadra.
Desenvolver
Estratégias de ataque e
defesa

Brincadeiras e jogos

Experimentar e fruir

esportes de marca,

precisão, invasão e

técnico-combinatórios,

valorizando o trabalho

coletivo e o protagonismo.

Planejar e utilizar

estratégias para solucionar

os desafios técnicos e

táticos, tanto nos esportes

de marca, precisão, invasão

e técnico-combinatórios

como nas modalidades

esportiva

Esportes, ginásticas

Perceber a importância de

uma boa postura no dia a

dia e na prática de

atividades físicas lutas

Danças e atividades

rítmico- expressivas

Danças populares

Conhecimentos sobre o

corpo

Mundo digital e os riscos

do sedentarismo.

Esporte coletivo de invasão:

basquete

Lutas orientais e nacionais

Jogos de tabuleiro e jogos

eletrônicos

Recursos eletrônicos de

acordo com as

possibilidades da escola.

Variação na utilização dos

materiais disponíveis.

Participação e desempenho

nas aulas

Esforço e dedicação na

execução dos exercícios

Avaliação prática e ou

teórica.

RECUPERAÇÃO: trabalho e

pesquisa teórica do

conteúdo trabalhado.

Apresentação individual de

temas trabalhados na sala.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Aspecto Afetivo
Respeitar as regras, o
adversário, usar de
lealdade e respeito;
Fortalecer a importância da
equipe e integração com os
amigos de sala.
Aspecto motor

Desenvolver os

fundamentos do Handebol.

Desenvolver a agilidade e

força.

Desenvolver as habilidades

motoras que possibilitem a

prática dos esportes como

handebol, futebol e vôlei.

Aspecto cognitivo
Saber o posicionamento e
Função dos jogadores do
handebol.
Perceber as jogadas e criar
novas jogadas;

Brincadeiras e jogos

Regras básicas e suas

possibilidades de

adaptação na escola

Fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas

Esportes, ginásticas,

esportes de marca

(atletismo, ciclismo etc.)

Esportes de precisão

(bocha, arco e flecha,

boliche etc.)

Esportes de invasão

(basquete, futsal, handebol

etc.)

Esportes

técnico-combinatórios

(ginástica artística e

ginástica rítmica etc.)

Planejar e utilizar

estratégias básicas das lutas

do Brasil, respeitando o

colega como oponente.

Experimentar e fruir

diferentes práticas

corporais de aventura

urbanas, valorizando a

própria segurança e

integridade física, bem

como as dos demais.

Experimentar, reconhecer e

interpretar as sensações

corporais relacionadas à

prática de exercícios físicos

de flexibilidade e

resistência.

Criar possibilidades para

realização, de forma

adaptada, do atletismo no

ambiente escolar.

Participação e desempenho

nas aulas

Esforço e dedicação na

execução dos exercícios

Avaliação prática e ou

teórica.

Apresentação de trabalhos

em grupo.

Provas individuais

RECUPERAÇÃO:

Trabalho e pesquisa teórica

do conteúdo trabalhado.

Apresentação individual de

temas trabalhados na sala.
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Aprimorar a percepção de
tempo e espaço.

Danças e atividades

rítmico- expressivas

Origem e desenvolvimento

das danças urbanas (break

,funk, street dance)

Conhecimentos sobre o

corpo

Autocorreção postural

Desvios de coluna (lordose,

escoliose e cifose)

Práticas Corporais de

Aventura

Práticas corporais de

aventura urbana (skate,

parkour, patins, BMX etc.)

Respeito ao patrimônio e

condutas de segurança

Utilizar a variedade de

materiais disponível na

escola para uma melhor

aprendizagem do aluno

Utilização dos recursos

digitais na medida do

possível.

Pequenas apresentações

feitas pelos alunos.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Aspecto Afetivo
Valorizar o trabalho em
grupo.
Respeitar o próximo
Entender a importância de
cooperar.
Aspecto motor

Desenvolver os

fundamentos do

futsal/futebol de campo.

Desenvolver habilidades

de equilíbrio e domínio

corporal.

Desenvolver atividade de

força e precisão.

Aspecto cognitivo
Desenvolver a percepção
de tempo e espaço nas
jogadas.
Perceber as jogadas e suas
eficácias.
Desenvolver a opinião
sócio crítica.
Refletir sobre os
problemas sociais.

Brincadeiras e jogos

Jogos de tabuleiro, jogos

cooperativos.

Esportes, ginásticas

Praticar um ou mais

esportes de marca,

precisão, invasão e

técnico-combinatórios

oferecidos pela escola,

usando habilidades

técnico-táticas básicas e

respeitando regras

Futsal, futebol - Dribles e

passes

Danças e atividades

rítmico- expressivas

Expressão corporal,

espaços, gestos e ritmos

relacionados às danças

urbanas.

Conhecimentos sobre o

corpo

Diferenciar exercício físico

de atividade física e propor

alternativas para a prática

de exercícios físicos dentro

e fora do ambiente escolar.

Práticas Corporais de

Aventura

Executar práticas corporais

de aventura urbanas,

Atividades educativas

respeito    e socialização

serão desenvolvidos na

modalidade de

futsal/futebol

Trabalharemos os principais

fundamentos e algumas

atividades recreativas,

estaremos conhecendo o

esporte do futevôlei.

Nos jogos cooperativos

iremos trabalhar a

aproximação e a aceitação

e onde a ajuda entre os

membros da equipe

torna-se essencial para

alcançar o objetivo final

Utilizar a variedade de

materiais disponível na

escola para uma melhor

aprendizagem do aluno

Utilização dos recursos

digitais na medida do

possível.

Pequenas apresentações

feitas pelos alunos.

Participação e desempenho

nas aulas

Esforço e dedicação na

execução dos exercícios

Avaliação prática e ou

teórica.

Apresentação de trabalhos

em grupo.

Provas individuais

RECUPERAÇÃO:

Trabalho e pesquisa teórica

do conteúdo trabalhado.

Apresentação individual de

temas trabalhados na sala.
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respeitando o patrimônio

público e utilizando

alternativas para a prática

segura em diversos

espaços.

PROFESSOR Mario Gutierry e Luana Leite

COMPONENTE CURRICULAR Educação Física

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Pesquisar e estudar os

benefícios que a atividade

física regular exerce sobre o

corpo humano, tendo em

vista a promoção da saúde.

Refletir sobre as

transformações

histórico-sociais dos jogos e

brincadeiras a partir do

surgimento de novas

tecnologias.

Vivenciar diferentes

modalidades esportivas

procurando ampliar a

compreensão de sua

historicidade, aspectos

sociais, políticos e culturais,

suas regras e fundamentos

técnicos e táticos das

modalidades praticadas.

Conhecimentos sobre o
corpo e seu
desenvolvimento (aspectos
físicos, biológicos,
culturais, históricos,
políticos, religiosos e
sociais).
Noções de nutrição e
alimentação saudável.
Esportes de invasão
(basquete, futsal,
handebol etc.) e esportes
técnico-combinatórios.
Regras básicas e suas
possibilidades de
adaptação na escola.
Fundamentos técnicos e
táticos das modalidades
praticadas.

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Uso de material concreto.

Grupo de verbalização e

grupo de observação.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Projetos.

Jogos e atividades

recreativas.

Avaliação formativa:

Atividade de caderno

Assiduidade

Participação

Estudo dirigido em dupla

Apresentação oral

Exercícios avaliativos

Trabalhos: ( x  )na escola

( x )Individual ( x ) em

grupo

Adaptação de critérios da

prova:

Avaliação flexível

considerando o grau de

compreensão do aluno.

Com mediação do professor

e/ou sala de recursos.

Eliminação de questões

e/ou atividades  repetitivas.

Uso de provas simplificadas

com ilustrações e objetivas.

Contextualização para

melhor entendimento do

aluno.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

Avaliação da pontualidade,

assiduidade, organização

das tarefas e/ou caderno

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Identificar os elementos
técnicos ou técnico-
táticos individuais,
combinações táticas,
sistemas de jogo e regras
das modalidades
esportivas praticadas, bem
como diferenciar
as modalidades esportivas
com base nos
critérios da lógica interna
das categorias de
esporte: rede/parede,
campo e taco.
Identificar as
transformações históricas
do
fenômeno esportivo e
discutir alguns de
seus problemas (doping,
corrupção,
violência etc.) e a forma
como as mídias os
apresentam.
Verificar locais disponíveis
na comunidade
para a prática de esportes
e das demais
práticas corporais
tematizadas na escola,
propondo e produzindo
alternativas para
utilizá-los no tempo livre.
Vivenciar diferentes
modalidades esportivas
procurando ampliar a
compreensão de sua
historicidade, aspectos
sociais, políticos e
culturais, suas regras e
fundamentos
técnicos e táticos das
modalidades
praticadas.

Esportes de rede/parede
Esportes de campo e taco
Esportes Adaptados
Regras básicas e suas
possibilidades de
adaptação na escola.
Fundamentos técnicos e
táticos das modalidades
praticadas.
Noções de nutrição e
alimentação saudável.

Aula expositiva.
Exercícios teóricos e
práticos.
Leitura oral.
Uso de material concreto.
Grupo de verbalização e
grupo de observação.
Valorizar as conquistas
realizadas.
Exposições.
Projetos.
Jogos e atividades
recreativas.

A avaliação poderá ser
realizada a partir das
atividades práticas, da
interação dos alunos
durante a realização do que
foi proposto e por meio do
que os alunos comentam a
respeito da atividade
levando em consideração as
dúvidas e comentários.
Avaliação formativa:
Atividade de caderno
Assiduidade
Participação
Estudo dirigido: com
consulta, em dupla ou sem
consulta
Apresentação oral
Exercícios avaliativos
Trabalhos: na escola,
individual e em grupo
Adaptação de critérios da
prova:
Avaliação flexível
considerando o grau de
compreensão do aluno.
Com mediação do professor
e/ou sala de recursos.
Eliminação de questões
e/ou atividades repetitivas.
Uso de provas simplificadas
com ilustrações e objetivas.
Contextualização para
melhor entendimento do
aluno.
Avaliação formativa diária:
Avaliação do interesse,
participação, atenção,
concentração e execução de
atividades
Avaliação da pontualidade,
assiduidade, organização
das tarefas e/ou caderno

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-Pesquisar e estudar os

benefícios que a atividade

física regular exerce sobre o

corpo humano, tendo em

vista a promoção da saúde.

-Refletir sobre as

-Conhecimentos sobre o

corpo e seu

desenvolvimento (aspectos

físicos, biológicos, culturais,

históricos, políticos,

religiosos e sociais).

-Aula expositiva.

-Exercícios teóricos e

práticos.

-Leitura oral.

-Uso de material

concreto.

-Avaliação formativa:

-Atividade de caderno

-Assiduidade

-Participação

-Estudo dirigido: com e

sem consulta
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transformações

histórico-sociais dos jogos e

brincadeiras a partir do

surgimento de novas

tecnologias.

-Vivenciar diferentes

modalidades esportivas

procurando ampliar a

compreensão de sua

historicidade, aspectos

sociais, políticos e culturais,

suas regras e fundamentos

técnicos e táticos das

modalidades praticadas.

-Diferenciar exercício físico
de atividade física e propor
alternativas para a prática
destes, dentro e fora do
ambiente escolar, com
vistas a promoção da
saúde, qualidade de vida,
construção e ampliação das
redes de sociabilidade.

-Noções de nutrição e

alimentação saudável.

-Esportes de invasão

(basquete, futsal, handebol

etc.) e esportes

técnico-combinatórios.

Regras básicas e suas

possibilidades de

adaptação na escola.

-Fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

-Identificar e interpretar as
transformações históricas
do fenômeno esportivo e
discutir alguns de seus
problemas (doping,
corrupção, violência etc.).

Importância do respeito e
não preconceito ao
oponente.

Importância da promoção
da saúde vinculada ao
condicionamento físico.

-Grupo de verbalização e

grupo de observação.

-Valorizar as conquistas

realizadas.

-Exposições.

-Projetos.

-Jogos e atividades

recreativas.

-Apresentação oral

-Exercícios avaliativos

-Trabalho individual ou

em grupo;

-Adaptação de critérios

da prova:

-Avaliação flexível

considerando o grau de

compreensão do aluno.

-Com mediação do

professor e/ou sala de

recursos.

-Eliminação de questões

e/ou atividades

repetitivas.

-Uso de provas

simplificadas com

ilustrações e objetivas.

-Contextualiza ção para

melhor entendimento do

aluno.

-Avaliação formativa

diária:

-Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução

de atividades.

-Avaliação da
pontualidade,
assiduidade, organização
das tarefas e/ou
caderno.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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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.

-Refletir sobre as

transformações

histórico-sociais dos jogos e

brincadeiras a partir do

surgimento de novas

tecnologias.

-Vivenciar diferentes

modalidades esportivas

procurando ampliar a

compreensão de sua

historicidade, aspectos

sociais, políticos e culturais,

suas regras e fundamentos

técnicos e táticos das

modalidades praticadas.

-Conhecimentos sobre o

corpo e seu

desenvolvimento (aspectos

físicos, biológicos, culturais,

históricos, políticos,

religiosos e sociais).

-Noções de nutrição e

alimentação saudável.

Esportes de invasão

(basquete, futsal, handebol

etc.) e esportes

técnico-combinatórios.

-Regras básicas e suas

possibilidades de

adaptação na escola.

-Fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

-Compreender e criticar a

importância da vivência e

fruição das brincadeiras e

jogos ao longo da vida,

refletindo sobre fatores que

podem influenciar o

distanciamento dessas

práticas.

-Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

-Leitura oral.

-Uso de material concreto.

-Grupo de verbalização e

grupo de observação.

-Valorizar as conquistas

realizadas.

-Exposições.

-Projetos.

-Jogos e atividades

recreativas.

-Jogos e brincadeiras no

cotidiano familiar

e social.

-Jogos e brincadeiras e suas

transformações a partir dos

avanços tecnológicos.

-Resgate a jogos e
brincadeiras da herança
cultural.

-Avaliação formativa:

-Atividade de caderno

-Assiduidade

-Participação

-Estudo dirigido: com e sem

consulta

-Apresentação oral

-Exercícios avaliativos

-Trabalho individual ou em

grupo;

-Adaptação de critérios da

prova:

-Avaliação flexível

considerando o grau de

compreensão do aluno.

-Com mediação do

professor e/ou sala de

recursos.

-Eliminação de questões

e/ou atividades repetitivas.

-Uso de provas

simplificadas com

ilustrações e objetivas.

-Contextualização para

melhor entendimento do

aluno.

-Avaliação formativa diária:

-Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução

de atividades.

-Avaliação da
pontualidade, assiduidade,
organização das tarefas
e/ou caderno.

PROFESSOR Luana Leite

COMPONENTE CURRICULAR Educação Física

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Compreender a diversidade

de padrões de saúde, beleza

e estética corporal,

analisando criticamente os

padrões divulgados pela

mídia.

Refletir sobre as

transformações

histórico-sociais dos jogos e

brincadeiras a partir do

surgimento de novas

tecnologias.

Vivenciar diferentes

modalidades esportivas

procurando ampliar a

compreensão de sua

historicidade, aspectos

sociais, políticos e culturais,

suas regras e fundamentos

técnicos e táticos das

modalidades praticadas.

Diversidade de biótipos,
padrões de estética
impostos socialmente,
marketing e consumo.
Disfunções relacionadas à
alimentação e/ou prática
excessiva de atividade
física (anorexia, bulimia e
vigorexia entre outros).
Esportes de invasão
(basquete, futsal,
handebol etc.) e esportes
técnico-combinatórios.
Regras básicas e suas
possibilidades de
adaptação na escola.
Fundamentos técnicos e
táticos das modalidades
praticadas.

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Uso de material concreto.

Grupo de verbalização e

grupo de observação.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Projetos.

Jogos e atividades

recreativas.

Avaliação formativa:

Atividade de caderno

Assiduidade

Participação

Estudo dirigido em dupla

Apresentação oral

Exercícios avaliativos

Trabalhos: ( x  )na escola

( x )Individual ( x ) em

grupo

Adaptação de critérios da

prova:

Avaliação flexível

considerando o grau de

compreensão do aluno.

Com mediação do professor

e/ou sala de recursos.

Eliminação de questões

e/ou atividades  repetitivas.

Uso de provas simplificadas

com ilustrações e objetivas.

Contextualização para

melhor entendimento do

aluno.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

Avaliação da pontualidade,

assiduidade, organização

das tarefas e/ou caderno

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Identificar os elementos

técnicos ou técnico-táticos

individuais, combinações

táticas, sistemas de jogo e

regras das modalidades

esportivas praticadas, bem

como diferenciar as

modalidades esportivas

com base nos critérios da

lógica interna das

categorias de esporte:

rede/parede, campo e

taco.

Identificar as

transformações históricas

do fenômeno esportivo e

Esportes de rede/parede

Esportes de campo e taco

Esportes Adaptados

Regras básicas e suas

possibilidades de

adaptação na escola.

Fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

Experimentar, desfrutar,

apreciar e criar diferentes

brincadeiras, jogos, danças,

ginásticas, esportes, lutas e

práticas corporais de

aventura, valorizando o

trabalho coletivo e o

Aula expositiva.
Exercícios teóricos e
práticos.
Leitura oral.
Uso de material concreto.
Grupo de verbalização e
grupo de observação.
Valorizar as conquistas
realizadas.
Exposições.
Projetos.
Jogos e atividades
recreativas.

A avaliação poderá ser
realizada a partir das
atividades práticas, da
interação dos alunos
durante a realização do que
foi proposto e por meio do
que os alunos comentam a
respeito da atividade
levando em consideração as
dúvidas e comentários.
Avaliação formativa:
Atividade de caderno
Assiduidade
Participação
Estudo dirigido: com
consulta, em dupla ou sem
consulta
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discutir alguns de seus

problemas (doping,

corrupção, violência etc.) e

a forma como as mídias os

apresentam.

Exercitar a empatia, o

diálogo, a resolução de

conflitos e a cooperação,

fazendo-se respeitar e

promovendo o respeito ao

outro e aos direitos

humanos, com

acolhimento e valorização

da diversidade de

indivíduos e de grupos

sociais, seus saberes,

identidades, culturas e

potencialidades, sem

preconceitos de qualquer

natureza.

Agir pessoal e

coletivamente com

autonomia,

responsabilidade,

flexibilidade,

resiliência e determinação,

tomando decisões com

base em princípios éticos,

democráticos, inclusivos,

sustentáveis e solidários.

Vivenciar diferentes

modalidades esportivas

procurando ampliar a

compreensão de sua

historicidade, aspectos

sociais, políticos e

culturais, suas regras e

fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

protagonismo.

Noções de nutrição e

alimentação saudável.

Apresentação oral
Exercícios avaliativos
Trabalhos: na escola,
individual e em grupo
Adaptação de critérios da
prova:
Avaliação flexível
considerando o grau de
compreensão do aluno.
Com mediação do professor
e/ou sala de recursos.
Eliminação de questões
e/ou atividades repetitivas.
Uso de provas simplificadas
com ilustrações e objetivas.
Contextualização para
melhor entendimento do
aluno.
Avaliação formativa diária:
Avaliação do interesse,
participação, atenção,
concentração e execução de
atividades
Avaliação da pontualidade,
assiduidade, organização
das tarefas e/ou caderno

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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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.

Refletir sobre as

transformações

histórico-sociais dos jogos

e brincadeiras a partir do

surgimento de novas

tecnologias.

Vivenciar diferentes

modalidades esportivas

procurando ampliar a

compreensão de sua

historicidade, aspectos

sociais, políticos e

culturais, suas regras e

fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

Diferenciar exercício físico

de atividade física e propor

alternativas para a prática

destes, dentro e fora do

ambiente escolar, com

vistas à promoção da

saúde, qualidade de vida,

construção e ampliação

das redes de sociabilidade.

Conhecimentos sobre o

corpo e seu

desenvolvimento (aspectos

físicos, biológicos, culturais,

históricos, políticos,

religiosos e sociais).

Noções de nutrição e

alimentação saudável.

Esportes de invasão

(basquete, futsal, handebol

etc.) e esportes técnico-

combinatórios.

Regras básicas e suas

possibilidades de

adaptação na escola.

Fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

Identificar e interpretar as

transformações históricas

do fenômeno esportivo e

discutir alguns de seus

problemas (doping,

corrupção, violência etc.).

Importância do respeito e

não preconceito ao

oponente.

Importância da promoção

da saúde vinculada

ao condicionamento físico.

Aula expositiva.
Exercícios teóricos e
práticos.
Leitura oral.
Uso de material concreto.
Grupo de verbalização e
grupo de
observação.
Valorizar as conquistas
realizadas.
Exposições.
Projetos.
Jogos e atividades
recreativas.

Avaliação formativa:
Atividade de caderno
Assiduidade
Participação
Estudo dirigido: (x) com
consulta (x) em dupla (x)
sem consulta
Apresentação oral
Exercícios avaliativos
Trabalhos: (x) na escola
(x) Individual (x) em grupo
Adaptação de critérios da
prova:
Avaliação flexível
considerando o grau de
compreensão do aluno.
Com mediação do professor
e/ou sala de recursos.
Eliminação de questões
e/ou atividades repetitivas.
Uso de provas simplificadas
com ilustrações e objetivas.
Contextualização para
melhor entendimento do
aluno.
Avaliação formativa diária:
Avaliação do interesse,
participação, atenção,
concentração e execução de
atividades.
Avaliação da pontualidade,
assiduidade, organização
das tarefas e/ou caderno.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Pesquisar e estudar os

benefícios que a atividade

física regular exerce sobre

o corpo humano, tendo em

vista a promoção da saúde.

Refletir sobre as

transformações

histórico-sociais

dos jogos e brincadeiras a

partir do surgimento de

novas tecnologias.

Vivenciar diferentes

modalidades esportivas

procurando ampliar a

compreensão de sua

historicidade, aspectos

Conhecimentos sobre o

corpo e seu

desenvolvimento (aspectos

físicos, biológicos, culturais,

históricos, políticos,

religiosos e sociais).

Noções de nutrição e

alimentação saudável.

Esportes de invasão

(basquete, futsal, handebol

etc.) e esportes técnico-

combinatórios.

Regras básicas e suas

possibilidades de

adaptação na escola.

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Uso de material concreto.

Grupo de verbalização e

grupo de observação.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Projetos.

Jogos e atividades

recreativas.

Jogos e brincadeiras no

cotidiano familiar e social.

Avaliação formativa:
Atividade de caderno
Assiduidade
Participação
Estudo dirigido: (x) com
consulta (x) em dupla (x)
sem consulta
Apresentação oral
Exercícios avaliativos
Trabalhos: (x) na escola
(x) Individual (x) em grupo
Adaptação de critérios da
prova:
Avaliação flexível
considerando o grau de
compreensão do aluno.
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sociais, políticos e

culturais, suas regras e

fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

Fundamentos técnicos e

táticos das modalidades

praticadas.

Compreender e criticar a

importância da vivência e

fruição das brincadeiras e

jogos ao longo da vida,

refletindo sobre fatores

que podem influenciar o

distanciamento dessas

práticas.

Jogos e brincadeiras e suas

transformações a partir dos

avanços tecnológicos.

Resgate a jogos e

brincadeiras da herança

cultural.

Com mediação do professor
e/ou sala de recursos.
Eliminação de questões
e/ou atividades repetitivas.
Uso de provas simplificadas
com ilustrações e objetivas.
Contextualização para
melhor entendimento do
aluno.
Avaliação formativa diária:
Avaliação do interesse,
participação, atenção,
concentração e execução de
atividades.
Avaliação da pontualidade,
assiduidade, organização
das tarefas e/ou caderno.

● Língua Estrangeira

PROFESSOR Danyel Rinaldo Rodrigues Moura

COMPONENTE CURRICULAR Inglês

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Construir laços afetivos e

convívio social

demonstrando respeito e

empatia na língua estudada.

Relacionar aspectos da

língua estrangeira com a

língua materna.

Interagir para responder

dúvidas.

Usar a língua de forma

colaborativa

Cores.
Números cardinais de 1 a
100.
Alfabeto.
Informações pessoais.
Relação de parentesco e
laços familiares.
Dias da semana e meses
do ano.
Comidas
Roupas
Alguns pronomes
possessivos (My, His e
Her).

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.

Estudo dirigido: Avaliação

oral e teste escrito sobre os

assuntos trabalhados.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Compreender funções e

usos sociais da língua

estudada.

Usar a língua de forma

colaborativa.

Relacionar aspectos da

língua estrangeira com a

língua materna.

Respeitar e valorizar

diversas composições

familiares e a vida

comunitária em distintas

culturas.

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.

Expressões usadas para o
convívio social e o uso da
língua estudada
Informações sobre si e
sobre outros e troca de
informações pessoais no
processo
Gostos e preferências a
respeito de aspectos
diversos (comida, roupas,
lugares etc.) próprios e de
colegas
Comandos do dia a dia e
construção de diálogos
Informações pessoais de

terceiros adquiridas em

interações, entrevistas,

diálogos simples etc.)

Preencher formulários com

informações pessoais.

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.

Estudo dirigido: Avaliação

oral.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Responder a interlocutores

de forma apropriada ao

contexto de interação.

Debater opiniões sobre

texto lido em classe.

Usar de forma adequada

equipamentos e aplicativos

em meios virtuais

utilizando a língua

estrangeira.

Compreender, de forma

estratégica, textos orais:

palavras cognatas e pistas

do contexto discursivo.

Conhecimento de recursos
digitais para interagir na
língua estudada
Tiras, quadrinhos, memes e
legendas em meio
eletrônico
Textos instrucionais de
gêneros instrucionais como
receita, rótulos, bulas e
placas
Elementos extratextuais
(ilustrações, manchetes,
títulos), levantamento de
hipóteses sobre um texto
escrito

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.

Estudo dirigido: Avaliação

de compreensão, escuta

(listening).

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Compreender diferentes

gêneros textuais.

Acessar e ler textos na

língua estudada, com

mediação do professor(a),

de modo a ampliar

conhecimentos lexicais em

situações e contextos

significativos.

Produzir pequenos textos,

parágrafos em função do

gênero textual e objetivo

do texto, com destaque

para produção de legendas

de imagens e memes.

Produção escrita de
histórias a partir de
recursos audiovisuais
(quadrinho, ilustrações
etc.), entre outros
Produção de parágrafos na
língua estudada de forma
organizada e coerente
Textos autorais diversos.

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.

Estudo dirigido: Avaliação

escrita.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

PROFESSOR Danyel Rinaldo Rodrigues Moura

COMPONENTE CURRICULAR Inglês

ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Comunicar-se, respondendo

e fazendo perguntas com

expressões usuais e

familiares para

apresentar-se e apresentar

alguém.

Compreender vocabulário e

expressões frequentes em

interações orais do dia a dia.

Revisar saudações e
apresentações.
Can x Can’t.
Verbo to be no presente.
Adjetivos.
Possessivos.

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.

Estudo dirigido: Avaliação

oral e teste escrito sobre os

assuntos trabalhados.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Compreender vocabulário

e expressões frequentes

em interações orais e do

dia a dia.

Produzir textos orais

diversos.

Apresentar informações

adquiridas em interações

(entrevistas, diálogos

simples etc.).

Audição de apresentações
orais, peças teatrais e
outras atividades
apresentadas pelos colegas,
interagindo de forma
respeitosa e colaborativa
na língua estudada
Argumentos, conteúdos,
pontos de vista em uma
apresentação ou debate.

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.

Estudo dirigido: Avaliação

oral.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Fazer associações entre

título e texto, ilustrações e

outros elementos textuais

para ampliar a

compreensão global de um

texto.

Ler e analisar textos de

gêneros instrucionais e/ou

de caráter sinótico (rótulos,

instruções em embalagens,

receitas, anúncios,

cartazes).

Ler textos narrativos e

analisar possíveis

estratégias usadas em sua

elaboração para estímulo

da curiosidade do leitor.

Identificar e conhecer

aspectos da cultura de

povos em que a língua

estudada é falada.

Perceber algumas

diferenças culturais

relacionadas à língua

estudada em contraste

com a brasileira.

Parágrafos e textos curtos.
Manchetes de jornais,
cartazes e pequenos textos
Manchetes de jornais,
cartazes e pequenos textos
Textos narrativos
Identificação de ideias
principais de parágrafos em
textos diversos para
relacioná-las a ideias de
outros de mesma temática
Títulos, ilustrações e
chamadas do texto para
predição de conteúdos e
ideias

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.

Estudo dirigido: Avaliação

de compreensão, escuta

(listening).

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Desenvolver, de forma

progressiva, a capacidade

de escrever textos com

características de

diferentes gêneros, tais

Bilhetes, cartões e
mensagens de felicitações
Relato de histórias fictícias
ou reais

Aula expositiva.

Exercícios teóricos e

práticos.

Leitura oral.

Repetições.

Avaliação formativa:

Atividades de caderno

Participação e

comportamento.
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como cartão postal,

mensagem de e-mail e de

redes sociais, pequenos

poemas (e.g., haikai).

Produzir cartões postais

com uso de ferramentas

digitais, descrição de

lugares e atrações

turísticas, utilizando

diferentes recursos.

Produzir cartazes sobre

assuntos previamente

discutidos / desenvolvidos

em aula.

Escrever textos curtos para

expressar desejos, pedidos

e recomendações.

Escrever pequenos

parágrafos, bilhetes,

cartões e mensagens de

felicitações.

Cartazes apropriados a um
contexto específico
pré-determinado
Parágrafos e textos curtos
Manchetes de jornais,
cartazes e pequenos textos
Trabalho em textos
autorais
Textos curtos (gêneros, tais
como regras de jogos,
manchetes, anúncios,
memes, pequenos textos
informativos etc.)

Brincadeiras relacionadas

ao assunto.

Valorizar as conquistas

realizadas.

Exposições.

Jogos e atividades

recreativas.

Música

Estudo dirigido: Avaliação

escrita.

Avaliação formativa diária:

Avaliação do interesse,

participação, atenção,

concentração e execução de

atividades

PROFESSOR Danyel Rinaldo e João João Evangelista

COMPONENTE CURRICULAR Inglês

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
Saber explorar recursos
tecnológicos digitais que
permitam acesso a
informações sobre a
diversidade cultural humana
em diferentes países.
Ampliar conhecimentos
sobre diferentes contextos
artísticos, culturais e de
interesse ambiental
relacionados à língua
estudada que tenham se
tornado referências
mundiais.

Simple past. Informações
na língua alvo para a
prática auditiva, ampliação
de visões de mundo,
desenvolvimento de
respeito às diferenças e
estímulo à educação
cultural digital.
Instigação acerca do
patrimônio
artístico-literário
internacional e
desenvolvimento de
conhecimentos na língua
estudada influenciados
pela cultura digital
(músicas, artistas, obras
em língua inglesa etc).
Recursos tecnológicos
digitais para acesso a
informações veiculadas por
variados meios

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e

auditivas, para uma melhor

compreensão e assimilação

do conhecimento.

Os alunos serão avaliados
de forma contínua e
diversificada, tais como:
observação individual e
em grupo da realização
de atividades em sala e
homeworks,
testes/provas, quizzes,
leitura, redação, jogos de
memória, exercícios de
compreensão de texto,
oral e auditiva (listening).
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Explorar recursos

tecnológicos digitais para

acessar e usufruir da

produção literária

internacional.

Perceber a importância da
relação semântica entre
itens lexicais na língua
estudada entre processos
de compreensão e
interpretação textual.
Relacionar conteúdo
linguísticos da língua
estudada com aqueles
relacionados à língua
materna, identificando
diferentes contextos de uso.
Compreender diferenças
ideológicas e políticas entre
países onde a língua
estudada é falada.
Aprender a explorar
recursos tecnológicos
digitais na construção e
reconstrução de textos na
língua estudada.
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.

(imagens, vídeos, áudios
etc.) visando o
reconhecimento das
manifestações artísticas
diversas e o
aprofundamento dos
conhecimentos
linguístico-culturais
relacionados à língua
estudada.
Simple past.
Manifestações
artístico-culturais diversas
relacionadas à língua alvo
(artes plásticas, visuais,
literatura, música, cinema,
dança, festividades,
turismo, gastronomia e
lazer).
Investigação acerca do

patrimônio

artístico-literário

internacional e

desenvolvimento de

conhecimentos na língua

estudada influenciados

pela cultura digital.

Investigação acerca do
patrimônio
artístico-literário
internacional e
desenvolvimento de
conhecimentos na língua
estudada influenciados
pela cultura digital.
Tipos de textos (poesia,
blog e e-mails) Inferência
textual e apropriação de
conceitos e significados de
vocábulos.
Temas de textos de

variados gêneros, tais

como postagens em blogs

e redes sociais, mensagens

de e-mail, textos literários

(contos e poesia),

jornalísticos e acadêmicos,

relacionados a

conhecimentos prévios.

Manifestações

artístico-culturais diversas

relacionadas à língua-alvo

(artes plásticas e visuais,

literatura, música, cinema,
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dança, festividades,

turismo, gastronomia e

lazer).

Recursos tecnológicos
digitais (mecanismos de
tradução, ferramentas de
busca, dicionários
eletrônicos, entre outros).

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
Saber utilizar estratégias
verbais e não verbais no
intercâmbio de
informações e opiniões.
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.
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.

Opiniões e informações
sobre assuntos como
família, trabalho, escola,
lazer, entre outros.

Estratégias de negociação
de sentidos na língua
estudada.

Textos orais multimodais

Textos jornalísticos

Textos literários

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e

auditivas, para uma melhor

compreensão e assimilação

do conhecimento.

Os alunos serão avaliados
de forma contínua e
diversificada, tais como:
observação individual e
em grupo da realização
de atividades em sala e
homeworks,
testes/provas, quizzes,
leitura, redação, jogos de
memória, exercícios de
compreensão de texto,
oral e auditiva (listening).
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Falar, de forma lógica e
coerente, sobre
perspectivas futuras.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Desenvolver a reflexão
crítica acerca de variados
gêneros textuais por meio
de leitura e análise
sistematizadas de textos.
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).
Exercitar uso de pronomes
relativos com vistas à
construção de períodos
compostos de forma coesa
e significativa em relação a
diferentes contextos de
comunicação.
Desenvolver a habilidade
de escrita na língua
estudada, de forma
colaborativa.

Análise e interpretação
crítica e reflexiva do teor e
do conteúdo de textos de
variados gêneros por meio
do estudo comparativo de
diferentes perspectivas
acerca de um mesmo tema.
Texto de variados gêneros,
tais como postagens em
blogs e redes sociais,
mensagens de e-mail,
textos literários (contos e
poesia), jornalísticos e
acadêmicos.
Recursos dêiticos.
Observação, compreensão
e reprodução de processos
de composição de palavras
e sintagmas em contextos
significativos de interação,
de modo a desenvolver
uma aprendizagem
colaborativa e
progressivamente
consciente da língua
estudada.
Textos de variados gêneros,
tais como postagens em
blogs e redes sociais,
mensagens de e-mail,
textos literários (poesia e
narrativas em contos e
romances), jornalísticos e
acadêmicos.

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e

auditivas, para uma melhor

compreensão e assimilação

do conhecimento.

Os alunos serão avaliados
de forma contínua e
diversificada, tais como:
observação individual e
em grupo da realização
de atividades em sala e
homeworks,
testes/provas, quizzes,
leitura, redação, jogos de
memória, exercícios de
compreensão de texto,
oral e auditiva (listening).

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Ampliar conhecimentos
sobre diferentes contextos
artísticos, culturais e de
interesse ambiental
relacionados à língua
estudada que tenham se
tornado referências
mundiais.
Observar o uso de
estrangeirismos e a
influência da língua

Manifestações
artístico-culturais diversas
relacionadas à língua-alvo
(artes plásticas e visuais,
literatura, música, cinema,
dança, festividades,
turismo, gastronomia e
lazer).
Expressões, gestos e
comportamentos culturais.

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e

auditivas, para uma melhor

Os alunos serão avaliados
de forma contínua e
diversificada, tais como:
observação individual e
em grupo da realização
de atividades em sala e
homeworks,
testes/provas, quizzes,
leitura, redação, jogos de
memória, exercícios de
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estudada e de suas
culturas em contextos de
comunicação na língua
materna.
Investigar maneiras como
expressões, gestos e
comportamentos são
culturalmente marcados.
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.
Conhecer e explorar
ambientes virtuais e outros
recursos tecnológicos.

Encontro de culturas
diferentes relacionadas a
línguas diversas.
Estrangeirismo.
Informações na língua-alvo
para prática auditiva,
ampliação de visões de
mundo, desenvolvimento
do respeito às diferenças e
estímulo à educação na
cultura digital.
Investigação acerca do
patrimônio
artístico-literário
internacional e
desenvolvimento de
conhecimentos na língua
estudada influenciados
pela cultura digital.
Recursos tecnológicos
digitais para acesso a
informações veiculadas por
variados meios (imagens,
vídeos, áudios etc.) visando
o reconhecimento das
manifestações artísticas
diversas e o
aprofundamento dos
conhecimentos
linguístico-culturais
relacionados à língua
estudada.

compreensão e assimilação

do conhecimento.

compreensão de texto,
oral e auditiva (listening).

PROFESSOR João Evangelista

COMPONENTE CURRICULAR Inglês

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
Expor pontos de vista,
argumentos e contra-
argumentos, levando-se em
conta o contexto do outro e
do grupo.

Argumentos e

contra-argumentos,

debate.

Recurso de persuasão
(escolha e jogo de
palavras, uso de cores e
imagens tamanho de
letras). Distinção de fatos e
de opiniões em textos
argumentativos da esfera
jornalística.
Argumentação e

persuasão. Verbos que

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e
auditivas, para uma melhor
compreensão e assimilação
do conhecimento.

Os alunos serão avaliados

de forma contínua e

diversificada, tais como:

observação individual e em

grupo da realização de

atividades em sala e

homeworks, testes/provas,

quizzes, leitura, redação,

jogos de memória,

exercícios de compreensão
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Debater e discutir ideias,
opiniões e pontos de vista
com base em notas,
gráficos, tabelas de pesquisa
ou outros dados formais.
Identificar recursos de

persuasão e argumentação

em textos escritos na língua

estudada.

Desenvolver a reflexão
crítica acerca de variados
gêneros textuais por meio
de leitura e análises
sistematizadas, estimulando
a produção autoral a partir
dessas reflexões.
Compreender e utilizar
verbos e expressões que
indiquem recomendação,
necessidade, obrigação e
possibilidade.
Compreender a importância
da expansão da língua
estudada e de suas culturas
no mundo: contexto
histórico.
Reconhecer o papel da

língua estudada no processo

de comunicação entre

diferentes povos e de

difusão de culturas.

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.
Analisar e refletir sobre

questões de racismo e

xenofobia relacionadas às

culturas estudadas, de

modo a desenvolver o

pensamento crítico acerca

das implicações

histórico-sociais nos

processos de colonização,

migratórios e de

indicam recomendação,

necessidade, obrigação e

possibilidade. (verbos

modais).

Informações e opiniões.

Notas, gráficos, tabelas de

pesquisa.

Contexto histórico de
povos em que a língua
estudada é falada.
Papel da língua estudada

em diferentes contextos

(histórico, social,

econômico).

Processo de evolução da
linguagem.

de texto, oral e auditiva

(listening).
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disseminação de

pensamentos hegemônicos.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Expor pontos de vista,
argumentos e
contra-argumentos,
levando-se em conta o
contexto do outro e do
grupo.
Desenvolver a
compreensão de textos
orais e multimodais de
cunho argumentativo.
Reconhecer contextos de
expressão de
recomendações,
necessidades, obrigações e
possibilidades.
Produzir textos orais para

fins de exposição de

informações, de modo a

desenvolver a competência

comunicacional e

capacidade estratégica.

Acessar e usar, de forma

contextualizada e

significativa, os

conhecimentos lexicais

desenvolvidos em sala.

Argumentos e

contra-argumentos,

debate.

Notas, gráficos, tabelas de
pesquisa.
Informações e opiniões.

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e
auditivas, para uma melhor
compreensão e assimilação
do conhecimento.

Os alunos serão avaliados

de forma contínua e

diversificada, tais como:

observação individual e em

grupo da realização de

atividades em sala e

homeworks, testes/provas,

quizzes, leitura, redação,

jogos de memória,

exercícios de compreensão

de texto, oral e auditiva

(listening).

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Identificar recursos de
persuasão e argumentação
em textos escritos na
língua estudada.
Identificar argumentos
principais e
evidências/exemplos que
os sustentam.
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,

Recursos de persuasão

(escolha e jogo de palavras,

uso de cores e imagens,

tamanho de letras).

Textos publicitários e de

propaganda como

elementos de

convencimento.

Distinção de fatos e de

opiniões em textos

argumentativos da esfera

jornalística.

Gêneros textuais.

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e
auditivas, para uma melhor
compreensão e assimilação
do conhecimento.

Os alunos serão avaliados

de forma contínua e

diversificada, tais como:

observação individual e em

grupo da realização de

atividades em sala e

homeworks, testes/provas,

quizzes, leitura, redação,

jogos de memória,

exercícios de compreensão

de texto, oral e auditiva

(listening).
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poemas, canções, textos
não verbais e textos
mistos, não
estereotipados,
representativos das
culturas estudadas e que
respeitem as diversidades
coletivas, individuais,
intelectuais, físicas e
socioeconômicas.
Compreender e utilizar

verbos e expressões que

indiquem recomendação,

necessidade, obrigação e

possibilidade.

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.

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).

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.

Expressar ideias

condicionais no presente e

no futuro em textos

escritos.

Relações étnico-raciais, de

gênero, de orientação

sexual, de idade e de

cultura em países da língua

estudada e no Brasil.

Gêneros textuais.

Relações étnico-raciais, de

gênero, de orientação

sexual, de idade e de

cultura em países da língua

estudada e no Brasil.

Verbos que indicam

recomendação,

necessidade, obrigação e

possibilidade

Expressão de condições no

presente e no futuro.

Elementos discursivos para

expressar adição, condição,

oposição, contraste,

conclusão e síntese.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Reconhecer o papel da

língua estudada no

processo de comunicação

entre diferentes povos e

de difusão de culturas.

Analisar e refletir sobre

questões de racismo e

xenofobia relacionadas às

culturas estudadas, de

modo a desenvolver o

pensamento crítico acerca

das implicações

histórico-sociais 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.

Perceber como se dá a

construção de identidades

na contemporaneidade.

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.

Explorar ambientes virtuais

de comunicação e

informação que propiciem

acesso a discussões,

exposições de opinião,

debates, entre outros.

Conhecer e saber utilizar

recursos tecnológicos

digitais para produção e

partilha de materiais

informativos.

Aprender a explorar

recursos tecnológicos

digitais na construção e

Papel da língua estudada
em diferentes contextos
(histórico, social,
econômico).

Processo de evolução da
linguagem.
Gênero e diversidade,
direitos humanos em
contextos da língua-alvo.
Identidade.
Recursos tecnológicos para
acesso a informações que
facilitem a prática auditiva
e que propiciem a
ampliação de visões de
mundo, o respeito às
diferenças e a educação na
cultura digital.
Gêneros digitais (blogs,
mensagens instantâneas,
tweets, entre outros).
Novas formas de escrita
(abreviação de palavras,
palavras com combinação
de letras e números,
pictogramas, símbolos
gráficos, entre outros) na
constituição das
mensagens.
Ambientes virtuais de
informação.

Aulas expositivas,
atividades individuais de
forma contextualizada para
que o aluno compreenda
melhor o assunto
abordado;
Vídeos com tópicos
gramaticais e de
vocabulário estudado.
Atividades escritas, orais e
auditivas, para uma melhor
compreensão e assimilação
do conhecimento.

Os alunos serão avaliados

de forma contínua e

diversificada, tais como:

observação individual e em

grupo da realização de

atividades em sala e

homeworks, testes/provas,

quizzes, leitura, redação,

jogos de memória,

exercícios de compreensão

de texto, oral e auditiva

(listening).
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reconstrução de textos na

língua estudada.

● Matemática

PROFESSOR Gilvan

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Ouvir um número e saber

escrevê-lo com algarismos.

Saber representar números

na máquina de calcular e na

calculadora do celular,

reconhecendo o ponto em

algumas delas como uma

notação americana que

equivale a vírgula utilizada

no Brasil.

Saber identificar que em

números decimais

apresentados na calculadora

o ponto separa a parte

inteira da parte fracionária

(pedacinhos de alguma

coisa).

Reconhecer que numa

operação de divisão

realizada na calculadora, a

mesma não fornece o resto

da divisão diretamente e

que é necessário realizar

mais de uma operação para

identificar o resto pela

máquina de calcular.

Reconhecer que os

algarismos após o ponto

(vírgula no padrão

americano) ou a vírgula

(padrão brasileiro)

apresentado na calculadora

após realizado a operação

de divisão, significam o

RESTO da divisão dividido

em partes menores.

Sistema de Numeração

Decimal: características,

leitura, escrita e

comparação de números

naturais e de números

racionais representados na

forma decimal.

Divisão euclidiana e divisão

com uso de calculadora.

Multiplicação e divisão:

operações inversas.

Média aritmética.

Operação de multiplicação.

Arredondamento e

resultado aproximado.

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Livro de matemática:

páginas: 26-27(51-53;

56;58-59)-33; 38-45; 48-50;

53-55

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.

Observação das atividades

de fixação no caderno.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .

82



Compreender a divisão

euclidiana comparando com

a divisão na calculadora em

relação a representação

decimal.

Reconhecer a ideia de

repartir igualmente e de

“medida” ou quantas vezes

uma quantidade cabe em

outra por meio da operação

de divisão.

Reconhecer que a

multiplicação e divisão são

operações inversas.

Reconhecer a média

aritmética como uma

medida de centralidade

utilizada muito no cotidiano

e compreender como

calculá-la por meio da

divisão.

Compreender que é possível

por meio da multiplicação

(3º ideia da multiplicação)

calcular número de

possibilidades em situações

do cotidiano.

Encontrar valores

desconhecidos em situações

de proporcionalidade por

meio da multiplicação e com

uso da calculadora.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Resolver expressão
numérica e
situação-problema que
envolvam as operações de
adição, subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação
Resolver
situações-problema que
envolvem o cálculo de
adição, subtração,
multiplicação, divisão e
potenciação de números
decimais.
Conhecer as propriedades
dos quadriláteros e

Potenciação

Expressões numéricas

envolvendo as quatro

operações e potenciação.

Polígonos

Classificação dos triângulos.

Expressão algébrica por

meio de valor

desconhecido.

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Livro de matemática.

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.

Observação das atividades

de fixação no caderno.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às
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utilizá-las para
classificá-los.
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.Determinar
um elemento
desconhecido em uma
igualdade matemática
envolvendo representação
simbólica.

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Utilizar o conceito de
fração para o cálculo de
porcentagem simples, em
situações-problema de
forma contextualizada,
sem fazer uso de “regra de
três”
Compreender, comparar e
ordenar frações associadas
às ideias de partes de
inteiros e resultado de
divisão, identificando
frações equivalentes.
Transformar frações em
números decimais e
vice-versa
Resolver e elaborar
situações-problema que
envolvam o cálculo da
adição e da subtração de
frações
Resolver
situações-problema que
envolvem o cálculo de
adição, subtração,
multiplicação, divisão e
potenciação de números
decimais.

Porcentagem

Fração

Números decimais.

Área e Perímetro.

Polígonos.

Poliedros.

Introdução a geometria.

Ângulos.

Probabilidade.

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Livro de matemática.

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.

Observação das atividades

de fixação no caderno.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .
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Reconhecer que a
porcentagem pode ser
representada por uma
fração com denominador
100 (ou outros) ou em
forma de número decimal.
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.
Reconhecer polígonos e
seus elementos como
parte de figuras espaciais
conhecidas como prismas e
pirâmides para resolução
de problemas e
desenvolvimento da
percepção espacial.
Reconhecer e elaborar
planificação de prismas e
pirâmides regulares.
Compreender a ideia
intuitiva de ponto, reta e
ponto.
Reconhecer ângulo como
grandeza, identificando o
transferidor como
instrumento de medida, e
o grau, como unidade de
medida.
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

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

(3º/4º BI) Reconhecer que
a porcentagem pode ser
representada por uma
fração com denominador
100 (ou outros) ou em
forma de número decimal.

Porcentagem

Tabelas e gráficos

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.
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Ler e interpretar tabelas e
gráficos com diferentes
formas de representação

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Livro de matemática.

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Observação das atividades

de fixação no caderno.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .

PROFESSOR Gilvan e Janaídes

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Ouvir um número e saber

escrevê-lo com algarismos.

Saber representar números

na máquina de calcular e na

calculadora do celular,

reconhecendo o ponto em

algumas delas como uma

notação americana que

equivale a vírgula utilizada

no Brasil.

Saber identificar que em

números decimais

apresentados na calculadora

o ponto separa a parte

inteira da parte fracionária

(pedacinhos de alguma

coisa).

Reconhecer que numa

operação de divisão

realizada na calculadora, a

mesma não fornece o resto

da divisão diretamente e

que é necessário realizar

mais de uma operação para

identificar o resto pela

máquina de calcular.

Reconhecer que os

algarismos após o ponto

(vírgula no padrão

Sistema de Numeração

Decimal: características,

leitura, escrita e

comparação de números

naturais e de números

racionais representados na

forma decimal.

Divisão euclidiana e divisão

Números inteiros

(introdução)

Reconhecer simetria por

meio de desenho.

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Livro de matemática.

Páginas: 11 (1-3-4); 13

(2-6); 14 (8); 16 (12-13); 17;

18

(14-15-18-20b-20c-21-22-2

3-24; 20 (31-32); 21 (1-2);

22 (37-39)

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.

Observação das atividades

de fixação no caderno.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .
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americano) ou a vírgula

(padrão brasileiro)

apresentado na calculadora

após realizado a operação

de divisão, significam o

RESTO da divisão dividido

em partes menores.

Compreender a divisão

euclidiana comparando com

a divisão na calculadora em

relação a representação

decimal.

Reconhecer números

negativos e positivos em

situações do cotidiano. Ex:

termômetros,

lucro/prejuízo; extrato

bancário e faturas de cartão

de crédito.

Localizar números negativos

e positivos na reta numérica

representado ou não por

letras.

Saber ordenar números

negativos e positivos

aleatórios em ordem

crescente.

Relembrar os sinais

matemáticos: maior que

menor quê e o sinal de

diferente.

Reconhecer a nomenclatura

e conceito de números

simétricos ou opostos.

Reconhecer um número

negativo na calculadora.

Realizar operações

envolvendo números

negativos e positivos na

calculadora.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Analisar, interpretar e
resolver operações com
números inteiros na
resolução de
situações-problema.
(6º ANO) Classificar
triângulos quanto às
medidas dos lados e dos
ângulos.

Conjunto dos números

inteiros.

Classificação de triângulos.

Introdução a geometria.

Ângulos.

Reconhecer simetria por

meio de desenho.

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.

Observação das atividades

de fixação no caderno.
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(6º ANO) Compreender a
ideia intuitiva de ponto,
reta e ponto.
(6º ANO) Reconhecer
ângulo como grandeza,
identificando o
transferidor como
instrumento de medida, e
o grau, como unidade de
medida.

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Livro de matemática.

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
Compreender a ideia de
variável, representada por
letra ou símbolo, para
expressar relação entre
duas grandezas,
diferenciando-a da ideia de
incógnita.
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

Números racionais.

Introdução à álgebra

Razão e Proporção

Álgebra.

Equação do primeiro grau.

Reconhecer simetria por

meio de desenho.

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.

Observação das atividades

de fixação no caderno.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .
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ax + b = c, fazendo uso das
propriedades da igualdade
Utilizar a simbologia
algébrica para expressar
regularidades encontradas
em sequências numéricas.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Interpretar e analisar
dados apresentados em
gráficos de setores
divulgados pela mídia e
compreender quando é
possível ou conveniente
sua utilização.
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.

Gráficos e tabelas.

Estatística: Média

aritmética.

Reconhecer simetria por

meio de desenho.

Usar calculadora.

Utilização de atividades

impressas para otimizar o

tempo da aula para

explicações e tira-dúvidas.

Jogos de pergunta e

resposta em grupos.

Livro de matemática.

Utilização de projetor de

imagens, animações em

powerpoint e apresentação

de vídeos diversos.

Observação com o intuito

de notar aprendizagens

consolidadas por meio da

participação e interação dos

alunos nas aulas.

Observação das atividades

de fixação no caderno.

Avaliação por meio da

conversa informal.

Avaliação de dados

coletados em provas,

trabalhos ou testes.

Avaliação por meio da

participação da família em

fornecer dados pertinentes

no que diz respeito às

aprendizagens consolidadas

ou a consolidar .

PROFESSOR Janaídes e Flávio Nascimento

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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

Revisão – Conjunto dos
números inteiros (Z) –
Operações e expressões
envolvendo as quatro
operações básicas.
Potenciação de números
racionais (Q) – operações e
expressões
Propriedades da
potenciação.
Notação científica
Raízes quadradas exatas e
aproximadas por tentativa
e decomposição em
fatores primos

Aulas expositivas com
auxílio do livro didático
físico e digital por meio do
data show.

Vídeos do youtube.

Participação
Atividades desenvolvidas
em sala
Simulados
Avaliações bimestrais
Testes curtos de sondagem
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geratriz para uma dízima
periódica.

Números racionais –
Transformação de frações
em números decimais e
classificação em número
decimal exato, dízima
periódica simples ou
composta.
Fração geratriz

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.

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.

Números reais

Notação Científica.

Potenciação e radiciação

Potências com expoentes

negativos e fracionários

Equações.

Equação 2º grau do tipo

ax²= b, com a≠0.

Explanação oral e solução

de dúvidas.

Modelagem de Situações

Problema

Trabalhos e pesquisas;

Avaliações escritas;

Observação contínua do

desempenho do aluno.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Elaborar e resolver

situações-problema que

envolvam cálculo do valor

numérico de expressões

algébricas, utilizando as

propriedades das

operações.

Solucionar

situações-problema que

envolvam equações

lineares de 1º grau

expressando essas

resoluções gráfica e

geometricamente

utilizando o plano

cartesiano e aplicativos

matemáticos.

Expressões algébricas.

A ideia de expressão

algébrica.

Valor numérico de uma

expressão algébrica.

Equações do 1º grau com 2

incógnitas.

Gráfico das soluções de

uma equação do 1o grau

com 2 incógnitas.

Proporcionalidade.

Proporcionalidade e

gráfico.

Explanação oral e solução

de dúvidas.

Trabalho Extra-Classe.

Apresentação de slides no

Datashow.

Trabalhos e pesquisas;

Avaliações escritas;

Observação contínua do

desempenho do aluno.
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Produzir e resolver

situações-problema que

envolvam grandezas

diretamente ou

inversamente

proporcionais, por meio de

estratégias variadas.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Identificar padrões

existentes em sequências

numéricas, expressando

essas regularidades por

meio de algoritmo que

permita o cálculo de

termos subsequentes

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.

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.

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.

Sequências.

Identificação de um termo

da sequência.

Sequência finita e

sequência infinita.

Construção de sequências.

Unidades de Medidas.

Medida de Comprimento.

Medida de Massa.

Medida de Capacidade.

Princípio multiplicativo ou

princípio fundamental da

contagem.

Probabilidade

Cálculo de probabilidade.

Evento impossível e evento

certo.

Medidas de tendência

central.

Média aritmética.

Mediana.

Moda.

Termos de uma pesquisa

estatística.

Pesquisa censitária ou

pesquisa por população e

pesquisa amostra.

Frequência absoluta e

frequência relativa.

Explanação oral e solução

de dúvidas.

Modelagem de Situações

Problema

Trabalho Extra-Classe.

Apresentação de slides no

Datashow.

Trabalhos e pesquisas;

Avaliações escritas;

Observação contínua do

desempenho do aluno.
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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.

PROFESSOR Flávio Nascimento

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Reconhecer a presença dos

números reais em situações

do dia a dia.

Identificar a necessidade

dos números reais no

estudo das Operações

Algébricas e Cálculo de área

e perímetro de figuras

geométricas.

Retomar a Definição de

Números Naturais, Inteiros,

Racionais e Irracionais.

Aprender sobre a história da

Equação do 2º grau e

resolução de situações

diversas de aplicação.

Compreender que os

Produtos Notáveis são

produtos de polinômios que

apresentam uma

regularidade e aplicação

direta em questões

específicas de Fatoração.

Números Reais

Produtos Notáveis

Equação do 2º Grau

Completas e Incompletas

Aulas Expositivas com

auxílio do livro didático

físico e digital por meio do

data show .

Participação
Atividades desenvolvidas
em sala
Simulados
Avaliações bimestrais
Testes curtos de sondagem

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Efetuar operações que

envolvam números reais,

inclusive potências com

expoentes fracionários.

Compreender e utilizar os

processos de fatoração de

Potenciação e radiciação

Potências com expoentes

negativos e fracionários.

Produtos Notáveis

Fatoração de Polinômios.

Equação  do 2º grau.

Explanação oral e solução

de dúvidas.

Modelagem de Situações

Problema

Trabalho Extraclasse.

Avaliações escritas;

Observação contínua do

desempenho do aluno.

Trabalhos e pesquisas;
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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.

Resolução de equação do

2º grau

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.

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.

A ideia intuitiva de

Função.

Relação de dependência

unívoca entre duas

variáveis.

Valor de uma Função

A noção de Função por

meio de Conjuntos.

Representação gráfica de

uma Função.

Resolução de problemas

que envolvem o conceito

de Função.

Sistema de Equações do 1º

grau.

Razão entre grandezas de

espécies diferentes.

Grandezas diretamente e

inversamente

proporcionais

Grandezas e Medidas.

Proporcionalidade.

Teorema de Talles.

Explanação oral e solução

de dúvidas.

Modelagem de Situações

Problema

Trabalho Extraclasse

Trabalhos e pesquisas;

Avaliações escritas;

Observação contínua do

desempenho do aluno.
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4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Reconhecer, em

experimentos aleatórios,

eventos independentes e

dependentes e calcular a

probabilidade de sua

ocorrência, nos dois casos.

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.

Noções de contagem e

probabilidade

Análise de probabilidade

de eventos aleatórios:

eventos dependentes e

independentes.

Estatística

Análise de gráficos

divulgados pela mídia:

elementos que podem

induzir a erros de leitura ou

de interpretação

Explanação oral e solução

de dúvidas.

Modelagem de Situações

Problema

Trabalho Extraclasse

Trabalhos e pesquisas;

Avaliações escritas;

Observação contínua do

desempenho do aluno.

● Ciências da Natureza

PROFESSOR Ana Paula Alves Dantas, Mônica Silva de Brito e Soraya Canabarro

COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Investigar se há uma

unidade estrutural básica.

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.

Elaborar formas de dividir o

corpo humano, distinguindo

suas partes e componentes

que o constituem.

Reconhecer e ordenar

hierarquicamente os

diferentes níveis de

organização do corpo.

Vida e Evolução

Estruturas e organelas

celulares;

Funções das estruturas e

organelas celulares ;

Tipos celulares e suas

funções;

Níveis de organização do

corpo: células, tecidos e

órgãos

Sistema nervoso

Aulas expositivas com

auxílio de livro didático;

data show para exposição

de slides, imagens e vídeos.

Materiais em resina para os

alunos visualizarem e

experimentos simples em

sala de aula.

Prova Escrita

Estudos Dirigidos

Avaliação formativa
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2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Analisar ilustrações e

modelos que permitam

concluir as inter-relações

existentes entre os

diversos sistemas de um

organismo.

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.

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.

Vida e Evolução

Sistema nervoso

Controle motor e sensorial

Sistema locomotor,

estruturas de locomoção e

o sistema nervoso

Inter-relação do sistema

nervoso, muscular,

tegumentar e dos órgãos

sensoriais

Aulas expositivas com

auxílio de livro didático;

data show para exposição

de slides, imagens e vídeos.

Materiais em resina para os

alunos visualizarem e

experimentos simples em

sala de aula.

Avaliação Escrita

Estudos Dirigidos

Avaliação formativa

Aulas práticas com modelos

anatômicos

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Identificar, caracterizar e

indicar a composição das

diferentes camadas que

estruturam a geosfera, a

hidrosfera e a 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.

Relacionar a formação de

fósseis a rochas

sedimentares em

diferentes períodos

geológicos.

Examinar e justificar os

usos das rochas nas

Terra e Universo

Composição geológica da

Terra:

o Tipos de rochas;

o Períodos geológicos;

o Formação de fósseis

Esfericidade da Terra

Evolução histórica das

concepções relativas ao

formato da Terra

Movimentos relativos da

Terra em torno do Sol

Movimento de rotação e

translação da Terra

Inclinação do eixo de

rotação da Terra

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;
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atividades humanas, como

nas construções,

pavimentações,

ornamentações etc.

Reproduzir e entender o

experimento de

Eratóstenes para o cálculo

do raio da Terra.

Organizar

cronologicamente e

descrever os principais

argumentos sobre o

formato da Terra.

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.

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.

Matéria e Energia

Substâncias puras e

misturas

Misturas homogêneas e

heterogêneas

Métodos de separação de

misturas

Materiais sintéticos:

o plástico;

o tecido;

os medicamentos;

os cosméticos.

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.
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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

PROFESSOR Ana Paula Alves Dantas, Mônica Silva de Brito e Soraya Canabarro

COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
Construir e testar máquinas
simples que facilitem o
trabalho humano utilizando
materiais alternativos.
Concluir que objetos com
diferentes temperaturas,
num ambiente
termicamente isolado,
trocam calor entre si até
atingir a mesma

Matéria e Energia

Máquinas simples
Vantagem mecânica
Máquina simples e
desenvolvimento social
Temperatura, calor e
sensação térmica.
Fatores que influenciam
na umidade, temperatura
e sensação térmica do
ambiente.
Trocas de calor
Equilíbrio térmico
Condutores e isolantes de
calor
Forma de propagação de
calor
Sol como fonte de energia
Máquinas térmicas
Tipos de combustíveis e
usos nas máquinas
térmicas e seus impactos
ambientais do uso de
combustíveis.
Alternativas energéticas
renováveis.
Desenvolvimento
científico e tecnológico.

Aula expositiva dialogada

Aula demonstrativa

Vídeos de revisão

Mapas conceituais.

Aulas práticas no

laboratório.

Avaliação formativa:

participação, avaliação, oral,

interesse e

responsabilidade com as

atividades propostas.

Avaliação escrita.

Atividades e trabalhos em

grupo.

Jogos de revisão.
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temperatura (equilíbrio
térmico).
Avaliar as alternativas
tecnológicas para melhorar
o conforto térmico de
ambientes.
Realizar experimentos
controlados e justificar suas
aplicações em situações
cotidianas que permitam
classificar quais materiais
são melhores condutores
de calor e quais são
melhores isolantes.
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.
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.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Examinar a composição do
ar e a influência de fatores
antrópicos que podem
alterar essa composição.
Explicar o mecanismo
natural do efeito estufa,
relacionando-o com a vida
na Terra.
Avaliar a eficácia de
estratégias para controle
do aumento artificial do
efeito estufa.
Justificar a importância da
camada de ozônio para a
vida na Terra.
Compreender as causas de
fenômenos naturais como
vulcões, terremotos e
tsunamis, justificando sua
rara ocorrência no Brasil.
Justificar o formato das
costas brasileiras e
africana com base na
teoria da deriva
continental.

Terra e Universo

Atmosfera Terrestre
Composição do Ar: gás
oxigênio, gás nitrogênio,
gás carbônico, monóxido
de carbono, metano, gases
nobres, vapor d’água.
Efeito estufa
Poluição do ar
Camada de Ozônio
Fenômenos geológicos
naturais: vulcões,
terremotos, tsunamis
Movimentação das placas
tectônicas.
Teoria da Deriva
Continental

Aula expositiva dialogada.
Aulas demonstrativas.
Aulas práticas
Pesquisa
Vídeos de revisão

A avaliação é formativa e
contínua: Envolvimento,
participação, interesse e
responsabilidade com as
atividades.
Avaliação escrita
Atividades individuais de
sala
Confecção de Maquetes

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Conhecer as características

físicas e naturais dos

principais biomas

brasileiros.

Investigar as características

específicas da fauna e da

flora do Cerrado,

relacionando-as às

condições ambientais.

Conhecer os tipos de

catástrofe natural.

Identificar mudanças nos

aspectos físicos dos

ecossistemas que afetam a

composição da fauna e da

flora.

Vida e Evolução

Ecossistemas e Biomas

brasileiros

Características físicas e

fatores ambientais dos

biomas brasileiros e

mundiais

Bioma Cerrado

Componentes físicos,

biológicos e sociais dos

ecossistemas

Alterações na dinâmica dos

ecossistemas

Desequilíbrios ambientais

Fauna e flora dos

ecossistemas

Interação entre os

componentes físicos,

biológicos e sociais dos

ecossistemas

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;
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Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Recordar quais vacinas são

aplicadas na infância,

indicando as doenças que

elas previnem.

Diferenciar a 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.

Discutir sobre movimentos

antivacina, levantando as

consequências negativas

dessa posição para a

sociedade.

Vida e Evolução

Indicadores de saúde:

mortalidade infantil,

saneamento básico,

condições atmosféricas,

impactos ambientais etc.

Políticas públicas em saúde

História da vacinação

Vacinação e políticas

públicas

Calendário de vacinação

Erradicação e controle de

doenças

Movimento antivacina

Avanços tecnológicos e

impactos nas sociedades

Avanços da medicina

Nanotecnologia, quântica,

robótica, tecnologias

digitais

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

PROFESSOR Ana Paula Alves Dantas, Mônica Silva de Brito e Soraya Canabarro

COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Revisar os conceitos e

conteúdos estudados nos

anos anteriores importantes

para o ano letivo de 2022.

Compreender os fatores que

influenciaram a História

Natural desde a Origem do

Universo até a atualidade.

Classificar as fontes de

energia em renováveis e não

renováveis;

Identificar e descrever as

funcionalidades dos

componentes que fazem

parte dos circuitos elétricos;

Identificar as potências de

diversos aparelhos elétricos

residenciais e relacioná-las

ao consumo de energia e ao

seu impacto no valor da

conta de energia;

Compreender os princípios

básicos de funcionamento

das usinas de geração de

energia elétrica discutindo

suas semelhanças e

diferenças;

Discutir e avaliar as

vantagens e desvantagens

das usinas de energia

considerando custos e

impactos socioambientais

de geração e transmissão.

Matéria e Energia

Revisão de conceitos dos

anos anteriores: citologia e

seus conceitos, material

genético, divisão celular.

História Natural

Energia renovável e não

renovável;

Componentes do circuito

elétrico;

Tipos de circuitos elétricos;

Consumo de energia

elétrica;

Eficiência energética de

aparelhos;

Consumo responsável da

energia elétrica;

Usinas de geração de

energia elétrica;

Impactos socioambientais

da produção de energia

elétrica.

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Jogos;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno.

Pesquisa.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação diagnóstica;

Avaliação oral por meio de

jogos;

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Realização e entrega de

pesquisas.

Registro dos conteúdos no

caderno.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Aprofundar e aplicar os

conhecimentos estudados

no 1º Bimestre acerca das

fontes de energia, circuitos

elétricos, consumo

consciente de energia

elétrica e usinas de

geração de energia

elétrica.

Compreender as fases da

Lua e eclipses e relacionar

esses fenômenos às

posições relativas entre

Sol, Terra e Lua.

Descrever as

características de cada

estação do ano nos

diferentes hemisférios,

apontando as mudanças

que ocorrem no local em

que vive.

Caracterizar os

movimentos de rotação e

translação da Terra e

reconhecer a direção e

sentido dos movimentos,

períodos, formato das

órbitas, inclinação do

plano de órbita, inclinação

do eixo de rotação.

Associar a ocorrência das

estações do ano à

conjunção dos

movimentos de rotação e

translação e a inclinação

do eixo de rotação da Terra

em relação a sua órbita.

Reconhecer as mais

impactantes alterações

climáticas regionais e

globais provocadas pela

intervenção humana.

Apontar ações humanas

que podem provocar

mudanças climáticas.

Matéria e Energia

Energia renovável e não

renovável;

Componentes do circuito

elétrico;

Tipos de circuitos elétricos;

Consumo de energia

elétrica;

Eficiência energética de

aparelhos;

Consumo responsável da

energia elétrica;

Usinas de geração de

energia elétrica;

Impactos socioambientais

da produção de energia

elétrica.

Terra e Universo

Fases da Lua e eclipses

Estações do ano

Características do

movimento de rotação e

translação da Terra

Alterações climáticas

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Projeto escrito para a

Mostra Científica e Cultural;

Projeto prático (confecção

de maquete ou de robô para

a Mostra Científica e

Cultural);

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno.

Avaliação formativa:

participação, interesse e

responsabilidade com as

atividades propostas.

Atividades e trabalhos.

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Reconhecer a ocorrência

das correntes atmosféricas

e oceânicas e associá-las

ao aquecimento desigual

dos hemisférios e aos

movimentos Terra.

Relacionar climas regionais

aos padrões de circulação

atmosférica e oceânica.

Identificar as estruturas

reprodutivas das plantas,

relacionando-as às

estratégias de reprodução

e indicando, quando for o

caso, a atuação dos

polinizadores no processo.

Discorrer sobre a interação

dos fatores ambientais e da

competição intra- e

interespécies no

desenvolvimento de

estratégias e estruturas

reprodutivas nas plantas.

Conhecer as principais

estratégias reprodutivas

dos animais.

Destacar a atuação da

seleção natural na

modificação das espécies

ao longo do tempo, dando

ênfase às estratégias e

estruturas reprodutivas.

Terra e Universo

Climas regionais

Correntes oceânicas

Correntes atmosféricas

Previsão do tempo

Variáveis envolvidas na

previsão do tempo:

o Temperatura;

o Pressão;

o Umidade

Vida e Evolução

Estruturas reprodutivas das

plantas

Polinizadores

Estratégias de reprodução

das plantas

Reprodução das plantas e

seleção natural

Estratégias de reprodução

dos animais

Comportamento sexual dos

animais

Períodos reprodutivos dos

animais

Competição intra-espécie

reprodução

Seleção natural e

reprodução dos animais

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Conhecer as

transformações físicas e

psíquicas promovidas pela

atuação dos hormônios

sexuais na puberdade.

Identificar as principais

glândulas que atuam no

amadurecimento do

sistema reprodutor do ser

humano.

Destacar a atuação do

sistema nervoso no

processo de transformação

das glândulas sexuais e

amadurecimento

reprodutivo.

Vida e Evolução

Sistema reprodutor

masculino, feminino e

intersexo

Puberdade

Hormônios do sistema

reprodutor

Maturação do sistema

reprodutor e puberdade

Transformações físicas e

psíquicas promovidas pelos

hormônios sexuais

Métodos contraceptivos

Cuidados com o corpo:

relações sexuais

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);
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Relacionar as

transformações do corpo

ocorridas na puberdade

com a atuação das

glândulas e hormônios

sexuais coordenados pelo

sistema nervoso.

Conhecer os principais

métodos contraceptivos e

reconhecer que diferem

em termos de atuação no

organismo e eficácia.

Compreender o conceito

de infecção sexualmente

transmissível.

Discorrer sobre prevenção

de ISTs.

Gravidez na adolescência

Infecções Sexualmente

Transmissíveis (IST) e

gravidez

IST: sintomas, agentes

causadores, modos de

transmissão e prevenção

Agentes de saúde,

orientação médica e

conhecimento no combate

e prevenção de infecções

sexualmente transmissíveis

Aulas práticas no

laboratório.

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

PROFESSOR Ana Paula Alves Dantas, Mônica Silva de Brito e Soraya Canabarro

COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Revisar os conceitos e

conteúdos estudados nos

anos anteriores importantes

para o ano letivo de 2022.

Compreender os fatores que

influenciaram a História

Natural desde a Origem do

Universo até a atualidade.

Discutir as mudanças de

estados físicos da matéria,

identificando as variáveis

envolvidas nesses

processos.

Apontar situações do

cotidiano em que ocorrem

transformações físicas e

químicas.

Reconhecer e distinguir

reagentes e produtos de

uma reação química,

estabelecendo proporções

entre suas massas.

Discutir a formação de

novas substâncias a partir

da quebra e formação de

Matéria e Energia

Revisão de conceitos dos

anos anteriores:

substâncias, misturas e

energia.

História Natural

Estrutura da matéria

Transformações físicas e

químicas

Aspectos quantitativos das

transformações químicas

Ligações químicas

Elementos químicos

Modelos de estrutura da

matéria

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Jogos;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno.

Pesquisa.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação diagnóstica;

Avaliação oral por meio de

jogos;

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Realização e entrega de

pesquisas.

Registro dos conteúdos no

caderno.
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ligações entre os elementos

químicos.

Discutir os modelos que

descrevem mais

apropriadamente os átomos

e a composição de

moléculas simples.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Aprofundar e aplicar os

conhecimentos estudados

no 1º Bimestre acerca da

estrutura da matéria, das

transformações físicas e

químicas e dos aspectos

quantitativos das

transformações químicas.

Discutir a formação de

novas substâncias a partir

da quebra e formação de

ligações entre os

elementos químicos.

Discutir os modelos que

descrevem mais

apropriadamente os

átomos e a composição de

moléculas simples.

Matéria e Energia

Estrutura da matéria

Transformações físicas e

químicas

Aspectos quantitativos das

transformações químicas

Ligações químicas

Elementos químicos

Modelos de estrutura da

matéria

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de cartazes.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Projeto escrito para a

Mostra Científica e Cultural;

Projeto prático (confecção

de cartazes e condução de

experimentos para a Mostra

Científica e Cultural);

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Descrever a composição,

formato e a estrutura dos

componentes do Sistema

Solar (Sol, planetas

rochosos, planetas gigantes

gasosos e corpos).

Discutir e descrever as

concepções das diferentes

culturas, incluindo os

indígenas, os maias e

quilombolas, sobre a

origem da Terra, do Sol ou

do Sistema Solar.

Examinar as principais

missões tripuladas ao

espaço, apontando os

desafios tecnológicos e

fisiológicos.

Compreender que as

Unidades de Conservação

são estabelecidas com os

objetivos de preservar

e/ou conservar

determinadas regiões, e

estipulam legalmente as

atividades que poderão ser

realizadas em suas áreas

para garantir a preservação

e conservação da

biodiversidade e do

patrimônio e recursos

naturais.

Destacar o papel do poder

público e da sociedade civil

na solução de problemas

ambientais.

Terra e Universo

Composição, estrutura e

localização do Sistema

Solar no Universo

O Sistema Solar e a Via

Láctea

A Via Láctea e o Universo

Diferentes leituras do céu

pelos povos e necessidades

culturais

Sobrevivência da vida

humana fora da Terra

Vida e Evolução

Unidades de Conservação

Objetivos e importância

das

Meio ambiente e

sustentabilidade

Atores e fatores envolvidos

em desequilíbrios

ambientais

Poder público, sociedade

civil e meio ambiente

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório.

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Compreender a atuação

dos gametas na

transmissão de informação

genética.

Conhecer as principais leis

estabelecidas pela genética

mendeliana.

Associar a interação dos

alelos para a formação das

características dos

indivíduos.

Vida e Evolução

Hereditariedade

Transmissão de informação

genética;

Relação entre ascendência

e descendência

Reprodução e transmissão

da informação genética

Informação genética e

características físicas

Aula expositiva dialogada;

Aula demonstrativa;

Condução e interpretação

de experimentos;

Trabalhos individuais;

Trabalhos em grupo;

Leitura e interpretação de

textos;

Realização de exercícios;

Registros no caderno;

A avaliação será contínua,

formativa e abrangerá o

desempenho dos alunos

durante a aula e nas

atividades e verificações de

aprendizagem propostas,

considerando-se a

autonomia, a

responsabilidade, a
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Destacar a diferença entre

genótipo e fenótipo.

Resolver

situações-problema

envolvendo a transmissão

de características

hereditárias.

Destacar o ineditismo das

ideias de Lamarck e Darwin

considerando o contexto

histórico

Destacar a contribuição da

teoria da evolução e do

conceito de seleção natural

de Darwin ao pensamento

evolucionista.

Associar o surgimento de

novas espécies a partir de

espécies préexistentes.

Associar a evolução das

espécies à descendência

com modificações.

Compreender a ideia de

ancestral comum,

considerando as

modificações das espécies

ao longo do tempo.

História da genética

Noções básicas da genética

mendeliana

Experimentos de Mendel

Genes e traços hereditários

Alelos dominantes e alelos

recessivos

História do pensamento

evolucionista;

Ideias evolucionistas de

Darwin e Lamarck

Seleção natural e evolução

das espécies

Diversidade biológica

Variação genética

Mutações aleatórias

Ancestral comum

Seleção natural, ambiente

e adaptação

Surgimento de novas

espécies

Pesquisa e escrita de

projetos;

Confecção de maquete;

Interpretação de vídeos;

Mapas conceituais;

Aulas práticas no

laboratório.

criticidade e a criatividade.

Será realizada por meio de:

Avaliação escrita;

Realização e entrega de

exercícios em sala

(individual e em grupo);

Autoavaliação;

Avaliação dos colegas de

turma;

Realização e entrega de

pesquisas;

Registro dos conteúdos no

caderno;

Atividades e trabalhos;

Avaliação no decorrer das

aulas, de forma oral e com

método formativo.

● Geografia

PROFESSOR George

COMPONENTE CURRICULAR Geografia

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.

Geografia como ciência:

conceitos, categorias,

classificação e finalidades.

Movimentos da Terra e

efeitos: fuso horário, zonas

térmicas, estações do ano,

solstícios e equinócios.

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala
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Utilizar gráficos

comparativos para análise

e  discussão.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Analisar as interações das

sociedades com a natureza

a partir do trabalho, dos

processos de produção, da

industrialização e do

surgimento das cidades.

Compreender as causas

dessa interações das

sociedades com a natureza.

Examinar as dinâmicas do

relevo, solo, clima,

vegetação e hidrografia.

O trabalho e a

transformação do espaço

geográfico.

Relação do ser humano e

natureza (espaço natural,

espaço geográfico, lugar,

território.)

Atmosfera, Litosfera,

Hidrosfera, Biosfera do

planeta. Biomas e

Biodiversidade.

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Utilizar gráficos

comparativos para análise e

discussão.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Utilizar a cartografia

identificando suas técnicas

de representação,

localização e orientação.

Ferramentas da

Cartografia: escalas e

mapas.

Orientação: pontos

cardeais, colaterais,

subcolaterais.

Coordenadas geográficas e

fusos horários.

Projeções cartográficas e

geotecnologias.

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Utilizar gráficos

comparativos para análise e

discussão.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Problematizar alterações

nas dinâmicas naturais

produzidas pelas

sociedades com fins

econômicos, sociais e

culturais e seus impactos

ambientais e a

transformação das

Paisagens.

Impactos ambientais

decorrentes da

agropecuária e da

industrialização; recursos

naturais no Brasil e no

mundo e dinâmica

climática; desafios do

desenvolvimento e da

preservação ambiental.

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala
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Urbanização e setores da

economia; problemas

urbanos; direito à cidade:

moradia, mobilidade e

emprego, uso e ocupação

do solo urbano.

Utilizar gráficos

comparativos para análise e

discussão.

PROFESSOR George

COMPONENTE CURRICULAR Geografia

ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Localizar e identificar o
Brasil no mundo,
interpretando as dinâmicas
espaciais da sociedade, da
natureza e suas relações.
Pesquisar aspectos de
renda, idade, gênero, raça,
etnicidade, quantitativo e a
distribuição da população
brasileira comparando com
outros países.

Cartografia: continentes,
oceanos e mares;
localização do Brasil no
mundo; fronteiras;
comparação territorial do
Brasil com outros países;
formação
sócio-histórico-cultural do
território brasileiro e sua
relação com a dinâmica
econômica (ciclos
produtivos).
Fatores de crescimento e
distribuição territorial da
população brasileira,
considerando a
diversidade étnico-racial e
cultural (indígena,
africana, europeia e
asiática); migração da
população: interna e
externa e o êxodo rural.

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Utilizar gráficos

comparativos para análise

e  discussão.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Elaborar e interpretar
mapas temáticos, com
base em dados
socioeconômicos das
regiões brasileiras.
Analisar a organização do
espaço brasileiro, fatores
que influenciam, aspectos
econômicos, políticos,
sociais, culturais e

Mapas temáticos. Gráficos.
Dados do IBGE e outras
fontes de dados oficiais.
População brasileira:
características gerais e
regionais.
Mapas temáticos, gráficos

de barras, gráficos de

setores e histogramas.

Setores da economia e

desenvolvimento

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala
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ambientais, enfatizando
diferenças regionais.

socioeconômico no

território brasileiro.

Utilizar gráficos

comparativos para análise e

discussão.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Compreender os conceitos
de território e
territorialidade a partir da
análise da formação
territorial do Brasil e das
lutas por direitos sociais.
Problematizar o modo de
produção, a circulação e o
consumo de mercadorias
com as desigualdades
sociais e os impactos
ambientais.

Divisão Regional: IBGE e

geoeconômicas;

características físicas e

distribuição da

biodiversidade no Brasil.

Características

socioeconômico-culturais

das regiões brasileiras.

Os processos de

industrialização e

urbanização na

transformação, produção e

organização do território

brasileiro. Consequências

da modernização dos

meios de produção e

desigualdades sociais.

Período mercantilista e

capitalista. Urbanização e

seus efeitos, observando os

seguintes aspectos:

emprego/desemprego,

trabalho infantil, direitos e

deveres de crianças e

adolescentes, moradia,

transportes, educação,

segurança, saúde.

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Utilizar gráficos

comparativos para análise e

discussão.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Discutir a incorporação do

processo de

industrialização na

agricultura brasileira e suas

consequências sociais e

ambientais.

Investigar ações e práticas

ecológicas de conservação

e preservação do

patrimônio ambiental,

conhecendo Unidades de

conservação no D.F e

comparando-as com as

Unidades de Conservação

Mecanização, automação,

concentração de terras.

Expansão da fronteira

agrícola. Desenvolvimento

do agronegócio na região

Centro-Oeste brasileira –

implicações econômicas,

sociais, ambientais e

culturais, Degradação dos

Biomas – Cerrado e

Pantanal.

Agricultura Familiar e

Reforma Agrária no Brasil.

Utilizar textos e conteúdos

complementares de outros

livros.

Utilizar o livro como fonte

de pesquisa dos conteúdos.

Utilizar recursos

tecnológicos como Data

show, slides, mapas,

imagens para aprimorar as

discussões e as leituras.

Utilizar gráficos

comparativos para análise e

discussão.

Atividades em sala

individual e em grupos.

Produção de textos

dissertativos.

Avaliação escrita.

Trabalho pesquisa.

Roda de conversas.

Apresentação de temas

relacionados ao conteúdo

trabalhado em sala
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em outras regiões do

Brasil.

PROFESSOR George e Aline

COMPONENTE CURRICULAR Geografia

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Localizar e identificar as

características das paisagens

a partir dos aspectos físicos,

populacionais e

socioculturais dos

continentes.

Elaborar e analisar as

formas de representação

gráfica e cartográfica.

Fluxos migratórios: as

primeiras migrações no

mundo e no Brasil.

Crise migratória no

Mediterrâneo.

População mundial:

aspectos demográficos e

perfil etário.

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações e estudo dirigido.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Localizar e identificar as

características das

paisagens a partir dos

aspectos físicos,

populacionais e

socioculturais da América.

Elaborar e analisar as

formas de representação

gráfica e cartográfica do

continente.

Regionalização da América

(América Latina e Anglo

saxônica).

Colonização da América

Dinâmicas rurais e urbanas

da América: conflitos, lutas

sociais.

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações e estudo dirigido.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Localizar e identificar as

características das

paisagens a partir dos

aspectos físicos,

populacionais e

socioculturais da África.

Elaborar e analisar as

formas de representação

Regionalização do

continente africano.

Aspectos demográficos,

políticos, naturais, sociais e

econômicos da África.

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações e estudo dirigido.
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gráfica e cartográfica do

continente.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Analisar a relação histórica

da formação social, política

e cultural da África.

Diversidade cultural Brasil -

África.

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações e estudo dirigido.

PROFESSOR Aline

COMPONENTE CURRICULAR Geografia

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Utilizar a linguagem

cartográfica para obter

informações, representar e

analisar a espacialidade dos

fenômenos geográficos.

Compreender o processo de

desenvolvimento industrial,

revolução tecnológica e sua

influência no mundo

globalizado.

Analisar a atuação das

corporações internacionais

e das organizações

econômicas e mundiais no

processo de globalização.

Analisar e criticar a

influência da globalização

sobre a cultura local.

Analisar, compreender e

criticar o desenvolvimento e

o uso dos recursos naturais.

Globalização e

mundialização

Diversidade cultural

Blocos econômicos

Organizações

internacionais

Produção, tecnologia e

meio ambiente

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações e estudo dirigido.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Compreender o processo

de desenvolvimento

industrial, a revolução

tecnológica e sua

influência no mundo

globalizado.

As revoluções

técnico-científicas, cadeias

industriais, fontes de

energia e consequências do

uso dos recursos naturais.

Gráficos, imagens de

satélite, anamorfoses e

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações e estudo dirigido.
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Utilizar a linguagem

cartográfica para obter

informações, representar e

analisar a espacialidade

dos fenômenos

geográficos.

mapas com informações

sobre diversidade,

desigualdades sociais e

geopolíticas do espaço

mundial

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Localizar, identificar e

analisar as características

físicas e territoriais do

continente europeu e

asiático.

Identificar os aspectos

físicos, ambientais,

demográficos, políticos,

sociais e econômicos da

Europa e da Ásia.

Continentes, oceanos e

mares, relevo, clima e

vegetação. Transformações

territoriais, fronteiras e

intercâmbios históricos e

culturais entre Europa e

Ásia.

Reconfiguração do espaço

político e econômico da

Europa.

Regionalização e aspectos

demográficos, políticos,

sociais e econômicos da

Ásia (Tigres Asiáticos, China

e Japão)

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações (individual e em

grupo) e estudo dirigido.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Localizar, identificar e

analisar as características

físicas e territoriais da

Oceania.

Identificar os aspectos

físicos, ambientais,

demográficos, políticos,

sociais e econômicos da

Oceania

Pesquisar aspectos físicos

ambientais da Antártida

Cartografia: localização e

regionalização. Aspectos

demográficos, políticos,

sociais e econômicos da

Oceania (Austrália e Nova

Zelândia)

A participação brasileira na

Antártida, questões

ambientais, políticas,

pesquisas e tratados.

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações (individual e em

grupo) e estudo dirigido.

● História

PROFESSOR Flávio Caixeta

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 6º A, B e C

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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Identificar diferentes formas

de compreensão da noção

de tempo e de periodização

dos processos históricos

(continuidades e rupturas)

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

Técnicas e tecnologias

Por que estudar História

Conhecendo nossa

realidade / A marcação do

tempo / As fontes do

historiador

Aulas expositivas, vídeos,

músicas, slides.

Atividades em sala,

avaliações e estudo dirigido.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Identificar as hipóteses
científicas sobre o
surgimento da espécie
humana e sua
historicidade e analisar os
significados dos mitos de
fundação.
Conhecer as teorias sobre
a origem do homem
americano.
Descrever modificações da
natureza e da paisagem
realizadas por diferentes
tipos de sociedade, com
destaque para os povos
indígenas originários e
povos africanos, e discutir
a natureza e a lógica das
transformações ocorridas.
Identificar
geograficamente as rotas
de povoamento no
território americano.

Técnicas e tecnologias. Os
humanos surgem e povoam
o planeta
Em busca das origens / O
povoamento da
América / Os primeiros
habitantes do atual
Brasil / O domínio da
agricultura.

Civilizações: um mundo,
muitas civilizações.
A África antiga O Saara
verde / A civilização Nok /
O Reino de Kush / O Reino
de Axum.

Aulas expositivas, vídeos,
músicas, slides.

Atividades em sala: Estudo
dirigido avaliações: provas e
testes

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Discutir o conceito de
Antiguidade Clássica, seu
alcance e limite na tradição
ocidental, assim como os
impactos sobre outras
sociedades e culturas.
Explicar a formação da
Grécia Antiga, com ênfase
na formação da pólis e nas
transformações políticas,
sociais e culturais.

A civilização egípcia:
As cheias do Nilo / O poder
dos nomarcas / O Alto
Egito e o Baixo
Egito / Os hieróglifos / A
pirâmide social egípcia / A
importância da religião.
Grécia: o berço da
democracia
As origens da Grécia /
Chegam os dórios / O

Aulas expositivas,
vídeos, músicas,
slides.

Atividades em sala: Estudo
dirigido avaliações: provas
e testes
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Caracterizar o processo de
formação da Roma Antiga
e suas configurações
sociais e políticas nos
períodos
monárquico e republicano.
Associar o conceito de
cidadania a dinâmicas de
inclusão e exclusão na
Grécia e Roma antigas.

nascimento da pólis / Duas
potências gregas / O
Império Greco-Macedônio.
Roma: de aldeia a Império
Origens de Roma / Da
monarquia à república / A
sociedade romana / As
conquistas da plebe / O fim
da república / O Império
Romano / Roma: uma
cidade com grandes obras /
O dia a dia dos romanos.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Conceituar “império” no
mundo antigo, com vistas à
análise das diferentes
formas de equilíbrio e
desequilíbrio entre as
partes envolvidas.

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.

Os germanos e o fim do
Império Romano
Descoberta arqueológica /
Os germanos / Os contatos
entre romanos e germanos
/ O fim do Império Romano
do Ocidente / Novas
formas de organização da
Europa.
Nos tempos do feudalismo:
O poder da terra / O poder
da Igreja Católica / Os
camponeses / Novidades
tecnológicas e
renascimento comercial / O
rei e a burguesia se
aproximam.

Aulas expositivas,
vídeos, músicas,
slides.

Atividades em sala: Estudo
dirigido avaliações: provas e
testes

PROFESSOR Flávio Caixeta

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 7º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Explicar o significado de
“modernidade”; e suas
lógicas de inclusão e
exclusão, com base numa
concepção européia.
- Identificar conexões e
interações entre as
sociedades do novo mundo.
Na Europa, África e Ásia no
contexto das navegações e
indicar a complexidade e as

Unidade 1: Território e
governo: Espaços sobre
controle.
Capítulo 1
Das monarquias nacionais.
Capítulo 2
O mundo moderno:
Renascimento e Reforma
religiosa

Aulas expositivas, vídeos,
músicas, slides.

Atividades em sala,
avaliações e estudo dirigido.
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interações que ocorrem nos
Oceanos Atlântico, índico e
Pacífico..
- Identificar as principais
características do
Renascimento.
- Identificar e relacionar as
vinculações entre as
reformas religiosas e a
perda de território do
catolicismo.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Identificar e relacionar as
vinculações entre as
reformas religiosas e os
processos culturais e
sociais do período
moderno na Europa e na
América.
Identificar as principais
características dos
Humanismos e dos
Renascimentos e analisar
seus significados.

1- Unidade: Território e
governo:
Espaços sob controle

Capítulo 2: O mundo
moderno: Renascimento e
Reforma Europa em
transformação / O
Humanismo / Crítica ao
pensamento medieval / Os
novos negócios /
Renovação científica / O
Renascimento artístico / A
Reforma Protestante / A
Contrarreforma

Aulas expositivas, vídeos,
músicas, slides

Atividades em sala: Estudo
dirigido avaliações: provas e
testes

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
Identificar aspectos e
processos específicos das
sociedades africanas e
americanas antes da
chegada dos europeus,
com destaque para as
formas de organização
social e o desenvolvimento
de saberes e técnicas.
Caracterizar a ação dos
europeus e suas lógicas

O islamismo e os reinos
africanos
Na Península Arábica /
Surge o islamismo /
Civilizações africanas /
Gana, reino do ouro / O
Reino do Mali / Os iorubás
/ Os bantos As grandes
Navegações
Um mundo desconhecido /
O avanço dos saberes
náuticos / A tripulação / Os
desdobramentos da
expansão ultramarina.
Dos povos pré-colombianos
à conquista espanhola: Os
maias / Os astecas / Os
incas / A dominação
espanhola / A catequização
/ Ingleses na América do
Norte

Aulas expositivas, vídeos,
músicas, slides

Atividades em sala: Estudo
dirigido avaliações: provas e
testes
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mercantis visando ao
domínio no mundo
atlântico.
Comparar as navegações
no Atlântico e no Pacífico
entre os séculos XIV e XVI.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Descrever as formas de
organização das
sociedades americanas no
tempo da conquista com
vistas à compreensão dos
mecanismos de alianças,
confrontos e resistências.

Descrever os processos de
formação e consolidação
das monarquias e suas
principais características
com vistas à compreensão
das razões da centralização
política.

Primeiros tempos da
colonização Portugueses na
América / Terra Brasilis / Os
indígenas em 1500 / O
choque cultural / São
Vicente: a primeira vila /
Capitanias hereditárias / O
governo geral / A
catequização dos nativos 7.
A escravidão africana Os
africanos e a escravidão / O
navio negreiro /
Desembarque na colônia /
Violência e resistência / Os
quilombos.
A produção de açúcar e os
holandeses: A importância
do açúcar / A sociedade do
engenho / Os holandeses
na colônia / A Guerra dos
Mascates.
Século XVII: quando a
colônia se expande: A
expansão colonial / A
agricultura de subsistência
/ As fazendas de gado / A
colonização do norte / Em
busca de pessoas para
escravizar / Os
bandeirantes no sul da
colônia
O ouro das Minas Gerais
Ouro na colônia / A vida
nos garimpos / Fiscalização,
impostos e contrabando

Aulas expositivas, vídeos,
músicas, slides

Atividades em sala: Estudo
dirigido avaliações: provas e
testes

PROFESSOR Flávio Caixeta e Edvaldo Alencar Silva

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 8º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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O mundo contemporâneo:

o Antigo Regime em crise

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.

·Antigo Regime e

Revolução Inglesa.

· Iluminismo.

· Revolução Industrial.

· Revolução Francesa.

·Rebeliões na América

portuguesa (Conjuração

mineira e baiana).

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

charges e esquema

resumo.

.Exibição de

documentários.

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Compreender e aplicar os
conceitos de Estado,
nação, território, governo e
país para o entendimento
de conflitos e tensões.
Identificar e contextualizar
as especificidades dos
diversos processos de
independência nas
Américas, seus aspectos
populacionais e suas
conformações territoriais.
Identificar e relacionar os
processos da Revolução
Francesa e seus
desdobramentos na
Europa e no mundo.
Explicar os movimentos e
as rebeliões da América

Independência dos Estados
Unidos da América.

Revolução Francesa e seus
desdobramentos.

Rebeliões na América
portuguesa: as conjurações
mineira e baiana.

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

charges e esquema

resumo.

.Exibição de

documentários.

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.
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portuguesa, articulando as
temáticas locais aos
processos ocorridos na
Europa e nas Américas.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
Reconhecer o ideário dos
líderes dos movimentos
independentistas e seu
papel nas revoluções que
levaram à independência
das colônias
hispanoamericanas.
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 diferentes grupos
sociais e étnicoraciais 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

A revolução dos

escravizados em São

Domingo e seus múltiplos

significados e

desdobramentos: o caso

Haitiano.

Os processos de

independências

latino-americanas

e seus sistemas políticos

Independências na América

espanhola.

O processo de

independência do Brasil.

A tutela da população

indígena, a escravidão dos

negros e a tutela dos

egressos da escravidão.

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

charges e esquema resumo.

.Exibição de

documentários.

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.
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e violências sobre as
populações indígenas e
negras no Brasil e nas
Américas

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.
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

Brasil: Primeiro Reinado.

O Período Regencial e as

contestações ao poder

central.

O Brasil do Segundo

Reinado: política e

economia.

Territórios e fronteiras: a

Guerra do Paraguai.

O escravismo no Brasil do

século XIX: revoltas de

escravizados, abolicionismo

e políticas migratórias no

Brasil Imperial.

A Lei de Terras e seus

desdobramentos para a

limitação da cidadania na

política do Segundo

Reinado.

Políticas de extermínio do

indígena durante o

Império.

Campanha abolicionista x

abolição gradual da

escravidão.

Legados da escravidão e

importância das ações

afirmativas.

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

charges e esquema resumo.

.Exibição de

documentários.

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.
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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.

PROFESSOR Edvaldo Alencar Silva

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 9º A, B, C, D e E

1º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Descrever e contextualizar

os principais aspectos

sociais, culturais,

econômicos e políticos da

emergência da República no

Brasil.

·Experiências republicanas

e práticas autoritárias no

mundo contemporâneo.

·Proclamação da República

e seus primeiros

desdobramentos.

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.
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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.

Relacionar as dinâmicas do

capitalismo às suas crises,

aos grandes conflitos

mundiais e aos conflitos

vivenciados na Europa.

Compreender as

especificidades e os

desdobramentos mundiais

da Revolução Russa e seu

significado histórico.

·O negro no período

republicano.

·Primeira República e suas

características.

·A institucionalização do

regime oligárquico.

·O mundo em conflito: a

Primeira Guerra Mundial.

·A Revolução Russa.

charges e esquema

resumo.

.Exibição de

documentários.

2º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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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).
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

A crise capitalista de 1929 e
suas consequências

mundiais.

A emergência do fascismo e
do nazismo.

Judeus e outras vítimas do
holocausto como

ciganos, deficientes físicos,
homossexuais e

minorias religiosas.

A era Vargas e suas
contradições.

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

charges e esquema

resumo.

.Exibição de

documentários.

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.

3º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

Relacionar as dinâmicas do
capitalismo às suas
crises, aos grandes
conflitos mundiais e aos
conflitos vivenciados na
Europa.
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.
Identificar e analisar
processos sociais,

A Segunda Guerra Mundial.

As guerras mundiais, a crise

do colonialismo e o

advento dos nacionalismos

africanos e asiáticos.

A Organização das Nações

Unidas (ONU) e a

questão dos Direitos

Humanos.

A estrutura democrática

brasileira entre 1946 e

1964. Industrialização e

processo de urbanização.

Discussões acerca da

construção de Brasília e das

regiões administrativas do

Distrito Federal.

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

charges e esquema resumo.

.Exibição de

documentários.

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.
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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.

4º Bimestre

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

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.

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
direitos 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

• A Guerra Fria: confrontos

de dois modelos políticos.

• Contestações e

revoluções na Guerra Fria.

• A ditadura militar e os

processos de resistência.

• As questões indígena e

negra na ditadura militar.

• O processo de

redemocratização: a

Constituição de 1988 e a

emancipação das

cidadanias (analfabetos,

indígenas, negros, jovens

etc.).

• A história recente do

Brasil: transformações

políticas, econômicas,

sociais e culturais de 1989

aos dias atuais.

• Os protagonistas da

sociedade civil e as

alterações da sociedade

brasileira.

.Aula expositiva e

dialogada.

.Uso de data-show para

análise de pinturas, mapas,

charges e esquema resumo.

.Exibição de

documentários.

. Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

. Estudo dirigido.
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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.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

PROFESSOR
Silvana

COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS
5° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-Substantivo (Significação,

funçãoe classificação)

-Artigo (Significação,

função e classificação)

-Adjetivo (Significação e

função)

-Numeral

-Pronome

-Verbo

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e

expositiva.

PROFESSOR Ezivaldo

COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS 6° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-Substantivo

(Significação, função e

classificação)

-Artigo (Significação,

função e classificação)

-Adjetivo (Significação

e função)

-Numeral

-Pronome

-Verbo

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de

pesquisa realizada no

caderno.

-Aula dialogada e

expositiva.

PROFESSOR Silvana

COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS 7° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-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

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de

pesquisa realizada no

caderno.

-Aula dialogada e

expositiva.

PROFESSOR Ezivaldo
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COMPONENTE CURRICULAR Português

ANOS/TURMAS 8° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-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.

-Aula dialogada e
expositiva.
- Uso de datashow.

-Atividades de poesquisa
realizada no caderno.
-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Vilson

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 5° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.situações de
comunicação.

-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
-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

-Aula dialogada e
expositiva.
- Uso de datashow.

-Atividades de poesquisa
realizada no caderno.
-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Danilo

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 6° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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 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.

- 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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de poesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Vilson

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 7° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

129



-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 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 a situação.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de poesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Danilo

COMPONENTE CURRICULAR Matemática

ANOS/TURMAS 8° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Fátima

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 5° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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

-Conquista e colonização

da América espanhola e

portuguesa - sociedade

pré-colombiana.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de poesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Fátima

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 6° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Fátima

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 7° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Elias

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 8° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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. 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.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Elias

COMPONENTE CURRICULAR História

ANOS/TURMAS 9° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-Debater ideias e

expressá-las por escrito e

por outras formas de

comunicação.

-Dar importância aos

intercâmbios entre as

diferentes sociedades

-Redemocratização: Nova

República

-Direitos do cidadão

brasileiro: Constituição,

direitos e deveres

-História da África

Contemporânea

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.
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PROFESSOR Glauciane

COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 5° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-Identificar os principais

poluidores do ar no

Distrito Federal e

relacionar com os

impactos ambientais

negativos.

-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

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Djane
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COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 6° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-Reconhecer a célula

como unidade

morfofisiológica dos seres

vivos, refletindo sobre

seu funcionamento

integrado com os

processos vitais e

refletindo sobre como o

ambiente influencia esses

processos.

-Conhecer e caracterizar a

diversidade existente e

sua importância para o

equilíbrio ambiental.

-Relacionar as principais

doenças causadas por

vírus, bactérias, fungos,

protozoários.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Glauciane

COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 7° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-Compreender a

formação do corpo

humano por meio da

identificação dos níveis de

organização entendendo

como se dispõe para a

formação dos sistemas

fisiológicos.

- Identificar os órgãos que

compõem os sistemas

fisiológicos do corpo

humano. Compreender o

funcionamento global de

cada sistema fisiológico.

-Associar as doenças

relativas aos sistemas

entendendo como os

hábitos alimentares

podem contribuir para o

aparecimento das

doenças.

-Conhecer os processos

vitais do organismo

humano.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Djane

COMPONENTE CURRICULAR Ciências

ANOS/TURMAS 8° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Francisco

COMPONENTE CURRICULAR Geografia

ANOS/TURMAS 5° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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

-Representação do

espaço geográfico e os

elementos de um mapa e

das coordenadas

geográficas.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Francisco

COMPONENTE CURRICULAR Geografia

ANOS/TURMAS 6° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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

-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

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno. -Aula

dialogada e expositiva.

PROFESSOR Elias

COMPONENTE CURRICULAR Geografia

ANOS/TURMAS 7° etapa
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OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-A Geografia e o mundo

do trabalho no Distrito

Federal

-Reconhecimento da

cultura, da experiência e

do interesse profissional

dos estudantes

-Percepção da influência e

da utilização das novas

tecnologias no cotidiano

Relação entre a

-Geografia e os cursos

técnicos com oferta no

Distrito Federal

-O trabalho e a técnica

nas diferentes sociedades

humanas. Sociedades

agrícolas -Papel das

tecnologias e a 1ª

Revolução Industrial

-Divisão social do

trabalho nas sociedades

capitalistas industriais

-Ocupação e povoamento

da América Latina e

Anglo-saxônica

-A exploração colonial e o

entrave ao

desenvolvimento

-Monoculturas de

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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno. -Aula

dialogada e expositiva.

PROFESSOR Elias

COMPONENTE CURRICULAR Geografia
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ANOS/TURMAS 8° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-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

aquecimento global e

camada de ozônio

-África: aspectos sociais,

geográficos, políticos e

econômicos.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Jackson

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 5° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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)

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Jackson

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 6° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-Artistas contemporâneos

utilizando em suas obras

os elementos da

linguagem indígena

-A arte do Brasil e mundo

-A arte da África. O

sincretismo, as influências

na cultura brasileira

(diversidade) -Religião,

musicalidade, expressão

visual, teatro e dança

-Artistas contemporâneos

utilizando em suas obras

os elementos da

linguagem negra

-Escola de Artes e Ofícios

no Brasil (Missão

Francesa)

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de poesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e

expositiva.
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PROFESSOR Jackson

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 7° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-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.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno. -Aula

dialogada e expositiva.

PROFESSOR Jackson

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 8° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-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.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Jackson

COMPONENTE CURRICULAR Arte

ANOS/TURMAS 9° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

-Entender a importância

da Arte na preservação

do patrimônio material e

imaterial.

-Respeitar as

manifestações artísticas.

-Novas tendências da Arte

Contemporânea.

Arte. Globalização e

Novas Tecnologias

-Uso de tecnologia na

arte e suas consequências

-Animação Digital

-Reciclagem.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno. -Aula

dialogada e expositiva.

PROFESSOR Inglês

COMPONENTE CURRICULAR Gorete

ANOS/TURMAS 5° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-The alphabet.

- Greetings.

-Subjective pronouns.

-Articles.

-Cardinal Numbers (0-19).

-Verb To Be - Affirmative

form and Contract Form.

-Vocabulary: parts of the

house/furniture.

- Days of the week.

Holidays.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Inglês

COMPONENTE CURRICULAR Gorete

ANOS/TURMAS 6° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES

147



-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.

-Identificar e utilizar os

vocábulos da Língua

Inglesa na temática

relacionada ao mundo do

trabalho.

-Verb To be: forms

affirmative, negative and

interrogative (Review).

-Adjectives common.

-Cardinal Numbers

(20-50).

-Prepositions of place (on,

in, at).

-Vocabulary: parts of the

body; clothes.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Inglês

COMPONENTE CURRICULAR Gorete

ANOS/TURMAS 7° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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-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.

-Demonstrative
pronouns/Possessive
pronouns.
-Dictionary.
Simple Present (daily
activities).
-There to be.
-Time (hours).
-Vocabulary: sports.

-Present continuous.

-Cardinal numbers
(50-100).
Holidays.

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa realizada

no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

PROFESSOR Inglês

COMPONENTE CURRICULAR Gorete

ANOS/TURMAS 8° etapa

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÕES
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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.

-Dictionary

-Past Tense – Verb to be

(Affirmative, Negative e

-Interrogative forms)

-Simple Past (regular and

irregular verbs)

-Simple Future (Will)

-Countable and

-Uncountable nouns.

-Vocabulary: food

-Ordinal numbers (1-35)

-Genitive case

-Aula dialogada e

expositiva.

- Uso de datashow.

-Atividades de pesquisa

realizada no caderno.

-Aula dialogada e expositiva.

XII.PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

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.
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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.

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 de 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 o SAEB para elaboração
de estratégias que promovam a melhoria dos processos pedagógicos e da avaliação da
aprendizagem;
● 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;
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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;
● Realizando ações orientadas para as turmas com maior índice de alunos com nota
abaixo da média;
● Aulas de reforço no turno contrário;
● 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 criaçãode 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;
● 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.
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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.

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.

Dimensão OBJETIVOS

Gestão Participativa e

Gestão de Pessoas

Democratizar as tomadas de decisão, 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.
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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.

Objetivo: Democratizar as tomadas de decisão, implantando a Gestão Democrática de forma real e
significativa, assegurando uma gestão participativa.
Estratégias:

● 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 PPP, assegurando a participação de todos os segmentos da
escola e Conselho Escolar;
● Desenvolver práticas e incluí-las no PPP que contemplem a educação inclusiva, a
sustentabilidade e 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 do PPP 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;
● 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;

154



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:

● 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.

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. As contas de todos os gastos realizados são

prestados 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 aprovação e uma boa estrutura de trabalho

para seus funcionários, alunos e comunidade no geral.

Dimensão OBJETIVOS

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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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 à 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.

Avaliação: Avaliação Institucional.

Objetivo: Manter atualizada a documentação dos alunos, atingindo 100% da escrituração discente
atualizada.
Estratégias:

● Manteratualizado  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 PPP 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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XII.PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR

1)COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A coordenação pedagógica dentre suas várias atribuições possui um papel mediador de todo o

processo pedagógico, articulando os diferentes sujeitos sociais e as relações inerentes ao cotidiano

escolar, além de organizar práticas reflexivas dos segmentos, a partir do planejamento e da avaliação

da própria prática.

Objetivo Geral:

● Trabalhar em parceria com a Direção, contribuindo para uma gestão eficiente e eficaz;

● Planejar e articular a formação continuada da equipe docente;

● Acompanhar o planejamento a execução e avaliação das atividades pedagógicas e didáticas;

● Estimular a utilização de metodologias diversificadas que melhor atendam às diferenças

individuais dos alunos;

● Acompanhar o rendimento dos alunos para o replanejamento de ações de intervenção;

● Identificar as necessidades e as dificuldades relativas ao desenvolvimento do processo

educativo da escola;

● Elaborar o Plano de atividades da Supervisão Pedagógica de acordo com a realidade da

unidade de ensino, buscando desenvolver uma ação integrada na escola.

Objetivos Específicos

● Construir, programar e avaliar a Proposta Pedagógica da escola;

● Organizar o Plano de Ação da Escola;

● Construir o calendário anual de atividades;

● Elaborar a rotina de trabalho da escola;

● Organizar o Plano de Formação Continuada da Escola;

● Organização de documentos formais para solicitações ou comunicados internos.

● Construir o calendário de reuniões de Formação Continuada;

● Reservar momentos de estudos para aprimoramento teórico das temáticas a serem

trabalhadas;

● Elaborar pautas de formação;

● Selecionar materiais e recursos para a realização dos encontros;

● Executar e avaliar o processo formativo desenvolvido;

● Desenvolver atividades que promovam a ampliação cultural da equipe escolar;

● Estabelecer parceria com os coordenadores intermediários da UNIEB e formadores da EAPE

para a realização de encontros e cursos;

● Organização dos momentos de acompanhamento da gestão de sala de aula;

● Analisar as metodologias utilizadas em sala de aula e intervir junto aos professores;

● Elaborar devolutivas para os professores sobre o acompanhamento da gestão de sala de aula;

● Desenvolver temas para auxiliar o professor na gestão da sala de aula;

● Acompanhar a gestão de sala de aula para diagnosticar o perfil das turmas;

● Pesquisar materiais e recursos que permitam o estudo coletivo sobre metodologias

diversificadas;
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● Propor estudos sobre estratégias de ensino e sua aplicabilidade prática, considerando a

natureza e as modalidades organizativas de conteúdos;

● Organização do mapeamento do rendimento por turma bimestralmente;

● Promover atividades (eventos, palestras) de cunho educativo, social e cultural para os pais;

● Atendimento aos pais de forma individualizada;

● Estabelecer parceria com os responsáveis a fim de obter melhores resultados com relação ao

comportamento e ao rendimento escolar do aluno;

● Atendimento individualizado aos alunos que apresentam dificuldades;

● Orientação ao planejamento das atividades de recuperação/intervenção pedagógica;

● Orientação da elaboração dos instrumentos avaliativos junto aos docentes;

● Análise dos registros avaliativos;

● Discutir os resultados das avaliações;

● Pautar os momentos de planejamento nos resultados da avaliação;

● Realizar estudos relacionados a práticas avaliativas;

● Replanejamento de atividades para revisão de conteúdos;

● Realizar a avaliação das ações planejadas e executadas durante o ano;

● Discutir com a equipe escolar, as dificuldades e os avanços encontrados na avaliação;

● Levantar com a equipe pedagógica às necessidades que deverão nortear a seleção das ações

prioritárias para o ano;

Período: Todo o ano letivo.

Responsáveis: Diretor, Supervisor e Coordenadores Pedagógicos.

2)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;
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● 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.

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 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.

3)SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA SEAA

Pedagogo(a) EEAA: Edna Mara Corrêa Miranda Matrícula: 33774-9

● Etapas da Educação Básica

(   ) Educação Infantil - ICiclo

(   ) Anos Iniciais - IICiclo

( X) Anos Finais - IIICiclo

(    ) Ensino Médio

● Modalidades da Educação Básica

(   ) EJA

(   ) Ensino Especial

● Turnos de funcionamento da unidade escolar:
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(X) Diurno- PROEIT- Projeto Escola Integral em Tempo Integral- quantitativo: 533

(X) Noturno* quantitativo: 403

● Serviços de apoio:

(X) Sala de Recursos

(X) Orientação Educacional

(   )Sala de Apoio à Aprendizagem

(X) Outro:  EEAA

EIXO:COORDENAÇÃO COLETIVA

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação

Assessoria ao
trabalho docente

Favorecer a
ressignificação
das concepções

de
ensino-aprendiza
gem dos atores

escolares,
promovendo a

cultura de
sucesso escolar.

Acompanhamento da
prática pedagógica

durante as
coordenações/planejame

nto.
Subsidiar o uso de

estratégias
metodológicas
diversificadas.

Contribuir com a
formação continuada.

Participação, em
conjunto com os demais

profissionais da
instituição educacional,

nas atividades de
planejamento e de

avaliação do trabalho:
coordenações

pedagógicas coletivas,
semana pedagógica,
conselhos de classe,

reuniões extraordinárias,
dentre outras.

Identificar junto à
coordenação e

supervisão as principais
demandas pedagógicas.

Às
quartas-feiras

durante o
ano letivo

Bimestralme
nte

Professores
Coordenadore

s
Supervisor

Direção

EIXO: AVALIAÇÃO

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação
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Realização da
Avaliação diagnóstica.

Acompanhamento dos
indicadores
avaliativos.

Promover a
melhoria do

desempenho dos
estudantes

Participação na
avaliação diagnóstica

(início ano letivo).
Acompanhar os

indicadores da escola
nas avaliações em larga
escala, nas avaliações

institucionais e nas
avaliações para as

aprendizagens.
Contribuir nas ações
pedagógicas visando
melhorar o IDEB da

escola.

Início do ano
letivo

Durante o
ano letivo

Professores
Coordenadore

s
Supervisor

Direção
Sala de

Recursos
Orientação

EIXO: ATUAÇÃO EEAA

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação

Atuação EEAA Apropriar e
valorizar o espaço

de atuação do
Pedagogo

Apresentação da EEAA.
Participação nas

coordenações coletivas.
Participação nos

conselhos de classe.
Participação nos eventos

e projetos.

Início do ano
letivo

Durante o
ano letivo

Professores
Coordenadore

s
Supervisor

Direção

EIXO: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação

Organização curricular.
Elaboração/atualizaçã

o da Proposta
Pedagógica.

Promover a
melhoria da
qualidade do
processo de

ensino-aprendiza
gem

Participação na
organização curricular.

Participação na
elaboração/atualização

da Proposta Pedagógica.
Colaboração na

articulação e na reflexão
permanente sobre o

contexto escolar e seus
atores.

Conscientização dos
papéis, funções e

responsabilidades.

Durante o
ano letivo

Professores
Coordenadore

s
Supervisor

Direção
Sala de

Recursos
Orientação

EIXO: ASSESSORIA AOS DOCENTES

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação
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Assessoria coletiva
aos docentes

Contribuir para a
reflexão dos

aspectos
pedagógicos e

intersubjetivos,
com vistas à

oxigenação das
práticas e das
relações no

contexto escolar.

Co-responsabilizar o
professor pelas

intervenções que se
fizerem necessárias ao

êxito dos alunos.
Entrevistas individuais
com professores para

conhecer, dentre outros,
a atuação, a concepção

de aprendizagem, a
motivação para o

trabalho docente, as
concepções de ensino, a

avaliação e sua
percepção do contexto;

Observação da
dinâmica em sala de

aula e dos demais
contextos educativos;

Estratégias que
favoreçam o

comprometimento dos
professores no

acompanhamento /
intervenção aos alunos
com queixas escolares.
Propiciar o espaço de

escuta dos professores,
para conhecer suas
concepções e suas

expectativas a respeito
dos desempenhos

escolares dos alunos.
Incentivar os docentes a

utilizarem os diversos
recursos pedagógicos da

instituição.

Durante o
ano letivo

Professores
Coordenadore

s

EIXO:PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação
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Acompanhamento do
processo de

ensino-aprendizagem

Atuar no
assessoramento

da prática
pedagógica e

acompanhamento
do processo de

ensino-aprendizag
em em suas
perspectivas
preventiva,

institucional e
interventiva.

Promover a análise
crítica acerca da

identidade profissional
dos atores da

instituição,
principalmente do
corpo docente, de
modo a provocar a

revisão e/ou a
atualização de suas

atuações.
Participar das

coordenações coletivas.
Atendimentos dos
estudantes e das

famílias.
Elaboração e

implementação de
projetos pedagógicos
dos serviços de apoio.

Durante o
ano letivo

Professores
Coordenadore

s
Supervisor
Orientação
Educacional

Sala de
Recursos

EIXO: FORMAÇÃO DOCENTE

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação

Valorizar e apropriar o
espaço da

coordenação
pedagógica na

formação docente

Contribuir com a
formação

continuada do
corpo docente e

fortalecer a
cultura dos

professores em
cursos de
formação

continuada.

Contribuir com a
formação continuada

dos professores.
Fortalecer a

participação dos
professores nos cursos

de formação
promovidos pela EAPE.
Promover a discussão

sobre as concepções de
ensino-aprendizagem
dos professores e seus

impactos no
planejamento.

Trazer palestrantes para
as coordenações

coletivas.

Durante o
ano letivo

Professores
Coordenadore

s

EIXO: OBSERVAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação
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Promover estratégias
que favoreçam o

comprometimento
dos professores no
acompanhamento /

intervenção aos
alunos com queixas

escolares.

Realizar
procedimentos de
avaliação/interven

ção às queixas
escolares, visando

conhecer e
investigar os

múltiplos fatores
envolvidos no

contexto escolar.

Entrevista com os
coordenadores para

conhecer suas atuações
na instituição e

percepção do contexto;
Observações dos

espaços e das
dinâmicas pedagógicas:
sala de aula, reuniões
de coordenação, de

planejamento de ensino
e outras possíveis

reuniões que otimizem
os objetivos do
mapeamento;

Entrevistas individuais
com professores para

conhecer, dentre
outros, a atuação, a

concepção de
aprendizagem, a
motivação para o

trabalho docente, as
concepções de ensino,

a avaliação e sua
percepção do contexto;

Observação da
dinâmica em sala de

aula e dos demais
contextos educativos.

Durante o
ano letivo

Professores
Coordenadore

s

EIXO: PROJETO EU PASSARINHO

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação

Promover ações de
alfabetização aos

estudantes
não-alfabetizados.

Melhorar os
indicadores da escola.

Atuar no
assessoramento

da prática
pedagógica e
projetos dos

professores e da
escola.

Implementar e
coordenar o projeto “Eu
passarinho: aprendendo
juntos” em parceria com

a UnB.
Atuar com os

professores da Parte
Flexível o projeto em
parceria com a UnB.

Implementar estratégias
junto aos professores da
Parte Flexível para que

os estudantes
aprendam a responder
às avaliações externas

(gabaritos).
Participar dos projetos e
eventos da instituição.

Durante ano
letivo

Professores
Coordenadore

s
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EIXO: REUNIÃO COM A GESTÃO ESCOLAR

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação

Assessorar a
direção e a

comunidade
escolar, com vistas

à reflexão do
contexto

educacional para
a construção e a

implementação de
estratégias

administrativo-pe
dagógicas.

Atuar junto à equipe
gestora assessorando o
trabalho pedagógico.
Realizar análises de
dados estatísticos
relacionados ao

rendimento escolar
(aprovações, evasões,
transferências, etc).

Durante o ano
letivo

Direção

EIXO: AÇÕES VOLTADAS À RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação

Atendimento às
famílias

Sensibilizar as
famílias para

maior
participação no

processo
educacional dos

estudantes.

Entrevistas com as
famílias para informar
acerca da demanda de
queixa e apresentar as
ações já desenvolvidas

pela instituição
educacional e pela

equipe.
Solicitar a colaboração
da família no processo

de investigação da
queixa escolar.

Realizar
encaminhamentos para
profissionais da saúde.

Conhecer as concepções
da família sobre a

escolaridade do aluno.
Realizar orientações

pedagógicas que
instrumentalizem a

família na condução das
questões de seu filho.

Durante o
ano letivo

Orientação
Educacional

Sala de
Recursos

EIXO: PROJETO ALUNOS-MONITORES

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais
envolvidos

Avaliação
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EIXO: PROJETO ALUNOS-MONITORES

Acolhimento e
acompanhamento

dos estudantes com
queixa de

comportamento
indisciplinado.

Implementar
estratégias de

intervenção para
os estudantes que
são encaminhados

à equipe
disciplinar com

frequência.

Implementar o projeto de
“Alunos monitores”.

Realizar formação com os
estudantes participantes do

projeto.
Realizar junto com os

professores ações pontuais
como: flash mob; intervalo

cultural.
Implementar a pasta de

acompanhamento de turma
para os professores

conselheiros.
Atuar junto à equipe de

apoio- Disciplinar- na
elaboração/implementação
de estratégias para diminuir

os encaminhamentos de
estudantes.

Durante ano
letivo

Professores
Coordenadore

s
Orientação
Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA AEE

JUSTIFICATIVA:

As pessoas com necessidades educacionais especiais têm assegurado pela Constituição
Federal de 1988, o direito à educação (escolarização) realizada em classes comuns e ao atendimento
educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, que deve ser realizado
preferencialmente em salas de recursos na escola onde estejam matriculados, em outra escola, ou
em centros de atendimento educacional especializado. Esse direito também está assegurado na
LDBEN – Lei nº 9.394/96, no parecer do CNE/CEB nº 17/01, na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de
setembro de 2001, na lei nº 10.436/02 e no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

O Atendimento Educacional Especializado é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e
atendidas as particularidades de cada aluno com deficiência e tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena
participação do estudante com necessidades educacionais. Sob esta perspectiva é de suma
importância que a Sala de Recursos deve existir nas escolas, e mais do que isso, ser um espaço
atuante e “vivo”, onde o ANEE possa desenvolver suas diferentes potencialidades tendo suas
habilidades exploradas.

Portanto o presente plano de ação norteia a organização dessas ações a fim de integrar escola,
família e comunidade assegurando ao ANEE condições de acesso, participação e aprendizagem.
OBJETIVO GERAL:

Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com
deficiência intelectual, deficiência física e transtornos de espectro autista matriculados nesta
instituição de ensino.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
META 1

● Auxiliar os professores em busca de alternativas para o planejamento de intervenções
educacionais quanto às dificuldades de aprendizagem;
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● Atender individualmente os alunos com NEE para melhorar o seu desempenho em sala de
aula.

● Identificar as potencialidades de cada aluno.
● Realizar um trabalho coletivo com todo grupo escolar para que se efetive a inclusão.
● Produzir recursos pedagógicos considerando as necessidades específicas dos alunos.
● Preparar material específico para uso dos alunos na sala de recursos;
● Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos

alunos nas classes comuns do ensino regular;
● Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional;
● Orientar e preparar formações para os Educadores Sociais voluntários e Monitores.
● Articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico da instituição de ensino

se organize coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva.
● Responsabilizar-se junto aos professores pela garantia de realização das adequações

curriculares;
● Orientar sobre as diversas deficiências, dificuldades apresentadas em cada uma delas,

fornecendo orientações quanto a forma de proceder em cada caso;
DESCRIÇÃO DA AÇÃO

● Apresentação de lista com os nomes dos alunos por sala, ano e um relatório com perfil de
cada aluno por deficiência para conhecimento dos professores;

● Apresentação de Power Point sobre o atendimento educacional especializado, apresentando e
esclarecendo os objetivos e as atribuições dos professores de sala de recursos;

● Reuniões mensais em coordenações coletivas para esclarecimentos sobre as deficiências e
transtornos bem como as orientações para adaptações curriculares;

● Atendimento individualizado dos professores regentes nas coordenações individuais para
confecção de materiais, apresentação de estratégias de intervenção e adaptações curriculares;

● Reunião de pais para acolhimento e apresentação da sala de recursos no início do 1º bimestre;
● Reuniões bimestrais de pais para estreitar a parceria família/escola, para troca de informações

e busca de uma condução positiva dos possíveis problemas.
● Reunião de formação para os educadores sociais voluntários e encontros mensais para

alinhamento das ações e atribuições.
● Encontro da sala de recursos e orientação educacional com as turmas para um trabalho com

todos os alunos para que cada um possa perceber-se como diferente do outro, respeitando a
si e aos outros em suas singularidades.

● Participação nas coordenações coletivas colaborando com a construção e execução do Projeto
Político Pedagógico.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Humanos – Comunidade escolar ( pais, alunos, professores, coordenação pedagógica e direção.
Materiais- Computador, data show, sala de vídeo, materiais diversos para confecção de recursos
pedagógicos, livros, papéis, impressora.

META 2
● Realizar atividades que permitam ao ANEE adquirir autonomia na vida diária;
● Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando os órgãos dos sentidos como um meio de

exploração e de descobertas do mundo que os rodeia.
DESCRIÇÃO DA AÇÃO

● Utilizando bonecos, dorso e esqueleto humano para melhor compreender as partes, os órgãos

e suas funções no organismo.
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● Utilização de textos, imagens e desenhos sobre atividade de vida diária;

● Utilização de textos, imagens e desenhos sobre higiene e cuidado com o corpo;

● Utilização de softwares com imagens e jogos sobre atividade de vida diária e higiene pessoal;

● Exploração de vários objetos desenvolvendo os cinco sentidos, buscando relacioná-los de

acordo com suas características.

● Conversa com os responsáveis pela realização de uma parceria.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Humanos: Professor, aluno e família

Materiais: Bonecos, textos, fotos, imagens, textos diversos,computador, softwares, objetos diversos

na utilização das atividades de vida diária e higiene pessoal;

META 3
● Desenvolver a coordenação motora fina e grossa através das atividades propostas.
● Desenvolver a concentração, atenção, criatividade, percepção e interesse, buscando a

aquisição do conhecimento atendendo às diferentes situações de ensino.
DESCRIÇÃO DA AÇÃO

● Realização de atividades de pintura e desenho, recorte e colagem (papel picado, grãos,

contas).

● Realização de atividades de rasgar papéis com as mãos, amassar os papéis picados e

confecção de colares.

● Pintura a sopro, a dedo e/ou a pincel.

● Realização de atividades com massinhas de modelar.

● Desenvolvendo brincadeiras rimadas e ritmadas, cantigas de roda, canções folclóricas.

● Por meio de dramatização de cenas familiares e histórias curtas e repetidas frequentemente.

● Por meio de brincadeiras com bolas, petecas, balões, água, massa para desenvolver a

percepção tridimensional, a percepção de distância e orientação espacial.
● Exercícios para desenvolver a lateralidade ( andar em linha reta; curva; zigue-zague, andar em

pistas limitadas com fita, etc...)

● Manipulação de material sucata;

● Descrever objetos apalpando com olhos fechados;

● Mostrar o objeto, fechar os olhos, dar um objeto diferente para reconhecer e depois entregar

o certo;

● Utilização de jogos de montar e quebra-cabeças;

● Utilização de circuito psicomotor: rolar, dançar, correr, pular, andar, engatinhar, subir, descer,

escorregar, agachar e etc.

● Utilização de técnicas com fundo musical apropriado, histórias contadas, fazendo com que o

educando controle seus impulsos comportamentais de desequilíbrio orgânico.

● Utilização de jogos diversos;

RECURSOS NECESSÁRIOS

Humanos: Professor, aluno e família
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Materiais: Lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta guache, massa de modelar, papéis diversos, cola,

tesoura, grãos, linha, cd de músicas, som, bola, Peteca, bambolê, material sucata, objetos diversos,
quebra-cabeça, jogos diversos e colchonete.

META 4
● Valorizar a leitura como fonte de informação interagindo com diferentes tipologias textuais e

formas de ler (silenciosa, oral, individual e coletiva).
● Compreender o sentido das mensagens orais e escritas identificando elementos implícitos de

acordo com as exigências da atividade proposta.
● Expressar-se através da oralidade da escrita e do grafismo, individual ou coletivamente, como

instrumentos que possibilitem a aprendizagem e o enriquecimento do conhecimento.
● Produzir frases e textos com sequência lógica.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

● Propor sistematização de palavras, dentro de um contexto significativo usando recursos

audiovisuais (palmas, abrir a boca, etc).

● Atividades orais e escritas, individuais ou coletivas, faltando letras ou sílabas, iniciais ou finais,

para indicar ou grafar corretamente, de acordo com o que for sugerido.

● Produção ou reprodução oral ou escrita, individual ou coletiva a partir das sugestões

indicadas.

● Analisar individual ou coletivamente produções, reestruturando de acordo com a tipologia

textual, aplicando a análise linguística corretamente.

● Ordenação e elaboração de frases, orais ou escritas, individuais ou coletivas, a partir de vários

recursos sugeridos.

● Criar situações em que a oralidade e a escrita se façam necessárias (bilhetes, avisos, cartas,

recados, propaganda, grafia de palavras, receitas e anúncios).

● Trabalhar com propagandas de embalagens e rótulos, montando um painel para leitura diária,

visando a assimilação da leitura e escrita.

● Desenvolver atividades com o nome dos alunos não alfabetizados (crachás, bingo,

quebra-cabeça, letra e sílaba inicial e final, letras móveis, comparação entre letras, valor

sonoro das letras)

● Utilização de diferentes linguagens (verbal, oral, escrita, gráfica, plástica e corporal) como

meio para produzir e expressar suas idéias, atendendo a diferentes situações de comunicação.

● Sequenciação de gravuras para reprodução oral e escrita do texto proposto.

● Propor a leitura de textos diversos e a realização de ficha de leitura;

● Utilização de softwares  e CDs de textos;
RECURSOS NECESSÁRIOS

Humanos: Professor, aluno e família

Materiais: Textos diversos, gibis, ficha de leitura, desenhos, fotos, imagens, gravuras, alfabeto móvel,

softwares, jogos on line, computador, rótulos, quebra-cabeça, bingo, dominó de palavras, jornal e

revistas;

META 5
● Desenvolver a capacidade de analisar, relacionar, comparar, classificar e ordenar.
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● Construir o significado de número natural, a partir de contagens, medidas, códigos, etc.,
explorados em diversos contextos e situações-problema e dele se apropriar.

● Interpretar e produzir escritas numéricas.
● Apropriar-se do conceito das quatro operações matemáticas, bem como, o valor posicional,

através de interpretação e utilização de materiais simbólicos.
● Realizar registros de atividades envolvendo as quatro operações, bem como, as situações

problemas.
● Evidenciar autonomia intelectual, através da formulação e interpretação de problemas.
● Apropriar-se de conceitos fundamentais básicos (conceito do número, identificação dos

símbolos, classificação, seriação, composição, seqüenciação, inclusão, quantificação,
ordenação, conservação, cor, forma, tamanho, espessura, textura, espaço, tempo, em cima,
embaixo, distância, lateralidade).

● Reconhecer o sistema monetário.
DESCRIÇÃO DA AÇÃO

● Atividades de exploração dos conceitos de (número, classificação, seriação, ordenação,

sequenciação, comparação, identificação de símbolos, contagem, quantificação e

conservação).

● Utilização de jogos e atividades que explorem as relações de tamanhos, cor, forma, espaço,

distância, inclusão de classes, dentro, fora, em cima, embaixo, lateralidade, direção, posição e

medidas de tempo, texturas, espessuras, peso e altura.

● Propor formulação de hipóteses sobre grandeza numérica pela identificação da quantidade

dos algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica (Sistema de Numeração

Decimal)

● Atividades orais ou escritas de contagem em escalas ascendentes e descendentes de um em

um, de dois em dois, cinco em cinco, de dez em dez, etc, a partir de qualquer número

proposto.

● Atividades de análise, interpretação, resolução e formulação de situações-problema,

compreendendo oralmente ou através da escrita os cálculos indicados por cada operação

(adição, subtração, multiplicação e divisão).

● Atividades de reconhecimento de que diferentes situações-problema podem ser resolvidas

por uma única operação e de que diferentes operações podem resolver um problema (adição,

subtração, multiplicação, divisão e a reversibilidade).

● Atividades que envolvam o manuseio de material concreto tais como: blocos lógicos,

tampinhas, tampas, pinos de madeira, palitos, retalhos de tecidos, peças de madeira, sucatas,

grãos,

● Propor atividades no computador;

● Por meio de jogos variados ( dominó, dama, boliche e etc)

● Por meio do manuseio de cartelas (números, numerais, tabuada),

● Explorando  fichas, Q.V.L..

● Explorando encartes de propagandas;

● Montar um mini-mercado e pedir que eles tragam rótulos de produtos diversos, montar
miniaturas destes produtos com base nos rótulos, pedir que façam uma pesquisa de preço destes
produtos no mercado próximo a sua casa, e depois simular este comércio em sala de aula.
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RECURSOS NECESSÁRIOS

Humanos: Professor, aluno e família

Materiais: blocos lógicos, tampinhas, tampas, pinos de madeira, palitos, retalhos de tecidos, peças de

madeira, sucatas, grãos, jogos variados (dominó, dama, boliche) , cartelas (números, numerais,

tabuada), Q.V.L, material dourado,encartes de propagandas, produtos diversos para montagem do

mini-mercado, calculadora, computador, softwares,cartazes, papéis diversos, atividades impressas,

desenhos e imagens.

META 6
● Desenvolver projeto de Alfabetização e letramento;

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

● Conforme Projeto a seguir.

RECURSOS NECESSÁRIOS

● Conforme Projeto a seguir.

PROJETO DE LETRAMENTO DA SALA DE RECURSOS

1. JUSTIFICATIVA

Diante de um diagnóstico feito na escola e sabendo que estamos em um contexto de

pós-pandemia onde muitos alunos tiveram dificuldades com as aulas remotas, observamos que

alguns alunos com deficiência e transtorno ainda se encontravam em processo de alfabetização, e

fez-se necessário a elaboração desse projeto interventivo que visa desenvolver uma maior

aprendizagem na alfabetização e no letramento de maneira significativa e lúdica.

Serão trabalhadas atividades com a participação dos alunos no processo de ensino e

aprendizagem, com métodos lúdicos e recursos audiovisuais para que o ensino se torne mais eficaz. O

letramento que compreende o domínio da leitura e da escrita como contato com o mundo, é o foco

central desse projeto.

Tendo em vista os resultados do diagnóstico das turmas, que foi a primeira etapa do projeto,

foi definido um plano de trabalho com as metas gerais a serem desenvolvidas durante as próximas

etapas. Foram definidas também ações e atividades tendo por base as competências necessárias e

que deveriam ser garantidas no processo inicial de alfabetização e letramento.

Ao trabalhar a construção dessas competências, acreditar-se-á que cada aluno será capaz, ao

longo do desenvolvimento do trabalho, de identificar os diferentes portadores de textos bem como

seus usos sociais. Esse projeto será mais um passo dado em prol do aluno, evitando principalmente

que ele perca o estímulo na sala de aula.

Dessa forma, acredita-se que haverá uma melhora substancial nas produções de textos e,

consequentemente, melhores resultados nos estudos, de modo geral.

2. OBJETIVOS

► Incentivar a leitura nos âmbitos escolar e familiar;

► Ampliar o vocabulário e o contato com diferentes gêneros textuais, tendo a leitura como referência

para a escrita;

►Entrar em contato com o mundo letrado de forma lúdica;
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►Estimular o espírito crítico do educando, conduzindo-o a aquisição de leitura e escrita adequadas

ao processo de aprendizagem;

►Desenvolver capacidades necessárias à leitura com fluência, expressividade e compreensão;

►Propiciar momentos de descontração;

► Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno;

► Promover o desenvolvimento do vocabulário;

► Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;

► Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens;

► Resgatar a autoestima.

3. CONTEXTO DE APLICAÇÃO

► Escola de tempo integral com estudantes dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos que ainda

estão em processo de alfabetização;

Local e horário: sala de recursos, todas as segundas-feiras no primeiro horário do turno vespertino.

► Público Alvo: Inicialmente os alunos com deficiência e com transtornos funcionais específicos que

ainda se encontram em processo de alfabetização.

4. METODOLOGIA

► Seleção dos materiais a serem utilizados;

► Conversa inicial com os alunos explicando sobre o funcionamento do projeto e sua importância;

► Atividades com parlendas, lendas, trava-línguas, adivinhações, provérbios, frases, cantigas,

brincadeiras

► Atividades com sequência didática;

► Atividades de consciência fonológica;

► Atividades de consciência silábica e a consciência fonêmica

► Atividades com diferentes tipos textuais: interativos, prescritivos, narrativos, expositivos e

poéticos.

► Atividades de escrita coletiva;

5. CRONOGRAMA

Março  a Dezembro/2022

6. AVALIAÇÃO

Pela observação do desempenho dos alunos em todo processo de leitura.

PERÍODO DA EXECUÇÃO

Durante todo o ano letivo de 2022

COMPONENTES DA EQUIPE:

Professoras de sala de recursos: Odilene Ferreira Fernandes, Denise de Almeida e Ednamara Correa

Miranda.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita por meio do feedback dos professores nas coordenações individuais e

coletivas e através da participação de todos os envolvidos nas atividades desenvolvidas na sala de

recursos e por meio das avaliações institucionais.
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4)ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

PEDAGOGO(A) -

ORIENTADOR(A)

EDUCACIONAL:

NEUZA MARIA GONÇALVES MATRÍCULA: 212853-5 TURNO: DIURNO

PEDAGOGO(A) -

ORIENTADOR(A)

EDUCACIONAL:

CONCEIÇÃO DE MARIA

FIGUEIRÊDO DA SILVA

MATRÍCULA: 242983-7 TURNO: DIURNO

DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL O(A) PEDAGOGO(A) - ORIENTADOR(A)

EDUCACIONAL INTEGRA-SE À EQUIPE PEDAGÓGICA DA UNIDADE ESCOLAR INCORPORANDO SUAS AÇÕES AO PROCESSO EDUCATIVO

GLOBAL, NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, DIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE,

OBJETIVANDO A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO ESTUDANTE. (2019, P. 30)

TENDO EM VISTA O QUE ESTÁ PRECONIZADO NO REGIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL,

DISPOSTO NO ART. 127. A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL DEVE PARTIR DO PRINCÍPIO DA AÇÃO COLETIVA,

CONTEXTUALIZADA, INTEGRADA AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, VISANDO À APRENDIZAGEM E AO DESENVOLVIMENTO

INTEGRAL DO ESTUDANTE COMO SER AUTÔNOMO, CRÍTICO, PARTICIPATIVO, CRIATIVO E PROTAGONISTA, CAPAZ DE INTERAGIR NO MEIO

SOCIAL E ESCOLAR E DE EXERCER SUA CIDADANIA COM RESPONSABILIDADE. (2019, P.59)

ASSIM SENDO, SEGUE O PLANEJAMENTO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA O PRESENTE ANO LETIVO:

METAS:

1.IMPLANTAR A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NO AMBIENTE DE ENSINO DA UE;
2.FORTALECER O TRABALHO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA UE;
3.DESPERTAR NO ESTUDANTE A AUTOESTIMA E AUTOVALORIZAÇÃO FRENTE AO MUNDO E NAS SUAS RELAÇÕES;
4.DESENVOLVER AÇÕES COM O INTUITO DE MEDIAR OS CONFLITOS EXISTENTES E FORTALECER A CULTURA DE PAZ NA UE;
5.COLABORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS;
6.FORTALECER A PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA;
7.DIMINUIR OS ÍNDICES DE INFREQUÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR, EM CONSONÂNCIA COM A META 2 DO PLANO DISTRITAL DE

EDUCAÇÃO 2015-2024.
8.FAVORECER A INCLUSÃO DAS DIVERSIDADES;
9.OPORTUNIZAR FORMAÇÕES AOS DOCENTES NAS REUNIÕES COLETIVAS

10.DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO USO INDEVIDO DE DROGAS;
11. FACILITAR O PROCESSO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS ETAPAS.
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TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE
EXECUÇÃO

ED. CIDADANIA

DH

ED. DIVERSID. ED. SUSTENT.

IMPLANTAÇÃO DA

ORIENTAÇÃO

EDUCACIONAL NO

AMBIENTE VIRTUAL.

X
X X ORGANIZAÇÃO DA SALA E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PARA O TRABALHO NA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL.
IMPLEMENTAÇÃO DA OE ANO LETIVO 2022

APRESENTAR O TRABALHO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

FRENTE AO CORPO DOCENTE.

PARTICIPAR E ARTICULAR COM A EQUIPE GESTORA DA UE E

DEMAIS INSTÂNCIAS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.

AUTOESTIMA X X
ELABORAR FORMULÁRIOS PARA SABER QUAIS CONCEITOS O

ALUNO TEM DE SI E MAPEAR AS SITUAÇÕES.
AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES.
ANO LETIVO 2022

RODAS DE CONVERSA COM A TEMÁTICA. ANO LETIVO 2022
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ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS QUANDO HOUVER

NECESSIDADES.
ANO LETIVO 2022

MEDIAÇÃO DE

CONFLITO E

CULTURA DE PAZ

X X X
RODAS DE CONVERSA COM AS TURMAS E COM GRUPOS

MENORES.
AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES.
ANO LETIVO 2022

DISPONIBILIZAÇÃO DE TEXTOS E VÍDEOS. ANO LETIVO 2022

DINÂMICAS COM AS TURMAS. ANO LETIVO 2022

PALESTRA INFORMATIVA SOBRE A TEMÁTICA COM PALESTRANTE

CONVIDADO.
ANO LETIVO 2022

COLABORAÇÃO NO PROJETO CULTURA DE PAZ. ANO LETIVO 2022

INTEGRAÇÃO

FAMÍLIA/ESCOLA

X X X
REUNIÃO DE PAIS PARA APRESENTAÇÃO DO CORPO DOCENTE; AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ANO LETIVO 2022

PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES BIMESTRAIS. AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ANO LETIVO 2022
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PALESTRA SOBRE PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA COM A

PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTE CONVIDADA.
AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ANO LETIVO 2022

ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS ÀS FAMÍLIAS, QUANDO

NECESSÁRIO.
AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS

AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES

ANO LETIVO 2022

DESENVOLVIMENTO

DE COMPETÊNCIAS

SOCIOEMOCIONAIS

X X
ELABORAÇÃO E POSTAGEM DE CARTAZES NA ESCOLA SOBRE

EMOÇÕES E SENTIMENTOS E A IMPORTÂNCIA DE DIALOGAR

SOBRE.

AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES
ANO LETIVO 2022

RODAS DE CONVERSA COM GRUPOS PEQUENOS SOBRE O

TEMA.
ANO LETIVO 2022

RODA DE CONVERSA COM PEQUENOS GRUPOS SOBRE A

TEMÁTICA DE AUTOMUTILAÇÃO E SEUS PREJUÍZOS PARA A VIDA.
ANO LETIVO 2022

COORDENAÇÃO COLETIVA COM OS DOCENTES SOBRE A

TEMÁTICA SUICÍDIO E AUTOMUTILAÇÃO.
ANO LETIVO 2022
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PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO COM PALESTRANTE

CONVIDADO.
SETEMBRO DE

2022

INFORMAÇÕES DIÁRIAS SOBRE A VALORIZAÇÃO DA VIDA E

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO.
SETEMBRO DE

2022

COMBATE À

EVASÃO ESCOLAR

X X X
MAPEAMENTO DOS ALUNOS FALTOSOS E INFREQUENTES. AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES.

AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS.

ANO LETIVO 2022

BUSCA ATIVA ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E

MENSAGENS DE WHATSAPP

RODA DE CONVERSA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO

FORMAL NA VIDA ADULTA E NO MERCADO DE TRABALHO.

ELABORAÇÃO E POSTAGEM DE VÍDEOS E CARTAZES NAS REDES

SOCIAIS DA ESCOLA.

APOIO E SUPORTE AOS ESTUDANTES COM DIFICULDADES.
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INCENTIVO AOS ESTUDANTES PARA SE ENVOLVEREM E

PARTICIPAREM DOS EVENTOS E PROJETOS ORGANIZADOS PELA

ESCOLA.

ANO LETIVO 2022

REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES FALTOSOS E

INFREQUENTES.
ANO LETIVO 2022

ENCAMINHAMENTO DOS ESTUDANTES INFREQUENTES NÃO

LOCALIZADOS AO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO.
AÇÕES EM REDE ANO LETIVO 2022

INCLUSÃO DAS

DIVERSIDADES

X X
POSTAGEM DE VÍDEOS E CARTAZES COM TEMÁTICA DE

INCLUSÃO, RESPEITO À DIVERSIDADE, RACISMO, ENTRE OUTROS

NAS REDES SOCIAIS DA ESCOLA.

AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES

AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS

AÇÕES JUNTO AOS

PROFESSORES.

ANO LETIVO 2022

RODA DE CONVERSA COM A TEMÁTICA VALORIZAÇÃO DA VIDA

E RESPEITO À DIVERSIDADE COM AS TURMAS;
SETEMBRO DE

2022

PALESTRA PARA OS PAIS E ESTUDANTES COM O TEMA

INCLUSÃO COM PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTE CONVIDADO.
(DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -
21/09)

SETEMBRO DE

2022
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COORDENAÇÃO COLETIVA COM OS PROFESSORES SOBRE O

TEMA LEI MARIA DA PENHA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
OUTUBRO DE 2022

RODA DE CONVERSA COM O TEMA – CONSCIÊNCIA NEGRA/
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA.

NOVEMBRO DE

2022

DIA DESTINADO A TRABALHAR COM TODA A COMUNIDADE

ESCOLAR A TEMÁTICA CONSCIÊNCIA NEGRA.
29/11/2022

PREVENÇÃO E

ENFRENTAMENTO

AO USO INDEVIDO

DE DROGAS

X X
PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E

VALORIZAÇÃO DA VIDA COM PALESTRANTE CONVIDADO.
SEMANA DA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NO DF (LEI

DISTRITAL N° 1.433/1997).

AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES.
SETEMBRO DE

2022

TRANSIÇÃO X X X
ACOLHIMENTO AOS ESTUDANTES ORIUNDOS DAS ESCOLAS

CLASSES.
AÇÕES JUNTO AOS

ESTUDANTES.
FEVEREIRO DE

2022

RODA DE CONVERSA COM OS ESTUDANTES DO 6° ANO COM A

TEMÁTICA: ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS.
JUNHO DE 2022
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RODA DE CONVERSA COM OS ESTUDANTES DO 9° ANO PARA

FALAR SOBRE O ENSINO MÉDIO.
OUTUBRO/
NOVEMBRO DE

2022

ENCONTRO ARTICULADO COM CEM 02 PARA FALAR SOBRE A

ROTINA DO ENSINO MÉDIO E APRESENTAR A EQUIPE ESCOLAR.
DEZEMBRO DE

2022

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS:

● AVALIAR SE OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO TRABALHO DA OE FORAM EFICAZES;

● COLETA DE DEPOIMENTOS SOBRE AS TEMÁTICAS APRESENTADAS;

● RELATÓRIO E PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS INFREQUENTES;

● FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES ATENDIDOS NA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL;

● DIÁLOGOS AO FINAL DAS PALESTRAS PARA FEEDBACK DOS PARTICIPANTES;
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5)BIBLIOTECA ESCOLAR

Objetivos:

Prover os estudantes com os livros didáticos fornecidos pelo PNLD/MEC vigente;

Realizar o empréstimo de dicionários (Língua Portuguesa e Inglês/Português) de acordo com a

necessidade de uso em sala de aula;

Atender aos estudantes que desejarem ler durante os intervalos ou horários vagos;

Fornecer material e orientar estudantes em pesquisas e realização de trabalhos solicitados pelos

professores;

Fornecer materiais (livros antigos, revistas, jornais, etc.) para recorte, mantidos especificamente para

este fim, na modalidade de empréstimo;

Incentivar a prática da leitura entre os nossos estudantes;

Realizar empréstimo de literatura para leitura livre dos estudantes, em casa.

Ações:

Entregar e recolher os livros didáticos e literários;

Confecção de ficha individual para empréstimo de livros literários;

Realizar o empréstimo de livros literários, receber e/ou cobrar a devolução dentro do prazo

estipulado;

Organização e divulgação do acervo da Biblioteca;

Catalogação de todos os livros existentes na Sala de Leitura;

Supervisão e assistência aos estudantes nos trabalhos requisitados pelos professores;

Divulgação do acervo da Biblioteca na sala de aula;

Metas:

Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes;

Revitalizar o espaço físico e o acervo bibliográfico;

Manter registro atualizado e organização de todos os livros existentes no acervo, com informações

que possibilite a sua localização em qualquer tempo;

Incentivar o gosto pela leitura;

Despertar a curiosidade para os diversos gêneros textuais;

Valorizar o leitor.

Indicadores:

Análise crítica do acervo existente;
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Empenho do estudante na realização de estudo e pesquisa propostas pelos professores;

Informalmente, considerando a procura, o interesse e a participação da comunidade escolar nas

atividades sugeridas;

Informações, diálogos, críticas e sugestões nas coordenações coletivas;

Observação das críticas positivas e negativas da comunidade

Prazos:

Entrega do livro didático (PNLD): no início do ano letivo

Recolhimento do livro didático (PNLD): no encerramento do ano letivo.

Outras atividades: no decorrer do ano letivo, de acordo com necessidades/solicitação dos professores

e/ou livre escolha do estudante.

Recursos Necessários:

Sala destinada à guarda do acervo didático e literário da escola;

Mobiliário (prateleiras, balcão, etc.) para disposição dos livros de forma acessível aos estudantes e

professores;

Mesas e cadeiras para uso do estudante no momento de leitura livre e/ou pesquisa e execução de

trabalhos acadêmicos;

Mesas de trabalho para uso dos profissionais atuantes no setor;

Fichas individuais para cadastro e registro do empréstimo de livros aos estudantes;

Computador para registro do acervo, das atividades e eventuais pesquisas na Internet.

Responsáveis:

Rosângela Pereira de Freitas  e Maria Aparecida Rodrigues da Silva

F.PROFESSORES 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 10 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
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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 CEF 20 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.

Os profissionais readaptados e com restrições para regência trabalham em conjunto com os

diversos setores da escola, respeitadas suas limitações e restrições, contribuindo como apoio na

realização de tarefas diversas e execução dos Projetos desenvolvidos pela escola.

Objetivos:

● Atuar como apoio à coordenação pedagógica na impressão e/ou duplicação de materiais

didáticos elaborados pelos professores;

● Auxiliar professores regentes na elaboração/digitação e formatação de atividades;

● Apoiar a Equipe Gestora na elaboração/atualização do Projeto Político Pedagógico, Plano de

Ação e outros documentos necessários ao desenvolvimento das ações da escola, ou

cumprimento de Circulares, Portarias e outras determinações da SEDF/GDF;

Ações:

● Separar, organizar e grampear atividades, provas, textos e outros materiais elaborados pelos

professores;

● Atendimento à comunidade escolar; entrega de boletins aos pais/responsáveis e outras

atividades que sejam necessárias;

● Participar das Reuniões Pedagógicas Coletivas, mantendo-se informados sobre os eventos em

desenvolvimento na escola;

● Realizar ações, em conjunto com professores regentes, na organização, ornamentação,

desenvolvimento e culminância de projetos;

● Recepcionar os pais que procurarem a escola, seja por telefone ou pessoalmente,

prestando-lhe todas as informações que desejarem;

● Registrar quaisquer acontecimentos na escola que mereçam registros;

● Receber atestados médicos e dar prosseguimento às ações nestes casos;
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● Encaminhar pais e/ou responsáveis para conversas com professores, coordenação, direção e

secretaria.

XIV.PROJETOS ESPECÍFICOS

PROJETOS PARA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS

● Português

Plano de Ação para Recomposição das Aprendizagens

Ano/Etapa

Período: Segundo e terceiro bimestre

Público-alvo: 6º ano

Componente Curricular: Língua portuguesa

Diagnóstico

Habilidades Frágeis DH11 - Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em vlogs
argumentativos, dentre outros gêneros do campo político- cidadão, de acordo com as
convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

DH13 - Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes
do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.

DH17 - Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação,
ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.

DH19 - Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).

DH12 - Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na
leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

DH15 - Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações
gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.

Objetivos de Aprendizagens LP1 - Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais. do Currículo na aquisição de saberes e
relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã

LP2 - Ampliar o repertório de leitura

LP3 - 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.).

LP8 - Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente,
incorporando-as às suas próprias produções.

Conteúdos Leitura de textos jornalísticos com ênfase em temas relacionados à cidadania
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Currículo em Movimento • Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e
práticas da cultura digital (notícia, reportagem, crônica, comentário, charge, meme)

• Estratégias e procedimentos de leitura, planejamento e produção em textos
reivindicatórios e propositivos.

Coesão

• Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; substantivo; adjetivo; locução
adjetiva; artigos; pronomes; numeral; verbos; interjeição

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades Leitura participativa com análise textual – Livro Pequeno Príncipe. Segundo e terceiro
bimestre

Leitura e análise de textos jornalísticos, crônicas, criação de memes. Durante o segundo
bimestre

Projeto de leitura de livros diversos. Durante os bimestres

Atividade de produção textual - Memes, Linguagem verbal e não
verbal produção coletiva com análise de fato ou opinião.

Segundo bimestre

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula Tatiana Nunes Carrilho de Oliveira 223815-2

Ano/Etapa

Período: 2º, 3º e 4º bimestres

Público-alvo: 7º ano

Componente Curricular: Língua portuguesa

Diagnóstico

Habilidades Frágeis DH8 - Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto:
adição, oposição, tempo, causa condição, finalidade.

DH9 - Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e
adjetivo (concordância no grupo nominal).

DH10 - Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica.

DH14 - Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em relação a esse
mesmo fato.
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DH15 - Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequada a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances
infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas b

DH17 - Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos)
que contribuem para a continuidade do texto.

DH18 - Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

Objetivos de Aprendizagens LP1 - Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e relação
conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.

LP2 - Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de argumentos

LP7 - 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.

Conteúdos
Currículo em Movimento

Estratégias de leitura: distinção de fato, opinião e identificação de teses e argumentos

Efeitos de sentido: conotação e denotação

Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo; gênero e número do artigo;
gênero e número dos números dos numerais e dos pronomes; preposição

Elementos notacionais da escrita

Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos

Coesão e Sequências textuais

Pontuação

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades Projeto de leitura de livros paradidáticos A partir do 2º bimestre

Análise conjunta de textos diversos.

Produção de texto. Todos os bimestres

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula Siza Araujo Marques – Professora – Matrícula 234181-6

Tatiana Nunes Carrilho de Oliveira – Professora – 223815-2
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Ano/Etapa 8º ano/ Etapa Final

Período: 2º, 3º e 4º bimestres

Público-alvo:8ºA B C D E

Componente Curricular: Língua Portuguesa e Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa

Diagnóstico

Habilidades Frágeis -Identificar recursos de coesão sequencial em narrativas;
-Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um
texto;
-Identificar recursos de coesão referencial em textos de diferentes gêneros
-Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções,
advérbios e locuções.

Objetivos de Aprendizagens -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, utilizando argumentos e articuladores de coesão;
-Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da
oração;
-Interpretar efeitos de sentido de modificadores, usando-os para enriquecer o
próprio texto;
-Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial; conjunções e articuladores textuais;
-Estabelecer relações entre as partes do texto, identificando o antecedente de
um pronome relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições
lexicais;
-Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial e referencial,
construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos
expressivos adequados ao gênero textual;

Conteúdos
Currículo em Movimento

-Textos expositivos e argumentativos;
-Gêneros jornalísticos;
-Artigo de opinião;
-Discurso direto e indireto;
-Morfossintaxe: adjunto adnominal e complemento nominal; período simples,
oração absoluta; período composto, oração principal; complemento verbal;
vozes verbais; classificação dos verbos quanto à predicação;
-Termos da oração;
-Conjunções coordenativas; orações coordenadas;
-Coesão textual e coesão referencial;
-Pontuação.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades Aulas expositivas, vídeos, diálogos, leitura e
interpretação de textos, trabalhos individuais e em
grupo, atividades em sala e registros nos cadernos.
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Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Diagnóstica, contínua e formativa por meio de avaliação escrita e oral,
realização e entrega de exercícios e pesquisas individuais e em grupo,
atividades no caderno, projetos de leitura e escrita, autoavaliação e
avaliação dos colegas de turma, estudo dirigido.

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula Girlane Guimarães Rocha – Professora – Matrícula 39471-8
Siza Araujo Marques – Professora – Matrícula 234181-6
Stael Souza Vieira – Professora – Matrícula 69930228
Vanusa Barboza Leite Coutinho – Professora -  Matrícula 69955867

Ano/Etapa 9º ano/ Etapa Final

Período: 2º, 3º e 4º bimestres

Público-alvo: 9º A B C D E

Componente Curricular: Língua Portuguesa e Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa

Diagnóstico

Habilidades Frágeis -Reconhecer relações lógico-discursivas;
-Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um
texto;
-Inferir os efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de linguagem;
-Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções,
advérbios e locuções.

Objetivos de Aprendizagens -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 idéias, despertando a criticidade por meio de
argumentos;
-Produzir artigos de opinião, utilizando argumentos e articuladores de coesão;
-Identificar, analisar e utilizar as figuras de linguagem em textos literários e não
literários;
-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
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam;
-Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e
explicativas em um período composto;
-Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial; conjunções e articuladores textuais.
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Conteúdos
Currículo em Movimento

-Textos expositivos e argumentativos;
-Gêneros jornalísticos;
-Artigo de opinião;
Textos publicitários;
-Estratégias de leitura: sentidos globais do texto;
-Período composto por subordinação: orações substantivas, adjetivas e
adverbiais;
-Pontuação;
-Figuras de estilo, pensamento e sintaxe;
-Variação linguística;
-Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe;
-Semântica;
-Sintaxe: período composto por subordinação: orações substantivas, adjetivas e
adverbiais.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades Aulas expositivas, vídeos, diálogos, leitura e
interpretação de textos, trabalhos individuais e em
grupo, atividades em sala e registros nos cadernos.

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Diagnóstica, contínua e formativa por meio de avaliação escrita e oral,
realização e entrega de exercícios e pesquisas individuais e em grupo,
atividades no caderno, projetos de leitura e escrita, autoavaliação e
avaliação dos colegas de turma, estudo dirigido.

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula Luana Medeiros de Moura – Professora – Matrícula 226403-X
Girlane Guimarães Rocha – Professora – Matrícula 39471-8
Vanusa Barboza Leite Coutinho – Professora - Matrícula 69955867

● Matemática

Ano/Etapa

Período: Ano de 2022

Público-alvo:6° ano

Componente Curricular: Matemática

Diagnóstico
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Habilidades Frágeis DH2- Corresponder às representações fracionárias e percentual de um
número racional.
DH3 Identificar elementos de um espaço amostral associado à ocorrência
de resultados igualmente prováveis em eventos aleatórios.
DH4 Reconhecer a representação fracionária de um número racional,
associado à ideia de parte-todo, com o apoio de figura.
DH8 Corresponder pontos da reta numérica números racionais, dados em
representação fracionária.
DH9 Utilizar o cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento em um
espaço amostral equiprovável na resolução de problemas.
DH11 Identificar o maior número dentre uma coleção de números racionais,
dados em representação decimal, formados até a ordem dos milésimos.
DH14 Utilizar número racional, dado em representação decimal,
envolvendo o significado aditivo da operação multiplicação (somas de
parcelas iguais), na resolução de problemas.
DH17 Resolver problemas que envolvam interpretação de informações
apresentadas em gráficos de colunas.
DH18 Utilizar conversão entre unidades de medida e capacidade: litro e
mililitro, na resolução de problemas.
DH19 Identificar dentro de uma coleção de frações aquela que é
equivalente à uma fração de numerador diferente de um.

Objetivos de Aprendizagens DH2-DH4
Utilizar o conceito de fração para o cálculo de porcentagem simples, em
situações-problema de forma contextualizada, sem fazer uso de “regra de
três”.
DH8-DH11
Comparar e ordenar números racionais positivos representados nas formas
fracionária e decimal e representá-los na reta numérica.
DH9
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.
DH14
Resolver situações-problema que envolvem o cálculo de adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação de números decimais.
DH17
Ler e interpretar tabelas e gráficos com diferentes formas de representação.
Compreender e resolver situações problema do cotidiano que envolvam
dados de pesquisas. Coletar, organizar, analisar e comparar dados em
tabelas e diferentes tipos de gráficos, utilizando planilhas eletrônicas para
registro.
DH18
Grandezas e Medidas • Reconhecer as grandezas: capacidade e selecionar o
tipo apropriado de unidade de medida para medir cada uma delas e utilizar
conversão entre as unidades usuais (litro e mililitro)
DH19
Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.
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Conteúdos
Currículo em Movimento

Frações: Definição, identificação e representação algébrica e geométrica.
Equivalência e comparação de fração

Probabilidade e Estatística: Cálculo de probabilidade como a razão entre o
número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um

Números decimais:Definição, identificação e representação algébrica e
geométrica • Sistema Monetário • Resolução de situações-problema
envolvendo operações com decimais.

Probabilidade e Estatística: Cálculo de probabilidade como a razão entre o
número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um
espaço amostral equiprovável • Cálculo de probabilidade por meio de
muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e
probabilidade frequentista) • Leitura e interpretação de tabelas e gráficos
referentes a variáveis categóricas e numéricas • Coleta de dados numa
pesquisa • Identificação e classificação de gráficos e tabelas • Tabelas,
gráficos e fluxogramas

Grandezas e Medidas Unidades de medidas:capacidade/volume

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades Jogos adaptados no wordwall (plataforma interativa na
internet)

Um vez por
conteúdo

trabalhado.

Atendimento específico em turno contrário; 1 vez na semana

Estudo em dupla ou em grupo para troca de
conhecimento

Em todas as
aulas

Avaliação das atividades realizadas no caderno ou em
folhas de cada aluno.

2 horas/aula
durante o
processo.

Utilização da internet por meio de projetor de imagens
para tornar mais eficaz o ensino.

Durante o
processo

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Avaliação oral e individualizada, avaliação por meio de provas e de
atividades realizadas.

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula GILVAN/RICARDO
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Ano/Etapa

Período: Ano de 2022

Público-alvo:7° ano

Componente Curricular: Matemática

Diagnóstico

Habilidades Frágeis 1)Reconhecer a representação numérica decimal da escrita por extenso de
um número racional.
2)Reconhecer ângulos por meio de mudanças de direção, identificando
ângulos não retos.
3)Identificar um triângulo obtusângulo de uma dada coleção de triângulos.
4)Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo
algum dos diferentes significados da operação multiplicação na resolução
de problemas.
5)Identificar polígonos regulares em uma coleção de polígonos dada.
6)Utilizar porcentagem em situações de acréscimos na resolução de
problemas.
7)Utilizar a probabilidade de ocorrência de um evento aleatório na
resolução de problemas.
8)Utilizar o cálculo da medida da área de figuras planas dada às medidas de
seus lados, na resolução de problemas.
9)Utilizar números racionais, dados em representações fracionárias,
envolvendo um dos significados da operação adição na resolução de
problemas.
10)Reconhecer paralelogramos por meio de suas propriedades.
11) Utilizar números naturais envolvendo pelo menos duas operações
distintas na resolução de problemas.
12)Utilizar número racional, dado em representação fracionária,
envolvendo o cálculo da fração de uma quantidade na resolução de
problemas.
13)Resolver problemas que envolvam interpretação de informações
apresentadas em gráficos.
14)Corresponder às representações decimal e fracionária de um número
racional.

Objetivos de Aprendizagens 1)Comparar e ordenar números racionais positivos representados nas
formas fracionária e decimal e representá-los na reta numérica.
2)Resolver e elaborar problemas envolvendo a unidade de medida de
ângulos.
3)Classificar triângulos quanto às medidas dos lados e dos ângulos.
4) Transformar frações em números decimais e vice-versa.
5) Classificar polígonos como regulares e não regulares.
6) Calcular porcentagens e juros simples em diversas situações problema do
cotidiano, com ênfase no contexto de educação financeira, entre outros.
7) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que utilizem
cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de
ocorrência.
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8) Solucionar e elaborar problemas envolvendo os conceitos de perímetro e
área de figuras planas.
9) Resolver e elaborar situações problema que envolvem o cálculo de
adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números
racionais.
10) Conhecer as propriedades dos quadriláteros e utilizá-las para
classificá-los.
11) Resolver expressão numérica e situação-problema que envolvam as
operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação.
12) Resolver e elaborar situações problema que envolvam o cálculo da
fração de quantidade.
13) Organizar e interpretar, em tabelas e gráficos, os dados levantados na
pesquisa, utilizando planilhas eletrônicas como ferramenta de apoio.
14) Transformar frações em números decimais e vice-versa.

Conteúdos

Currículo em Movimento

1)Sistema de Numeração Decimal: características, leitura, escrita e
comparação de números naturais e de números racionais representados na
forma decimal.

2) Ângulos (construção, classificação e elementos).

3) Polígonosː classificação quanto ao número de vértices, às medidas de
lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados.

4) Números decimais (definição, identificação e representação algébrica e
geométrica).

5) Figuras planas (conceitos, representação, classificação).

6) Porcentagem (acréscimos e decréscimos simples).

7) Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade
por meio de frequência de ocorrências.

8) Cálculo das áreas de figuras planas.

9) Números racionais e operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação).

10)Polígonosː classificação quanto ao número de vértices, às medidas de
lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados.

11) Expressões numéricas e situações problema envolvendo adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada.

12) Fração de quantidade.

13) Probabilidade e Estatística: Identificação, classificação e construção de
gráficos e tabelas.

14)Números decimais (definição, identificação e representação algébrica e
geométrica).

Estratégias Didáticas Cronograma
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Atividades Jogos adaptados no wordwall (plataforma interativa na
internet)

Um vez por
conteúdo

trabalhado.

Atendimento específico em turno contrário; 1 vez na semana

Estudo em dupla ou em grupo para troca de
conhecimento

Em todas as
aulas

Avaliação das atividades realizadas no caderno ou em
folhas de cada aluno.

2 horas/aula
durante o
processo.

Utilização da internet por meio de projetor de imagens
para tornar mais eficaz o ensino.

Durante o
processo

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Avaliação oral e individualizada, avaliação por meio de provas e de
atividades realizadas.

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula GILVAN/JANAÍDES/JHENIFFER

Ano/Etapa

Período:Ano de 2022

Público-alvo: 8° Ano

Componente Curricular: Matemática

Diagnóstico

Habilidades Frágeis DH2 - Utilizar volume/capacidade de um paralelepípedo na resolução de
uma situação problema.

DH3 - Utilizar porcentagens, em situações de desconto, na resolução de
uma situação problema.

DH4 - Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas
interceptadas por uma transversal.

DH5 - Corresponder pontos da reta numérica a números inteiros negativos.

DH7 - Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não
agrupados na resolução de uma situação-problema.
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DH8 - Utilizar número inteiro negativo, envolvendo algum dos significados
da operação subtração, na resolução de uma situação-problema.

DH9 -Utilizar a equação polinomial de 1° grau na resolução de uma
situação-problema.

DH10 -Identificar uma figura simétrica à outra em relação ao eixo vertical.

DH12 - Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência
numérica.

DH13 -Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida
dos lados.

DH17 – Utilizar o cálculo da medida do ângulo interno de um polígono
convexo na resolução de uma situação-problema.

DH18 - Utilizar onúmero racional, dado em representação decimal,
envolvendo algum dos diferentes significados da operação divisão, na
resolução de uma situação-problema.

DH20 - Utilizar o cálculo da medida da área de figura bidimensional que
pode ser decomposta em quadrados e/ou retângulos, na resolução de uma
situação-problema.

Objetivos de Aprendizagens N1 - Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse
conhecimento na representação de números em notação científica.

N2 - Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e
radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente
fracionário.

G1 - Reconhecer, visualizar e aplicar as transformações de translação,
reflexão e rotação em figuras planas e espaciais utilizando régua e
compasso e/ou aplicativos matemáticos.

G2 - 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.

A3- 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.

N3- Elaborar e resolver situações-problema, envolvendo cálculo de
porcentagens relacionados a situações reais de consumo, utilizando
inclusive recursos tecnológicos e visando um consumo consciente.

A1- Elaborar e resolver situações-problema que envolvam cálculo do valor
numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das
operações.
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A2- Solucionar situações-problema que envolvam equações lineares de 1º
grau expressando essas resoluções gráfica e geometricamente utilizando o
plano cartesiano e aplicativos matemáticos.

A4- Produzir e resolver situações-problema que envolvam grandezas
diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias
variadas.

A5- Identificar padrões existentes em sequências numéricas, expressando
essas regularidades por meio de algoritmo que permita o cálculo de termos
subsequentes

A6- 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.

PE1- Elaborar e resolver situações-problema de contagem cuja solução
envolva a aplicação do princípio multiplicativo.

PE2- 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.

PE3- 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.

PE4- 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.

GM1- 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.

GM2- 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.

GM3- Elaborar e resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de
recipiente cujo formato é o de cilindro reto.

Conteúdos
Currículo em Movimento

Potenciação e radiciação - 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.
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Ângulos - Identificar situações e objetos do mundo real que
envolvem 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.

Simetrias de translação, reflexão e rotação - Reconhecer, visualizar e
aplicar as transformações de translação, reflexão e rotação em figuras
planas e espaciais utilizando régua e compasso e/ou aplicativos
matemáticos.

Porcentagem - Elaborar e resolver situações-problema, envolvendo
cálculo de porcentagens relacionados a situações reais de consumo,
utilizando inclusive recursos tecnológicos e visando um consumo
consciente.

Figuras planas -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.

Figuras espaciais - 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.

Expressões algébricas - Elaborar e resolver situações-problema que
envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações. • Solucionar
situações-problema que envolvam equações lineares de 1º grau
expressando essas resoluções gráfica e geometricamente utilizando o
plano cartesiano e aplicativos matemáticos.

Sistema de equações polinomiais de 1º grau: métodos de resolução
de situações-problema e representação geométrica - 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.

Razão e proporção - Produzir e resolver situações- problema que
envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por
meio de estratégias variadas. •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.
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Sequências recursivas e não recursivas - Identificar padrões
existentes em sequências numéricas, expressando essas
regularidades por meio de algoritmo que permita o cálculo de termos
subsequentes.

Noções de contagem e probabilidade- 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.

Noções de 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.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades Confecção de Jogos Matemáticos de operações básicas 3 vezes na
semana

Atendimento específico em turno contrário 1 vez na semana

Aluno Monitor Em todas as
aulas

Explanação oral e solução de dúvidas; Em parte das
aulas

Modelagem de Situações Problema; Em parte das
aulas

Uso de softwares como o GeoGebra; Em parte das
aulas

Contextualização com o cotidiano; Em parte das
aulas

Apresentação de slides no Datashow. Em parte das
aulas

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula
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Ano/Etapa

Período: Ano de 2022

Público-alvo:9° ano

Componente Curricular: Matemática

Diagnóstico

Habilidades Frágeis DH1–Identificar o tipo de gráfico como o mais adequado para representar
um conjunto de dados de uma pesquisa.

DH2–Utilizar número inteiro negativo, envolvendo algum dos significados
da operação subtração, na resolução de uma situação-problema.

DH4– Efetuar cálculos envolvendo potências de expoentes inteiros e
expressar o resultado em notação científica.

DH5– Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações
geométricas (reflexão e rotação) na malha quadriculada.

DH6–Identificar a representação gráfica no plano cartesiano que expressa a
relação entre duas grandezas diretamente proporcionais.

DH7–Utilizar o princípio multiplicativo de contagem na resolução de
problemas.

DH8–Utilizar o cálculo da medida da área de figura bidimensional, na
resolução de problemas.

DH9– Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de
expressões algébricas.

DH10– Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados
não agrupados na resolução de problemas.

DH11–Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência
numérica.

DH12– Utilizar a mediana de uma distribuição de dados não agrupados na
resolução de problemas.

DH13– Utilizar porcentagens na resolução de problemas.

DH14 – Corresponder unidades usuais de medida de capacidade e volume:
metro cúbico e litro.
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DH15– Associar uma equação linear de 1° grau com duas incógnitas à sua
representação gráfica.

DH16 – Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas
interceptadas por uma transversal.

DH 17– Utilizar volume de um paralelepípedo na resolução de problemas.

DH18– Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de
eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio
multiplicativo.

DH19– Utilizar a proporcionalidade inversa entre duas grandezas na
resolução de problemas.

DH20– Utilizar onúmero racional, dado em representação decimal,
envolvendo algum dos diferentes significados da operação divisão, na
resolução de uma situação-problema.

Objetivos de Aprendizagens N1 - Reconhecer um número e sua N, Z, Q, irracionais e reais e sua
representação na reta numérica.

N2 - Efetuar operações que envolvam números reais, inclusive potências
com expoentes fracionários.

N3 - 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.

G1 - Utilizar conhecimentos matemáticos sobre triângulos para resolver
situações-problema do cotidiano.

G2 - Corresponder relações métricas do triângulo retângulo, utilizando
semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras.

G3 - 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.

G4 - 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.

A1 - Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre
duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica.

A2 - 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.
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A3 - Solucionar situações-problema que envolvam razão entre duas
grandezas de espécies diferentes, tais como velocidade e densidade
demográfica.

A4 - 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.

A5 - 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.

PE1 - Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e
dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.

PE2 - 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.

GM1 - 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.

Conteúdos
Currículo em Movimento

Números reais
• Definição, identificação e representação algébrica e geométrica.
• Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta.
• Notação científica.
• Relações entre os conjuntos numéricos N, Z, Q, irracionais.

Potenciação e radiciação
• Potências com expoentes negativos e fracionários.

Matemática financeira
• Situações-problema envolvendo cálculos de percentuais sucessivos.

Semelhança
• Razão de semelhança.
• Semelhança de triângulos.
• Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstrações.
• Relações métricas no triângulo retângulo.

Polígonos
• Relações entre arcos e ângulos de uma circunferência.
• Vistas ortogonais de figuras espaciais.
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Equações de 2º grau
• Conceito histórico.
• Resolução de equação do 2º grau.
• Fórmula Resolutiva.
• Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações.

Funções do 1º e 2º grau
• Definição, identificação e representação algébrica e geométrica.
• Estudo da reta.

Razão entre grandezas de espécies diferentes
• Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.

Expressões algébricas
• Fatoração e produtos notáveis.

Noções de contagem e probabilidade
• Análise de probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes e
independentes.

Estatística
• Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a
erros de leitura ou de interpretação.

Figuras espaciais
• Volume de prisma e cilindro.

Estratégias Didáticas Cronograma

Atividades Confecção de Jogos Matemáticos de operações básicas; 3 vezes na
semana

Atendimento específico em turno contrário; 1 vez na semana

Aluno Monitor; Em todas as
aulas

Confecção de Jogos Matemáticos de operações básicas; 3 vezes na
semana

Atendimento específico em turno contrário ; 1 vez na semana

Aluno Monitor; Em todas as
aulas

Explanação oral e solução de dúvidas; Em parte das
aulas

Modelagem de Situações Problema; Em parte das
aulas
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Uso de softwares como o GeoGebra; Em parte das
aulas

Contextualização com o cotidiano; Em parte das
aulas

Avaliação

Resultados alcançados e
encaminhados

Responsável pelo preenchimento

Nome/Função/Matrícula

*Observação: Os campos Cronograma e Avaliação deverão ser preenchidos durante a execução da Ação de

cada atividade realizada a fim de subsidiar o processo de ensino e de aprendizagem.

PROJETO CULTURA DE PAZ

IDENTIFICAÇÃO

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia

Título do Projeto: Projeto Cultura de Paz

Etapas: Ensino Fundamental II Total de estudantes envolvidos: Alunos do 6º ao 9º

ano.

Áreas de conhecimento: Ética, cidadania e formação de hábitos individual e social

Equipe responsável: Coordenadores e professores.

JUSTIFICATIVA

A violência escolar é um fenômeno preocupante no Brasil, tem-se agregado e assumido diversas

formas nas escolas, fazendo-se necessária uma investigação das perspectivas sociais, políticas e psicológicas,

para que se possa ampliar a compreensão e fazer-se uso do pensamento crítico sobre essas questões.

A escola é vista como um centro de formação intelectual, de desenvolvimento e aprendizagem, um

espaço constituído por segurança e proteção. Entretanto, atualmente, situações de violência e desrespeito

nas instituições ganham cada vez mais destaque nas mídias e pesquisas, como dito por Debarbieux (2001), o

enfoque da mídia no assunto contribuiu para que os acontecimentos tivessem mais visibilidade. As

agressões nem sempre são físicas, casos de violência psicológica são bem mais comuns e menosprezados,

204



pois constantemente são julgados como brincadeira.

Pensando nisso, criamos o projeto cultura de paz no centro ensino fundamental 20, para amenizar

os casos de violência e a cultura de paz no ambiente escolar.

PROBLEMATIZAÇÃO

Como deve ser o comportamento adequado no ambiente escolar?

O que podemos fazer para evitar a banalização do mal?

Quais são os tipos violência praticados no ambiente escolar?

OBJETIVOS

GERAL Promover a partir de rodas de conversa, leituras, palestras e aulas expositivas

conscientização dos estudantes  sobre a cultura de paz em todos ambientes sociais.

ESPECÍFICOS Estimular o comportamento ético e moral dentro do ambiente escolar.

Garantir ao aluno a aquisição de conhecimento e habilidades utilizados para fomentar a

cultura de paz .

Participar de atividades escolares diversas, construindo noções das diferenças individuais,

buscando manter relações equilibradas e construtivas, respeitando as características físicas

e o desempenho de cada um;

Compreender as relações sociais 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

Formação de Hábitos Individual e Social.

ESTRATÉGIAS

Aplicar questionário diagnóstico para os alunos sobre o tema.

Elaboração de conceitos sobre o que é violência, indisciplina, assédio e importunação sexual.

Debater e principalmente ouvir os alunos sobre sugestões para evitar este tipo de comportamento?

Leitura coletiva sobre um texto relacionado a violência social e escolar.
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Apresentação de vídeo sobre a diferença de assédio e importunação.

Debate sobre o texto e o vídeo apresentados.

Pesquisar o que acontece com pessoas na sociedade que cometem esse tipo de situação.

Grupo de verbalização e grupo de observação sobre os conceitos citados na nuvem de palavras.

Palestra com o especialista para aprofundar sobre o tema e sugerir soluções para os estudantes.

Acesso ao site www.eumeprotejo.com.

Produção de cartazes, mural, poemas, teatro, músicas e vídeo contextualizadas com o projeto (ênfase nos

valores positivos da nossa sociedade).

Protesto silencioso (Manifesto): passeata nos arredores da escola com alunos, professores e gestores

vestidos de branco, com cartazes e mensagens de paz e entregando um coração branco para os estudantes.

RECURSOS

RECURSOS QUANTIDADE

SALA DE INFORMÁTICA 1

PINCEL ATÔMICO 3

CRONOGRAMA

O projeto acontecerá durante o ano letivo de 2022.

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. (Especificação dos procedimentos, instrumentos e períodos em que projeto será avaliado.

IMPORTANTE: Seu foco é no desempenho do aluno e sua natureza é de caráter formativo,

preponderantemente. A avaliação deve ocorrer durante o processo de ensino e aprendizagem, ao longo do

desenvolvimento do projeto.)
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REFERÊNCIAS

Currículo em movimento.

Base nacional comum curricular.

Lei de diretrizes e base da educação.

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 às 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 parte flexível
e nas disciplinas da base comum.

Incentivar o estudo e a pesquisa dos aspectos culturais e linguísticos.

Explorar os diferentes gêneros textuais.
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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.

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
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   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
político pedagógico 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.

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, resistência, 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.
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ESTRATÉGIAS

Criação e treinamento das equipes e alunos que participam dos jogos escolares do Distrito Federal e o
jogos da primavera.

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 acontecem no primeiro semestre do ano letivo e os jogos da
primavera acontecem 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 dos 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 importância da ética e moral no esporte?

Porque o atleta deve cuidar do seu corpo?

OBJETIVOS

GERAL Contextualizar o evento esportivo, estimulando o desenvolvimento motor, cognitivo,

afetivo e social.
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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, resistência, 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 pertencentes à escola utilizando o futsal, voleibol, basquete,

handebol, tênis de mesa, xadrez e a dança para vivenciarem sistemas de disputa, arbitragem e elaboração

de regulamentos.

RECURSOS
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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 01/07/2022 a 08/07/2022.

AVALIAÇÃO

Essa competição esportiva acontecerá nos diversos ambientes da escola(quadra,sala, pátio entre outros)

nos dias 01/07/2022 a 08/07/2022 e será avaliado a participação ativa dos estudantes no evento, por meio

das súmulas, arbitragem, torcida e elaboração de regulamentos.

REFERÊNCIAS

Regulamento dos jogos interclasses.

http://www.efdeportes.com/efd182/competicoes-escolares-de-handebol.htm

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
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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 à 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?
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.
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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 à 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.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos

Professores, pais, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores, apoio escolar, assistência.

Recursos Materiais

Tecidos, papéis de todos os tipos, EVA, laboratório de informática, lápis de cor, giz de cera, pincéis, tinta
guache, tinta de tecido, isopor, etc.

Recursos Financeiros

Em princípio será utilizado materiais da escola, que são adquiridos por meio das verbas que recebemos.

CRONOGRAMA

Duração: Período de 2 meses. De agosto a setembro de 2022

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.

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

215



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 à 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.

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
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CONTEÚDOS

O Projeto é uma atividade multidisciplinar pois envolve toda a escola e todas as áreas do conhecimento.

ESTRATÉGIAS

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.

CRONOGRAMA

Inscrições: 15 dias

Seleção: 15 dias

Ensaios: 1 mês

217



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 é despertar talentos e
melhorar a autoestima dos alunos. Professores e comunidade escolar o Projeto ao final de cada edição anual.

O CENTRO OLÍMPICO É O NOSSO ALIADO.

IDENTIFICAÇÃO

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia

Título do Projeto: O Centro olímpico é o nosso aliado.

Etapas: Ensino Fundamental II Total de estudantes envolvidos:

Áreas de conhecimento: Educação Física e afins.

Equipe responsável: Coordenadores e professores.

JUSTIFICATIVA

A educação esportiva é uma excelente aliada para um ensino muito mais amplo e integral sendo,

indispensável para o resgate da cidadania e dos valores éticos e sociais. A escola e o esporte são dois

elementos de grande pertinência para a formação e construção da cidadania, do caráter e da identidade

humana.

O esporte é uma ferramenta pedagógica de grande utilidade para semear a inclusão nos espaços de

aprendizagens, uma vez que o mesmo tem a função de socializar as pessoas.

Por isso, criamos a parceria com o centro olímpico do Setor “O”, a fim de explorar os valores, a disciplina, o

respeito e a ética. Quando o processo educativo alcança esses objetivos a escola estará realizando com êxito

seu papel social, e cabe a todos os personagens envolvidos dentro do processo educacional dar sua parcela

de contribuição.

PROBLEMATIZAÇÃO

Porque o atleta olímpico precisa cuidar do seu corpo?

Quais são as melhorias na integração e socialização dos alunos que praticam esportes?

Esporte de performance tem como objetivo a saúde e qualidade de vida?
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OBJETIVOS

GERAL Fomentar a prática dos esportes no centro de ensino fundamental 20.

Propiciar na vida do sujeito três importantes características: hábitos saudáveis, o prazer

e o lazer.

ESPECÍFICOS Trabalhar o respeito mútuo, a identidade, as diferenças e os limites do corpo e da mente;

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;

Construir uma educação mais esportiva, afetiva e humana;

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

· Diversidade e características gerais das modalidades esportivas;

· Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;

· Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas;

· Transformações históricas e sociais no fenômeno esportivo;

· Problemas relacionados ao esporte: doping, corrupção e violência.

ESTRATÉGIAS

Os alunos do Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia são inscritos no Centro Olímpico do Setor “O”

onde praticam diversas modalidades esportivas no turno vespertino como atletismo, futsal, natação,

ginástica rítmica, futebol de areia, futebol Society, voleibol e basquete.

RECURSOS
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Recursos Quantidade

Ônibus escolar 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 realizada a competição de futsal envolvendo todo

grupo docente, servidores, comunidade e estudantes.

(Especificação dos procedimentos, instrumentos e períodos em que projeto será avaliado. IMPORTANTE: Seu

foco é no desempenho do aluno e sua natureza é de caráter formativo, preponderantemente. A avaliação

deve ocorrer durante o processo de ensino e aprendizagem, ao longo do desenvolvimento do projeto.)

REFERÊNCIAS

Currículo em movimento

Base nacional comum curricular (BNCC).

Lei de diretrizes e base da educação.

http://www.efdeportes.com/efd193/esporte-um-meio-de-socializar-e-educar.htm

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

JUSTIFICATIVA
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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 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;
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● 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.

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.

ESTRATÉGIAS

Consiste em realizar aulas dinâmicas com o auxílio 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 adequação dos recursos para as

necessidades de aprendizagem e evolução do olhar crítico do aluno.

REFERÊNCIAS
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HTTP://CADERNODIA.WORDPRESS.COM/2012/09/25/O-USO-DE-GAMES-NA-EDUCACAO/.

LETRAMENTO CIENTÍFICO

IDENTIFICAÇÃO

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia

Título do Projeto: Letramento Científico

Etapas: Ensino Fundamental II Total de estudantes envolvidos: Alunos do 6º ao 9º ano.

Áreas de conhecimento: Ciências da Natureza

Equipe responsável: Coordenadores e professores.

JUSTIFICATIVA

A partir das mudanças tecnológicas que ocorreram nas últimas décadas, causadas principalmente pelo
advento da tecnologia da informação e das novas formas de comunicação, a ciência e tecnologia passaram a
ser fundamentais e determinantes para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país, com
consequências diretas para o mercado de trabalho e para a demanda pela qualificação de profissionais. O
desenvolvimento científico e tecnológico também introduziu novos temas de pesquisa, que foram levados à
pauta do debate na sociedade, e como consequência, a influência direta no currículo das escolas.

Uma das principais ações que o ensino científico proporciona aos estudantes é o ato de indagar, de
inquirir fornecendo conhecimentos científicos suficientes para que o aluno saiba interpretar fenômenos e
resolver problemas em sua realidade. Desta forma, pode-se dizer que a alfabetização científica acontece
quando a pessoa consegue fazer conexões com o conhecimento científico e o mundo ao seu redor.

As aulas práticas no ensino de ciências é uma ferramenta fundamental, pois leva ao desenvolvimento de
habilidades técnicas e principalmente auxilia a fixação do conhecimento sobre os fenômenos e fatos.

Baseando-se nisso, o Centro de Ensino Fundamental 20 percebeu no ensino de ciências que há
necessidade de desenvolver um projeto o qual a prática científica fosse inerente ao cotidiano, uma vez que
oportuniza a observação, o questionamento e a compreensão da realidade social. Os professores de ciências
naturais desta instituição compreenderam com o desenvolvimento de aulas práticas que agregar a iniciação
científica ao ensino de ciências é transformar o conhecimento em algo criativo, bem como melhorar as
condições de aprendizagem, pois, o conhecimento conceitual que muitas vezes são abstratos para os alunos
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torna-se palpável e integra-se ao seu contexto social e cultural.

PROBLEMATIZAÇÃO

O conhecimento científico perpassa vários aspectos da vida do indivíduo e contribui para sua formação
integral. Deste modo, todos os indivíduos independentemente de sua formação profissional coexistem
diariamente com este conhecimento, por isso é necessário um maior e melhor entendimento da ciência, de
suas aplicações e implicações. Nesse sentido, o propósito da ciência escolar é ajudar os estudantes a
alcançar níveis mais altos de alfabetização científica (ANGOTTI), reconhecendo a importância da
alfabetização científica para qualquer indivíduo. Essa importância se confirma nas palavras de Lorenzetti
(2000, p. 77), quando apresenta a alfabetização científica como o “processo pelo qual a linguagem das
Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de
conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade”. Desse modo os conhecimentos
adquiridos serão fundamentais para a sua ação na sociedade, auxiliando-o nas tomadas de decisões que
envolvam o conhecimento científico. Corroborando essa ideia, o Currículo em Movimento da Educação
Básica – Anos Finais quando faz referência à mudança de objetivo do ensino de ciências, antes focado na
formação do futuro cientista ou na qualificação do trabalhador, volta-se agora para a análise das implicações
sociais da ciência e da tecnologia, com o objetivo de preparar o aluno que por sua vez passa a valorizar os
conhecimentos científicos como mais próximos do seu contexto sociocultural, no sentido de identificar
problemas e propor soluções. De acordo com os autores, na fase primeira de iniciação científica, o primordial
é os alunos terem a oportunidade de envolver-se em situações investigativas, de experimentar, testar
hipóteses, questionar, expor suas ideias e confrontá-las com as de outros. Nessa perspectiva, a incumbência
do professor é assegurar um espaço favorável à descoberta, à pergunta, à investigação científica, instigando
os alunos a levantar suposições e construir conceitos sobre os fenômenos naturais, os seres vivos e as
inter-relações entre o ser humano, o meio ambiente e as tecnologias.

OBJETIVOS

GERAL O Projeto de Iniciação Científica tem como proposta, possibilitar aos estudantes do 6º ao
9º Ano da escola o acesso ao letramento científico, o incentivo à pesquisa e facilitar o
diálogo com outras áreas do conhecimento, trazendo à tona o que foi produzido, estudado
e/ou construído durante o ano.

ESPECÍFICOS Exercitar, no aluno, a capacidade de refletir sobre fenômenos naturais e como esses
fenômenos podem ser explicados cientificamente;
Instigar a produção do conhecimento científico;
Estimular o apreço pelas ciências e carreiras científicas;
Fomentar a elaboração de experiências e experimentos que tentem comprovar uma
hipótese;
Levar o aluno a concluir, de forma autônoma, a respeito de determinado
fenômeno, baseado em resultados mensuráveis;
Possibilitar aulas práticas nas diversas áreas que dialogam com os conhecimentos da
ciência;

CONTEÚDOS/UNIDADES TEMÁTICAS
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Matéria e energia;
Vida e evolução;
Terra e Universo.

ESTRATÉGIAS

Execução de projetos na escola voltados para a educação científica;
Utilização dos princípios do ensino associados aos da pesquisa;
Mobilização de habilidades como observação, levantamento de hipóteses, coleta e organização de dados,
interpretação, explicação e argumentação através das aulas práticas;
Análise objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e que seja desafiadora para os alunos.
Elaboração de relatórios onde possa acompanhar os experimentos com base nos resultados esperados e
alcançados.

RECURSOS

RECURSOS QUANTIDADE

Laboratório de ciências 1

CRONOGRAMA

O projeto acontecerá durante o ano letivo de 2022.

AVALIAÇÃO

A avaliação do projeto será realizada continua e sistematicamente pela equipe executora através de
registros realizados nos encontros de modo que o produto desta discussão possa não só verificar se os
recursos e as atividades estão sendo bem conduzido de acordo com a proposta e com o alunado, como
também acompanhar como este trabalho está influenciando progressivamente determinadas mudanças e
ou construção de novos aprendizados. Os indicadores considerados tanto para a avaliação como para o
monitoramento deste trabalho serão: 1) de aprendizagem e de apropriação do conteúdo, abordados nas
aulas práticas; 2) da interação e desempenho dos membros da equipe nas atividades desenvolvidas e
através das reuniões sistematizadas 3) e da apresentação das suas ações executadas na feira de ciências e
arte e cultura.

REFERÊNCIAS
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XV.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 essa elaboração não se trata de um momento único, uma ação estanque. O

processo é contínuo, fluido, mutável e 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 bimestre 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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XVII.ANEXOS

Considerando a modalidade de ensino integral, os professores da parte flexível do CEF 20

realizam alguns projetos que serão apresentados a seguir.

PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO – PARTE FLEXÍVEL - Acompanhamento Pedagógico de Matemática

● Professores Responsáveis: Jenyfer Roberta, Katiane Rosa, Ricardo Luiz e Thaynara Adriana

Identificação:

Título do projeto: Jogando com a Matemática
Áreas do
conhecimento:

Matemática:
- Operações Básicas (soma, subtração, multiplicação, divisão, fração,
potenciação e radiação);
- Educação Financeira (porcentagem e juros simples).

Carga horária semanal: 2 aulas semanais para o projeto/ 3 aulas são destinadas a suporte a base
comum

Turmas: 6° ao 9° ano
Apresentação:

O presente projeto busca desenvolver o estudo da matemática de maneira lúdica e divertida, portanto

será trabalhado as operações básicas e educação financeira através de jogos e atividades lúdicas.

Justificativa:

Segundo Cabral (2006), a disciplina de matemática é temida pela maioria dos alunos, diz ainda que

esse medo pode surgir pela maneira como é ensinada. O que é senso comum entre os professores e alunos, e

gera discussões sobre como desfazer esse preconceito com a matemática. Ainda segundo Cabral (2006), nessa
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perspectiva, acredita-se que ao utilizar jogos no ensino de matemática com a pretensão de resgatar a vontade

dos alunos em aprender e conhecer mais sobre essa disciplina, eliminando sua áurea de “bicho-papão”.

Para Moratori (2003), o jogo pode ser considerado como um importante meio educacional, pois

propicia um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, social, moral e

motora, além de contribuir para a construção da autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e

cooperação das crianças e adolescentes.

Dadas essas afirmações, conclui-se que a utilização de materiais didáticos e recursos do tipo "jogo",

contribuem para o maior interesse por parte do aluno, ao realizar uma atividade, fazendo com que se interesse

pelo conteúdo e facilite o aprendizado.

Este projeto de matemática possibilita uma maior interação dos alunos com o meio, melhorando a

compreensão e deixando cada vez mais agradável o ambiente de ensino, dando outros “olhos” ao estudo da

Matemática.

Objetivo geral:

Trabalhar operações básicas e educação financeira através de jogos.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

1ª Etapa do projeto: Jogos e operações básicas

● Despertar nos alunos o interesse e o prazer pela aprendizagem da Matemática;

● Mostrar que a Matemática pode ser aprendida através de jogos e brincadeiras aperfeiçoando o

conhecimento de fórmulas e equações;

● Socializar as hipóteses, observações e novas informações com a turma;

● Desenvolver a concentração, a criatividade, a sociabilidade e as inteligências múltiplas do aluno;

● Dar oportunidade para que o aluno aprenda a jogar e a participar ativamente;

● Desenvolver o processo de interação entre alunos de diferentes segmentos proporcionando, assim, sua

autoconfiança;

● Estimular os alunos a elaborar, aceitar e respeitar as regras;

● Desenvolver e enriquecer sua personalidade tornando o aluno mais participativo e espontâneo perante os

demais;

● Identificar a ordem das resoluções e operações;

2ª Etapa do projeto: Educação Financeiras nas Escolas

Objetivos Competências
Formar para a cidadania. Debater direitos e deveres.

Ensinar a consumir e a poupar de modo
ético, consciente e responsável.

Participar de decisões financeiras social e
ambientalmente responsáveis.
Distinguir desejos e necessidades de consumo e
poupança no contexto do projeto de vida familiar.

Oferecer conceitos e ferramentas para
tomada de decisão autônoma baseada em
mudança de atitude.

Ler e interpretar textos simples do universo da
Educação Financeira
Ler criticamente textos publicitários.
Participar de decisões financeiras.

Formar multiplicadores. Atuar como multiplicador.
Ensinar a planejar a curto, médio e longo
prazos.

Elaborar planejamento financeiro com ajuda.
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Desenvolver a cultura da prevenção.

Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens comuns
considerando as repercussões imediatas de ações
realizadas no presente.
Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens comuns
considerando as repercussões futuras de ações
realizadas no presente.

Metodologia:

O presente projeto é dividido em duas etapas, a 1ª será desenvolvida no 1° e 2° bimestre e tem como

tema: Jogos e operações básicas. A 2ª etapa ocorrerá no 3° e 4° bimestre e tem como tema: Educação

Financeiras nas Escolas.

1ª Etapa - Jogos e operações básicas:

● Haverá divisão dos grupos por sala, escolha dos jogos, conteúdo, materiais que serão utilizados na

confecção dos jogos e recursos para ambientação do espaço para apresentações.

● Os alunos deverão apresentar as regras e desenvolvimento do jogo por escrito. Os professores

orientarão os alunos no sentido de desenvolver as regras que serão apresentadas na culminância do

projeto.

● Os jogos serão confeccionados em sala sob supervisão de cada professor.

● Assim que os jogos estiverem prontos, cada grupo irá apresentar seu trabalho para o restante da

turma. Todos os alunos deverão ter domínio das regras e desenvolvimento de seu trabalho (jogo).

● A “construção do cenário” para as apresentações será de responsabilidade dos alunos sob supervisão

dos professores.

2ª Etapa - Educação Financeiras nas Escolas:

Durante essa etapa serão utilizados os livros do projeto itinerante de educação brasileira desenvolvidos

pela Associação de Educação Financeira do Brasil – AEF-Brasil e o Serasa Consumidor. Os livros abordam os

conceitos e principais conteúdos da educação financeira, que são apresentados em formato de histórias,

jogos interativos e atividades a serem desenvolvidas ao final de cada capítulo.

Inicialmente será trabalhado o livro 5, do ensino fundamental - anos iniciais, a seguir os livros do

ensino fundamental - anos finais, 6, 7, 8 e 9, e por fim o livro 1 do ensino médio, totalizando 6 livros.

Recursos:

Recursos a serem solicitados junto ao colégio: cópias, cartolinas (cores), colas, tesouras, papel A4

colorido, pistolas de cola quente e bastões, durex, fita crepe, papel crepom (cores), eva (cores), pincel atômico

(cores), barbantes e papel pardo, garrafas pet, papelão.

Disponibilidade do pátio, da quadra, equipamento de som e microfones, mesas e cadeiras.

Produto final ou atividade de culminância:

1ª Etapa - Jogos e operações básicas:

● Todos os jogos deverão estar expostos no pátio e quadra, bem como suas regras e desenvolvimentos

digitados em papel A4 em um local de fácil visibilidade a todos que queiram jogar.

● Cada grupo ficará responsável em ensinar e fiscalizar seu jogo.

● Haverá um rodízio dos alunos feito pelos professores, pois, enquanto parte do grupo se

responsabilizará pelos jogos, a outra parte estará prestigiando os jogos de outras turmas.
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2ª Etapa - Educação Financeiras nas Escolas:

Ao final de cada livro, que será trabalhado, é apresentado várias propostas diferentes de atividades

que podem ser desenvolvidas, estas serão definidas juntamente com os alunos, ao encerrar o livro e o

tema abordado.

Referências:

CABRAL, Marcos Aurélio et al. A utilização de jogos no ensino de matemática. 2006.  

MORATORI, Patrick Barbosa. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino aprendizagem. UFRJ. Rio
de Janeiro, p. 04, 2003. 

PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO – PARTE FLEXÍVEL - Acompanhamento Pedagógico de Português

● Professora Responsável: Celina Márcia

Identificação:

Título do projeto: Leitura na ponta da língua e escrita na ponta do lápis.

Áreas do  conhecimento: Acompanhamento pedagógico de português

Carga horária semanal: 2 aulas semanais para o projeto/ 3 aulas são destinadas a suporte a
base comum

Turmas: 6º ABC e 7ºD

Justificativa: A leitura precisa ter sentido para os alunos, a indagação Ler este texto para quê? Precisa ser

objeto de reflexão em cada sala de aula, porque o ato de ler supõe uma certa experiência textual, como o

contato e a familiaridade com diferentes gêneros e estruturas textuais, de forma que o aluno perceba que

ler um texto informativo é diferente de ler uma instrução, ler uma notícia é diferente de ler uma história e

assim por diante.

A língua é um sistema que tem como centro de interação verbal, que se faz através de textos ou discursos,

falados ou escritos. Isso significa que esse sistema depende da interlocução. Partindo dessa concepção,

uma proposta de ensino de língua deve valorizar o uso da língua em diferentes situações e contextos

sociais, com sua diversidade de funções e sua variedade de  estilos e modos de falar.

Leitura e escrita precisam ser planejadas, como atividades cotidianas, não só entre os alunos,  mas também

entre nós, professores.

Objetivo geral: Contribuir para que os alunos dos anos finais do ensino fundamental ampliem seu universo

de aprendizagem, simultaneamente, no mundo da leitura e da escrita e nele atue  não apenas como leitor,

mas como alguém que faz da comunicação a sua tónica de vida.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas: Compreender os gêneros textuais  entendendo

a diferença entre eles. Criar momentos de leitura e escrita nas turmas em todas  as áreas do conhecimento.

Estimular a leitura e a escrita como ferramentas pedagógicas.

Metodologia: Produção textual, correção e reprodução e forma correta com intervenção e do  professor,

realização de textos diversos como estratégia da área de códigos e linguagens.
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Recursos: Dicionário, material impresso, gibis, livros, revistas, quadro branco, letras de  músicas, dentre

outros.

Produto final ou atividade de culminância: - Atividades escritas de interpretação, leitura e  escrita

(diariamente/cumulativas).

Referências Bibliográficas:

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental -  Anos Iniciais – Anos

finais. 2. Ed. Brasília, SEEDF, 2018.

BEZERRA, Rodrigo. Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos. 5° Ed. São Paulo: Método, 2011.

OLIVEIRA, Clenir Bellezi de. 360° Literatura em contexto. Volume único. São Paulo: FTD, 2015

● Professora Responsável: Juliana Soares de Oliveira

Identificação:

Título do projeto: Palavras não me dão medo.  Elas me dão soluções!
Áreas do
conhecimento:

Língua Portuguesa, história, geografia e arte.

Carga horária
semanal:

2 aulas semanais para o projeto/ 3 aulas são destinadas a suporte a
base comum

Turmas: 7° B, 7°C, 7° D e 7° E

Justificativa:

O projeto em questão pretende levar aos alunos do 7° ano o interesse e a curiosidade em conhecer o

significado das palavras, sejam elas simples ou complexas, abarcando também os neologismos (novas

palavras).

É natural que o aluno ao buscar o conhecimento por meio de diferentes gêneros textuais, tende a se deparar

com uma palavra cujo significado não é conhecido por ele. Logo, sem dúvida alguma, isso dificulta o

prosseguimento da leitura; interrompendo a fluidez do seu entendimento referente a assuntos de quaisquer

disciplinas e temas.

Dessa forma este projeto PALAVRAS NÃO ME DÃO MEDO. ELAS ME DÃO SOLUÇÕES! Busca suscitar no aluno a

vontade de conhecer o universo das palavras e seus significados sem o medo de se achar incapaz de

entendê-las e usá-las em seus diferentes contextos nos quais possam ser inseridas.

Objetivo geral:

O projeto PALAVRAS NÃO ME DÃO MEDO. ELAS ME DÃO SOLUÇÕES! Tem como escopo principal levar o aluno

a aprender a significação das palavras por meio de diálogos em sala de aula, formas lúdicas de aprendizado,

leituras, criação de cartazes, uso de sinônimos, uso de palavras de forma criativa e divertida no intuito que o

aluno se sinta mais confiante ao elaborar frases e textos bem como interpretá-los sem com isso praticar o

preconceito linguístico, uma vez que este projeto prospecta o saber diferenciar a forma culta da coloquial.

Levando-se em consideração o uso das duas na sociedade. Dessa forma destacamos a importância de

compreendermos um ao outro quando por exemplo ouvimos a palavra MUCHILA, mas sem com isso ignorar

que precisamos escrever MOCHILA. Consequentemente, este aluno compreenderá melhor o uso de palavras
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que já sabe e enriquecerá seu vocabulário culminando em uma vida acadêmica brilhante e altamente

possível!.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

1. Trabalhar o valor semântico das palavras

2. Identificar  comparação e similaridade das palavras

3. Aprender sobre conotação e denotação

4. Usar  o dicionário para pesquisar o significado das palavras

5. Buscar o entendimento acerca de palavras utilizadas no dia a dia da escola e na sociedade como

exemplos: Contexto, síntese, analogia, cidadania, resiliência, idealização, distinguir, inferir, delação,

filantropia, enredo, integrar, interagir, inclusão, exclusão, pressuposto, atenposto, descrição,

discrição, eminente, iminente, relato, dentre tantas palavras presentes no nosso cotidiano.

6. Produzir cartazes com palavras e seus significados

7. Fazer brincadeiras de forca por exemplo para que os alunos possam descobrir a palavra

8. Trazer para sala de aula curiosidade sobre palavras com dupla ortografia

9. Palavras que se escrevem com letra maiúscula bem como palavras que começam com letra minúscula.

10. Levar o aluno a identificar palavras que podem nos confundir como frustrado e frustado

11. Formar grupos em sala de aula para formas lúdicas de aprendizado com o uso de palavras simples e

complexas

12. Identificar  parônimos (comprimento e cumprimento)

13. Fazer roda para leitura de textos de diferentes tipologias para que possamos debater sobre sua

interpretação e quais palavras bloquearam  a interpretação do texto em questão.

14. Conscientizar sobre a importância da leitura dentro e fora da escola.

15. Conhecimento acerca de palavras novas (neologismo)

Metodologia:

Leitura compartilhada, aula expositiva dialogada, exemplos de problemas do dia a dia por desconhecimento

do significado de palavras, elaboração de peça de teatro curta, conceitos, atividades impressas,  debates,

aprendizado por meio da ludicidade entre outras no decorrer do projeto que possam agregar valor ao

conhecimento.

Recursos:

Quadro, Cartolinas,  dicionário, pincel, cola, tesoura, régua, revistas, jornais etc.

Produto final ou atividade de culminância:

1.Elaboração de cartazes

2. Elaboração de um minidicionário com no mínimo 100 (cem) palavras.

238



Referências Bibliográficas:

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental -  Anos Iniciais – Anos

finais. 2. Ed. Brasília, SEEDF, 2018.

BEZERRA, Rodrigo. Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos. 5° Ed. São Paulo: Método, 2011.

OLIVEIRA, Clenir Bellezi de. 360° Literatura em contexto. Volume único. São Paulo: FTD, 2015

Lista de Palavras para enriquecer o vocabulário. Disponível em:
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● Professora Responsável: Stael Souza Vieira

Identificação:

Título do projeto: Literatura brasileira: Autores e Obras.

Áreas do
conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias

Carga horária
semanal:

2 aulas semanais para o projeto/ 3 aulas são destinadas a suporte a
base comum

Turmas: 8ºs anos: A/B/C/D.

Justificativa:

O projeto objetiva ensinar Literatura brasileira - da Escola Literária: Romantismo e seus autores. Desenvolver
as competências de leitura, compreensão e escrita, pois percebe-se a necessidade de inserir tal conteúdo
nos estudos do 8º ano do Ensino Fundamental.

Pautado na interação, o ensino da Literaturas brasileiras promoverá a ação do aluno por meio da leitura e
escrita autoral e das literaturas clássicas e contemporâneas, levando-o assim, à compreensão do contexto
em que está inserido tanto ética, econômica e culturalmente na sociedade;

Promover a temática da inclusão, a perspectiva dos Eixos transversais: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, mediante a
apresentação de textos, vídeos, debates dos conteúdos propostos e exercícios de fixação;

Valorizar a participação do estudante em cada atividade proposta, conduzindo-o ao entendimento da
“autoria”, à responsabilização de suas atitudes e à construção do seu saber, com vistas a formar cidadãos
conscientes de seus direitos e deveres, criativos para a inovação e melhoria da sociedade.

Objetivo geral:
Desenvolver a competência de leitura, escuta, escrita, produção textual, evidenciando a participação crítica
e o protagonismo do estudante. Valorizando os diferentes referenciais de mundo que ele possui, por meio
de um trabalho atrelado aos Eixos Transversais.
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Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

● Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e relação conteúdo

e forma com vistas à prática cidadã - Educação para diversidade, Cidadania e Educação para os

Direitos Humanos.

● Ampliar o repertório de leitura;

● Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e

concordâncias nominais e verbais, modos e tempos verbais, pontuação etc. 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;

● Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de argumentos – rodas de

conversas, debates, exposição dialogada;

Metodologia:
Serão utilizadas metodologias ativas, em que o estudante estará em uma posição de protagonista de sua

aprendizagem. Na execução do projeto, utilizaremos: Aulas expositivas online, exposições dialogadas, leitura
compartilhada, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, e outras que puderem contribuir
no decorrer do projeto.

Recursos:
Data-show: slides e vídeos yutub, laboratório de informática, utilização do quadro negro.

Produto final ou atividade de culminância:
Os alunos deverão ser capazes de pesquizar, analizar e sintetizar o conteúdo, através de resumo por escrito,

produção textual. Desenvolvimento do raciocínio crítico, prospectivo, e interativo, domínio dos conteúdos e
aplicar o aprendizado através dos exercícios propostos.

Referências Bibliográficas:

Currículo em Movimento do Distrito Federal. 2ª Ed. Brasília 2018
Currículo em Movimento da Educação Básica / SEDF – Pressupostos Teóricos
Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica.
ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: FTD, 1991, p. 86.
https://brasilescola.uol.com.br › Literatura -  <Acesso: 26/02/2022.>
https://www.infoescola.com › escritores › jose-de-alencar  - <Acesso: 28/02/2022.>
https://www.unigranrio.com.br/_docs/provas-gabaritos/1a-etapa-1-1-com-gabarito-medicina2018-
<Acesso: 28/02/2022.>
https://www.ebiografia.com/goncalves_dias/ - <Acesso: 05/03/2022.>
https://www.youtube.com/watch?v=n7t9sLf7E_0 - <Acesso: 06/03/2022.>
https://www.tudosaladeaula.com/2021/07/atividade-de-portugues-cancao-do-exilio.html - <Acesso:
08/03/2022.>

● Professora Responsável: Vanusa Barboza Leite Coutinho

Identificação:

Título do projeto: A ludicidade no processo ensino-aprendizagem da tipologia textual e
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dos diversos gêneros textuais: diversão e estímulo ao desenvolvimento
de habilidades em linguagens.

Áreas do
conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias

Carga horária
semanal:

3 aulas semanais para o projeto/ 2 aulas são destinadas a suporte a
base comum

Turmas: 8º ano E e 9º anos A, B e C

Justificativa:
Este projeto foi idealizado por sentir a necessidade de proporcionar aos estudantes da escola integral,
atividades lúdicas com foco na potencialização da aprendizagem e integrando o acompanhamento
pedagógico ao processo de construção e desenvolvimento humano. Busca-se oferecer ao educando
estratégias que estimulem sua criatividade de uma forma prazerosa e o desenvolvimento de competências
relacionadas à expressão oral, leitura e produção escrita.

Objetivo geral:
Desenvolver de forma lúdica habilidades/competências necessárias para a produção e compreensão de
diversos textos, levando em consideração a finalidade (tipologia textual) e os diferentes gêneros e os
processos de uso da linguagem
Complementar as aulas de língua portuguesa da base comum.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:
● Compreender a língua como instrumento de poder e estabelecimento desse tipo de relação entre as

partes;

● Interpretar textos a partir de inferências e auxílio de material gráfico;

● Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais;

● Ler, interpretar e reconhecer nuances de sentido (ironia, humor, duplo sentido etc.;

● Apoiar e desenvolver estratégias de reforço como forma de superar as fragilidades conforme

diagnóstico próprio e/ou dos docentes da base comum;

● Promover situações que demandam ações críticas e analíticas da linguagem.

Metodologia:
Dinâmicas de grupo;
Atividades lúdicas (adedonha, forca, trava-línguas);
Palavras cruzadas e caça-palavras;
Recorte e colagem;
Músicas;
Filmes;
Leitura e produção textual;
Oficinas;
Estudo dirigido;
Trabalho em grupo;

Recursos:
Material impresso;
Livros e dicionários;
Material audiovisual (projetor, computador, mídias)
Material para recorte;
Materiais de expediente.
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Produto final ou atividade de culminância:
Produção oral e escrita de diversos textos a partir de leitura e a compreensão e identificação das
características de cada gênero textual.

Referências Bibliográficas:
DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental -  Anos Iniciais – Anos

finais. 2. Ed. Brasília, SEEDF, 2018.

● Professora Responsável: Luana M. de Moura

Identificação:

Título do projeto: Encontrando o(s) caminho(s) da leitura e da escrita por meio dos
multiletramentos e da educação linguística

Áreas do
conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias

Carga horária
semanal:

3 aulas semanais para o projeto/ 2 aulas são destinadas a suporte a
base comum

Turmas: 9º anos D e E

Justificativa:
Defende-se a ideia de que o ensino que deva valer a pena para todos os estudantes da Educação Básica seja
aquele que permita, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento das competências comunicativas/discursivas,
sendo garantidor de novas habilidades de uso da língua para que esse ensino emancipe esse falante e lhe
atribua livremente aquilo que sempre foi seu, a língua(gem).
Dessa maneira, o estudante deve, ao concluir o ensino básico, estar apto a não somente ler e a escrever de
maneira plausível, mas a ter habilidades de escrutinar a leitura de mundo embutida em cada palavra, a
depender do contexto em que estão inseridas e, ainda, ser capaz de usar a escrita ao seu modo e projeto de
vida, adequando palavras aos contextos que assim desejar, com maestria no uso de sua própria língua(gem)
Para efeitos didáticos, neste projeto, é necessário considerar as distinções de Marcuschi (2008), no sentido
de que os gêneros textuais não se confundem com os tipos textuais, mas são complementares entre si.
Todos os textos realizam um gênero e todos os gêneros realizam sequências tipológicas diversificadas, sendo
assim, são tipologicamente heterogêneos.
E, nesse sentido, os discentes, como sujeitos sociais e relacionáveis entre si, é de fundamental importância
não só o desenvolvimento das habilidades dos variados letramentos, materializados por meio dos gêneros
textuais/discursivos, mas sobretudo o fortalecimento de um letramento crítico nas bases de formação
acadêmica dos estudantes, intencionando o livre acesso a práticas sociais diversas e significativas.

Objetivo geral:
Potencializar a leitura, escrita, oralidade e análise linguística dos alunos do ensino fundamental, 9o ano, das
turmas D-E, por meio dos multiletramentos e da educação linguística, tendo como eixo central o uso de
textos orais, escritos e multissemióticos/multimodais.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:
Promover aos alunos o gosto pela leitura e, com isso, viabilizar a implementação dos diferentes níveis de

letramento dos estudantes do 9o ano D-E com textos literários e não literários.

Proporcionar meios para que haja uma educação linguística significativa.

Resgatar os conhecimentos linguísticos necessários ao ensino fundamental nos anos finais.
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Trabalhar os gêneros textuais/discursivos solicitados nas Olimpíadas Brasileira de Língua Portuguesa.

Metodologia:
Aula dialogada, leitura de texto, apresentação de vídeo, pesquisa em sala e extraclasse, produção de texto,
reescrita de texto, revisão textual, ilustração, produção de mural, produção de vídeo e mostra cultural, jogos
(ver sala de informática).

Recursos:
Texto impresso, texto digital, Datashow, quadro, livros de pesquisa, sites de busca, dicionários físicos ou
digitais, gramáticas física e digital, livros literários físicos e digitais, folha a4, giz de cera, lápis de cor, canetinha,
cartolina, toner, impressora, mural, sala de informática, tesoura, grampeador, durex e outros conforme a
necessidade dos alunos.

Produto final ou atividade de culminância:
Organização e publicação de um livro com as produções dos alunos das turmas de 9o ano D-E, seguida de uma
tarde/noite de autógrafos dos alunos autores para os seus familiares.

Referências Bibliográficas:
ASSIS, Machado. Apólogo,

http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/machadodeassis/u

mapologo.htm. Acesso em 03 de março de 2022.

ASSIS, Machado. Vídeo Apólogo. https://www.youtube.com/watch?v=ceryLtak6LY. Acesso em 03 de março de

2022.

ASSIS, Machado. Biografia. https://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis/biografia. Acesso em

05 de março de 2022.

BRASIL. Base Nacional Comum Brasileira- BNCC. 2017. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site. pdf. Acesso em: 28 de

fevereiro de 2022.

BÍBLIA Sagrada. Apólogo de Jotão- -Juízes 9:7-2:

http://www.cpadnews.com.br/blog/douglasbaptista/o-cristao-e-o-mundo/108/a-ma-escolha-do-

espinheiro-para-governar.html. Acesso em 03 de março de 2022.

ESOPO. Fábula: A tartaruga e a lebre: https://escolaeducacao.com.br/a-lebre-e-a-tartaruga/ Acesso em 26 de

fevereiro de 2022.

ESOPO. Fábula: a raposa e o gato: https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/a_raposa_e_o_gato

https://www.pensador.com/frase/ODEwNDAw/ . Acesso em 26 de fevereiro de 2022.

ESOPO. Fábula: o leão e o rato:

http://www.soueinstein.com.br/wp-content/uploads/O-le%C3%A3o-e-o-rato.pdf. Acesso em 26 de fevereiro

de 2022.

ESOPO. Fábula: A cigarra e a formiga:

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/fabula-a-cigarra-e-a-formiga/24614.

Acesso em 26 de fevereiro de 2022.
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Jogos Lúdicos de Língua Portuguesa.pdf

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_port

_pdp_silvana_da_silva_testa.pdf . Acesso em 06 de março de 2022.

LOBATO, Monteiro. Fábula a cigarra má: https://www.recantodasletras.com.br/contos/1184720 Acesso em 26

de fevereiro de 2022.

LOBATO, Monteiro. Fábula a cigarra boa:

https://contobrasileiro.com.br/a-cigarra-e-a-formiga-boa-fabula-de-monteiro-lobato/.Acesso em 26

de fevereiro de 2022.

LOBATO. Monteiro. Quadrinhos.

https://www.sarutaia.sp.gov.br/arquivos/monteiro_lobato_em_quadrinhos_-_fAbulas-1_07072041.pdf. Acesso

em 05 de março de 2022.

LOBATO, Monteiro. Fábula: a raposa e as uvas: https://www.culturagenial.com/a-raposa-e-as-uvas/. Acesso em

26 de fevereiro de 2022.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,

2008

OLIMPÍADA Língua Portuguesa:

https://contobrasileiro.com.br/a-cigarra-e-a-formiga-boa-fabula-de-monteiro-lobato/ . Acesso em 06 de março

de 2022.

OLIMPÍADA Língua Portuguesa: https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso. Acesso em 06 de março de

2022.

Parábola. a flor da honestidade:

https://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Barra_Escolha/A_FlorDaHonestidade.htm#:~:text=A%20Honestid

ade%20%C3%A9%20como%20uma,a%20sua%20honestidade%2C%20PERCA!!! Acesso em 05 de março de

2022.

Parábola. O sábio samurai: https://www.recantodasletras.com.br/contossurreais/6614644. Acesso em 05 de

março de 2022.

ROJO, Roxane. Letramentos Múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO – PARTE FLEXÍVEL - Arte e Cultura

● Professora Responsável: Cláudia Dornellas Caldeira de Novais

Identificação:

Título do projeto: Oficina de Produção Artística
Áreas do
conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias

Carga horária
semanal:

5 aulas

Turmas: 6º ANO A B C e 7º A

Justificativa:
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A oficina de produção artística possibilitará que a arte faça parte da vida do aluno como leitura do mundo e
expressão pessoal através da execução de atividades em diversas linguagens das artes plásticas.

Objetivo geral:
Valorizar a expressão singular do aluno, desenvolvendo sua percepção visual criadora, para que ele se sinta
como integrante de uma cultura e de uma sociedade na ampliação do repertório de leitura e construção de
imagem elaborando seus próprios sentidos com relação ao mundo.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:
● desenvolvimento de elementos de enriquecimento do desenho
● descobrir novas técnicas a partir do que foi aprendido anteriormente
● desenvolver pesquisas visuais a fim de aprimorar o processo artístico
● conhecer artistas populares da nossa região e do brasil
● reconhecer a diferença entre arte e artesanato
● utilizar diversas técnicas em espaços bidimensional e tridimensional
● reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade cultural e suas manifestações
● desenvolver pesquisa visual individual, ampliando seu repertório visual e gráfico
● sensibilizar o olhar e ampliar seu repertório imagético através da leitura de obras de artes de diversos

artistas, criando uma consciência mais crítica de si mesmo e da sociedade em que vive

Metodologia:

Aula expositiva , vídeos, oficinas de produção artística, leitura de imagens, visitas à exposições.

Recursos:
Lápis de cor, lápis de desenho, régua, cartolina, borracha, apontador, caneta, cola, tesoura, papel ofício, papéis

diversos, tintas, pincéis, kit multimídia, passeios monitorados à exposições na cidade.

Produto final ou atividade de culminância:

exposição dos trabalhos artísticos nas dependências da escola.

Referências Bibliográficas:
DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental -  Anos Iniciais – Anos

finais. 2. Ed. Brasília, SEEDF, 2018.

Diretrizes Pedagógicas E Operacionais Para A Educação em Tempo Integral.

● Professora Responsável: Erenilza

Identificação:

Título do projeto: ARTE VISUAL – CRIAÇÃO DE PERSONAGENS (MONSTRO)
Áreas do
conhecimento:

Arte

Carga horária
semanal:

5 horas semanais

Turmas: 7°s B ao E

Justificativa:
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Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento do pensamento artístico e criativo, justifica-se a aplicação

do presente projeto para aprimorar as competências artísticas dos estudantes, por meio da prática de técnicas

diversas e desenvolvimento de um produto final para exposição.

Objetivo geral:

Propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética. Caracterizando um modo

próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana, desenvolvendo com o educando, também através do

lúdico, a sensibilidade, a percepção e a imaginação no domínio do conhecimento artístico. Necessário para

compreender a arte como meio de humanização da realidade.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

● Reconhecer e valorizar a linguagem artística, como expressão de sentimentos e sensações.
● Reconhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual;
● Valorizar as próprias produções e do outro
● Aprimorar as capacidades perceptivas, inventivas, imaginativas e criativas do educando.
● Reconhecer, respeitar e valorizar, no âmbito familiar, escolar, regional a diversidade cultural.

Atividades:
● Criação de desenhos e pinturas utilizando técnicas diversas,
● Exercícios que permitam a de diferentes efeitos a partir do uso do lápis de cor;
● Utilização de linhas, texturas, recortes e colagens, para criação de efeitos visuais;
● Observação e apreciação de obras de arte e como pontos de partida para releitura.
● Criação e ilustração de textos.
● Realizar diferentes técnicas de desenho, pintura, escultura e colagem;
● Pintar o círculo cromático e estudo das suas cores;
● Desenho e técnica de linhas interrompidas;
● Recorte e colagem do Kirigami fixando cores neutras.
● Criação de personagem (Monstro), a partir das características, das ou inspiradas na criatividade e

imaginação da turma;

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas das técnicas estudadas

Recursos:

Papel sulfite, lápis de cor, tesoura, régua, lápis, cola, cartolina, borracha apontador, barbante, canetas

hidrográficas.

Produto final ou atividade de culminância:

Exposição dos trabalhos na escola.

Referências Bibliográficas:

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental -  Anos Iniciais – Anos

finais. 2. Ed. Brasília, SEEDF, 2018.

Diretrizes Pedagógicas E Operacionais Para A Educação em Tempo Integral.

● Professora Responsável: Débora

Identificação:
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Título do projeto: O teatro e sua potência na descoberta do indivíduo
Áreas do
conhecimento:

Artes

Carga horária
semanal:

5 aulas semanais

Turmas: 8E

Justificativa:

A imersão no universo do teatro, possibilitando ao aluno, através desta manifestação artística, a trabalhar em

grupo, a interagir, criar e expor suas idéias, melhorar o seu vocabulário e sua interação social. É possível,

identificar pontos fortes e pontos a serem melhorados na personalidade dos alunos através de dinâmicas e

jogos de autoconhecimento. Junto com a produção de uma obra teatral, vamos criando estratégias e ações de

bem, atentos consigo e com o mundo ao seu redor. “O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências

entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a intuição, a memória, a

reflexão e a emoção.”  (BNCC Arte, pág 5)

Objetivo geral:

Promover em conjunto, uma obra teatral, assim como momentos de descoberta de novas habilidades criativas

em diferentes manifestações artísticas.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

- Conhecer o teatro e sua história

- Experimentar diferentes estilos do teatro para descobrir onde o aluno se encaixa

- Trabalhar em grupo respeitando todos os postos teatrais aprendidos

- Se ouvir, conhecer, perceber-se como indivíduo e como parte de um grupo

1 Bimestre: Como funciona uma peça teatral? Quais seus principais elementos?

2 Bimestre: Onde eu me encaixo no teatro?

3 Bimestre: Que peça queremos como grupo?

4 Bimestre: Organização do trabalho final!

Metodologia:

O desenvolvimento desse projeto será conduzido através de oficinas de criação, aulas teórico/práticas,

dinâmicas, jogos, criando em conjunto, ao longo do ano, uma obra teatral trabalhada por todos os integrantes

da turma.

Recursos:

Data show, caixa de som, espaço aberto ( quadra) material reciclado para confecção do cenário e materiais de

auxílio (cola, tinta, tesoura, papel, fita adesiva,)

Produto final ou atividade de culminância:
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Peça teatral construída em conjunto com toda a turma.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular Arte. Brasília,2018

Teatro Fenix na comunidade, disponível em:

http://teatrofenix.no.comunidades.net/projeto-de-fundacao-do-teatro . Acesso em: 08 de março de 22

Identificação:

Título do projeto: Tipos de culturas e suas faces artísticas
Áreas do
conhecimento:

Artes

Carga horária
semanal:

5 aulas com cada turma.

Turmas: 9 A,B e C

Justificativa:

Tendo em vista a necessidade humana, como indivíduos, de pertencimento a grupos sociais e familiares, de
nos reconhecermos como parte importante e atuante da comunidade da qual somos inseridos, descobrir as
definições e caminhos do que vem a ser cultura, e por consequência suas infinitas possibilidades e expressões
artísticas, possibilitam uma importante reflexão sobre quem somos, e qual o nosso papel nos grupos que já
estamos inseridos.
Objetivo geral:

Conhecer os diferentes tipos de culturas e experimentar na prática, suas respectivas manifestações artísticas

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

- Proporcionar a reflexão referente aos diferentes tipos de cultura existentes e suas diversas matrizes

- Descobrir os elementos e riquezas culturais presentes em nossa cidade e fora dela

- Incentivar o interesse dos alunos por frequentar ambientes de diversas culturas

1 Bimestre: Cultura Popular

2 Bimestre: Cultura Erudita e Cultura de Massa

3 Bimestre: Cultura Material e Imaterial

4 Bimestre: Cultura Organizacional e Culturas ´´do bem´´

Metodologia:

O desenvolvimento desse projeto será por aulas expositivas, teórico/práticas a respeito do tema escolhido em

conjunto, criando um ambiente de participação e colaboração  dos alunos, tendo o professor como mediador

das experiências propostas no espaço de aula, e diário de bordo como captador das experiências obtidas.

Recursos:
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Caixa de som, data show, lápis de cor, caderno específico para a matéria, mural, espaços de interação entre os

alunos (refeitório, pátio),papel colorido, massa de modelar, ônibus para passeios previstos.

Produto final ou atividade de culminância:

Diário de bordo, auto avaliação, participação em sala.

Referências Bibliográficas:

Arte no ensino fundamental/Portal da educação – Campo Grande: Portal da Educação 2012

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular Arte. Brasília,2018

Calendário de ações:

1 Bimestre - Cultura popular: Samba (sua história, dança e instrumentos), Brincadeiras

de rua (escravos de Jô e seus movimentos corporais),

festas típicas em diferentes países (escolhidos pelos

alunos), festas da nossa cidade.

2 Bimestre – Cultura Erudita e Cultura de

Massa

Grandes museus, música clássica, dança clássica,

discussão em sala sobre acessibilidade a cultura erudita e

sua história.

*Assistir a orquestra sinfônica de Brasília

Roda de conversa: Cultura de Massa e as Redes Sociais,

que arte é essa?

3 Bimestre – Cultura de Material e Imaterial Grandes arquiteturas, o que é um patrimônio cultural e

qual sua importância?

*Visita ao Museu da República e a Catedral

*Visita ao museu do Lixo - Ceilândia

4 Bimestre – Cultura Organizacional e

Culturas do Bem (ao longo do ano)

Como funciona a organização da minha escola? Quais

soluções criativas eu posso dar para melhor uso dos

espaços?

Fechamento do diário de bordo e avaliação das ´´ culturas

do bem ´´ criadas (palavras mágicas, elogiar os colegas,

agradecer aos funcionários da escola pelo serviço

prestado, setembro amarelo, melhor relacionamento com

a sala de recursos.)

● Professora Responsável: Alana de Azevedo Silva Cruz

Identificação:
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Título do projeto: Protagonizando
Áreas do
conhecimento:

Artes

Carga horária
semanal:

5 aulas semanais

Turmas: 9º ano D e E

Justificativa:

O nono ano é o último ano do ensino fundamental. Junto das expectativas relacionadas ao tão próximo
ensino médio, vem também as dúvidas, anseios e saudosismos relacionados à despedida do Ensino
Fundamental e ao ingresso a uma vida com mais responsabilidades. Como podemos tornar este último ano
mais proveitoso? Como podemos nos preparar melhor para os desafios que iremos enfrentar? O que
gostaríamos de ter feito ao longo dos anos de ensino fundamental ? O que ainda podemos fazer? Estas
respostas, os alunos terão que buscar , levando em consideração o próprio ponto de vista, e a auto
responsabilização.

Faz-se necessária a oportunidade da exploração pelos alunos de suas próprias expectativas,
potencialidades e responsabilidades, a partir dos relacionamentos que o formam, de uma maneira integral,
como cidadãos, sujeitos à serem modificados e a modificar o ambiente em que vivem, através da expressão de
sua individualidade, e sua identificação com a coletividade. A arte e a cultura são ferramentas e resultados
diretos dessa formação, podendo ser usados para promover a socialização e o empoderamento. Através desse
projeto de arte e cultura, oferecemos um mergulho nas possibilidades artísticas, culturais e produtivas dos
alunos, individuais e coletivas, visando a fomentar, reflexão, produção e apresentação de Produtos artísticos, a
serem construídos a partir das necessidades, interesses, experiências e reivindicações dos alunos Para tal, o
projeto foi estruturado através de processo colaborativo, contando principalmente com as reivindicações e
interesses dos Alunos. Visando proporcionar dentro do ambiente escolar, espaços de reflexão, identificação,
expressão e fruição,para que o aluno possa refletir sobre a sociedade e a diversidade cultural que o cerca, se
apropriar de suas próprias habilidades e das possibilidades expressivas de conexão com este meio,
desenvolvendo sua socialização e compreensão do mundo em que vive, e sendo o agente de transformação
coletiva e protagonista de seu último ano no ensino básico.

Objetivo geral:

O projeto de arte cultura do ano de 2022 tem por objetivo geral estimular a autonomia, a auto responsabilidade
e a responsabilidade coletiva, a capacidade de traçar metas, tomar decisões, construir e executar projetos e
alcançar objetivos, Tendo como a base a arte,  a consideração e expressão da cultura individual e coletiva, a 
colaboratividade, a tolerância, o respeito e o progresso.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

Como objetivos específicos referentes à natureza do trabalho ser desenvolvido, estão reconhecer o espaço e
a voz do aluno através da arte, promovendo a autonomia e o protagonismo do estudante; Estabelecer uma
estrutura de relações horizontais a partir da arte; envolver os alunos no processo de experimentação, criação
e produção artística; Treinar sua concentração e determinação; Construir um ambiente produtivo, refletindo
sobre as questões sociais e de diversidade cultural, promover o debate sobre temas do contexto atual do
aluno; Desenvolver as habilidades relacionadas à inteligência emocional; Produzir novas experiências,
significações e sensações afetivas relacionadas à escola; Oferecer oportunidades de experiências culturais,
de expressão pessoal, individual e coletiva, através da arte; Valorizar as principais manifestações culturais
populares, regionais, afro- brasileiras e indígenas na cultura brasileira. Promover exercícios que estimulem a
criação e a criatividade; Produzir registros da experiência em imagens e vídeos; Propiciar atividades
colaborativas; Fomentar a produção artísticas e o desenvolvimento de mostras, exposições e trocas de
experiências entre os alunos participantes e a comunidade escolar.

Metodologia:
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Dinâmicas e atividades
Desafios de produção artística
Levantamento de demandas e votações
Construção de projetos colaborativos
Debates
Atendimento individualizado / Orientações
Brainstorm
Material de apoio em PDF
Apreciação Vídeos, textos, imagens...
Saídas de Campo
Pesquisas
Mapas mentais
Produção de portfólio
Atividades impressas
Mostra bimestral / Sarau Artístico

Recursos:

Aulas expositivas, Dinâmicas Material didático PDF, Filmes Vídeos, textos, Imagens…

Produto final ou atividade de culminância:

Exposição / mostra artística das atividades, colaboração produções em datas especiais, eventos culturais
desenvolvidos ao longo do ano, Formatura.

Referências Bibliográficas:

Currículo em Movimento da Educação Básica. Currículo em Movimento do Distrito Federal – 2ª Edição –
2018
DIRETRIZES DA PARTE FLEXÍVEL- ARTE E CULTURA
Organização do trabalho pedagógico da educação em tempo integral para atividades não presenciais na rede
pública de ensino do distrito federal – 2021 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Artes. Brasília:
Ministério da educação,1996 BOAL, Augusto. Jogos para Atores e não Atores: 2º edição. São Paulo. Editora
Cosac Naify, 2015

PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO – PARTE FLEXÍVEL - Esporte e Lazer

● Professor Responsável: Kleber Juazeiro

Identificação:

Título do projeto: FUTSAL (Masculino/Feminino);
Áreas do
conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias

Carga horária
semanal:

4 aulas semanais

Turmas: 6 A, B, C

Justificativa:
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O esporte tem o importante papel a desempenhar na função integradora da vivência no contexto escolar, tendo
como principal meta a integração numa perspectiva global desenvolvendo a consciência, expressão corporal,
criativa, lúdica, social, progressiva, propiciando o envolvimento com atividades esportivas e de buscar, por meio
do contágio de emoções e experimentação dessas atividades, o favorecimento à descoberta de possíveis
potencialidades.

Objetivo geral:

O Esporte e Lazer como Iniciação Desportiva , exerce as funções de iniciar e desenvolver a cultura corporal
desportiva, analisando e amparando o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, objetivando,
posteriormente, especialização técnica em competições/representações estudantis.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

- Oferecer condições para que atinja o desenvolvimento integral, baseado em uma cultura afetivo-social, como
meio de educação construtiva e transformadora, garantindo a apropriação do conhecimento
físico-técnico-tático que fundamenta a prática desportiva, como agente norteador da formação intelectual;

- Propiciar a sociabilidade, ludicidade, cooperatividade, progressividade, criatividade por meio de competições
como instrumento pedagógico.

Metodologia:

- Trabalhar nessa fase os movimentos fundamentais: passe, domínio,chute;
- Desenvolvimento de percepção motora;
- Estruturação espaço-temporal;
- Domínio corporal;
- Fase de combinação (inicial);
- Pré-desenvolvimento das capacidades motoras: agilidade, equilíbrio, velocidade, coordenação;
- Desenvolvimento das qualidades físicas
- Conhecimento das regras da modalidade.

Recursos:

Bolas, cones

Produto final ou atividade de culminância:

A avaliação será através das atividades realizadas pelos estudantes e pela participação deles nas aulas práticas.

A avaliação não é baseada em métodos técnicos, mas uma participação coletiva e colaborativa com os demais

alunos.

Referências Bibliográficas:

BNCC (mec.gov.br)

EDUCANDO CRIANÇAS PARA A APTIDÃO FÍSICA, uma abordagem multidisciplinar. Stephen J.Virgilio.

Diretrizes Pedagógicas E Operacionais Para A Educação em Tempo Integral.

● Professora Responsável: Sandra Reis
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Identificação:

Título do projeto: Ginástica Rítmica
Áreas do
conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias

Carga horária
semanal:

4 aulas semanais

Turmas: 7 A, B, C, D e E

Justificativa:

Ao perceber nas aulas de Esporte e Lazer uma carência de atividades que despertem interesse da grande
maioria das meninas, esse projeto visa ensinar exercícios específicos, motivando-as a prática esportiva,
alimentação saudável, higiene pessoal, construção da melhoria da autoestima e relação social.

Objetivo geral:

Oportunizar que as alunas pratiquem ginástica rítmica e desenvolvam os aspectos cognitivos, motores e afetivo
social.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

Iniciar e aperfeiçoar as habilidades de ginástica básicas. Desenvolver e ampliar a flexibilidade das alunas.
Trabalhar sequência rítmica para melhorar a coordenação motora. Participação em apresentações em
eventos da escola.

Metodologia:

Aulas práticas e teóricas.

Recursos:

Bolas, bastões, bambolês, fitas.

Produto final ou atividade de culminância:

Apresentações em eventos da escola e na comunidade escolar em geral.

Referências Bibliográficas:

Treinamento Desportivo aplicado à Ginástica Rítmica. Londrina: UNOPAR, Editora, 2001.

● Professora Responsável: Leonardo Araújo Borges de Sousa

Identificação:

Título do projeto: Adaptando esportes de forma construtiva em um contexto

pós-pandemia.

Áreas do
conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias

Carga horária semanal: 4 aulas semanais
Turmas: 8 A, B, C, D e E
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Justificativa:

A Educação Física tem como objeto de estudo e de ensino a cultura corporal garantindo o acesso ao

conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras manifestações e práticas corporais historicamente produzidas

pela humanidade, na busca de contribuir com um ideal mais amplo de formação de um ser humano crítico e

reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, mas também o agente: histórico, político, social e cultural. Nesse

sentido, tem por finalidade o desenvolvimento integral e harmônico do corpo através do movimento e de

forma a proporcionar uma vida mais saudável e feliz.

Segundo Stephen Virgilio, a abordagem multidisciplinar da Educação Física é necessária para comportamentos

de ludicidade e saúde positivos. Para esse objetivo fica estabelecido três diretrizes bases: Política, Ambiente e

Currículo. Na diretriz Política, deve-se estabelecer acordos prévios e orientações que promovam criticidade nos

momentos em aulas de escutar, falar e debater em busca de um consenso, além da valorização de atitudes

éticas e morais esportivas por meio do estímulo ao fair play (jogo justo). Sobre a diretriz Ambiente, Virgilio

reforça a necessidade de espaços físicos e sociais adequados para a prática de atividade física com segurança e

de maneira prazerosa, ainda que o ambiente seja adaptado na escola ou comunidade, reforçando a

importância da atividade física dentro e fora da escola. Por fim, na diretriz Currículo afirma-se que um bom

planejamento contribui para o interesse dos estudantes, auxilia no desenvolvimento do conhecimento sobre os

esportes, proporciona que se atendam as necessidades lúdicas, culturais e expressivas dentro do contexto

escolar, proporciona uma confiança entre o professor-aluno para todo um ano letivo, além de motivar os

estudos para as demais áreas do conhecimento.

Além disso, trabalhar coletivamente para que o esporte e a educação física possam apresentar possibilidades

de solidariedade e cooperação entre os estudantes na ordem de promover uma cultura social de paz e de

tolerância entre: as sexualidades, as raças, as religiões e defender o diálogo em conjunto proporcionado nos

esportes coletivos.

Objetivo geral:

Estimular a criatividade nas atividades desenvolvidas; o raciocínio e estratégia de jogo em cada esporte; a

ludicidade de forma construtiva e colaborativa entre as equipes.

Praticar, experimentar, conhecer e refletir sobre as transformações histórico-sociais dos esportes e jogos das

culturas mundiais, seus impactos na sociedade e contribuição para a quebrar de paradigmas.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

Conhecer, organizar, criar e modificar: regras, materiais e ambientes para desenvolver os esportes de invasão

(segundo a Base Nacional Curricular) e modalidades de arremesso de bolas.

Observar as relações sociais e reações construtivas dos estudantes nas práticas esportivas.

Valorizar a ludicidade e o brincar independente da idade como uma forma significativa de construção ética e

moral por meio dos esportes.

Queimada e progressão para a modalidade do Dodgeball;

Carga horária: 20 horas aulas.

Handebol: seus fundamentos para práticas lúdicas e desenvolvimento técnico;

Carga horária: 25 horas aulas.

Basquetebol no contexto histórico e reconstruções coletivas do esporte;
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Carga horária: 20 horas aulas.

Futebol Americano/Rugby adaptado para ludicidade em escolas no combate ao sedentarismo infanto-juvenil;

Carga horária: 20 horas aulas.

Estudos de estratégias dos esportes abordados e reflexão sobre o desenvolvimento das aulas práticas em geral;

Carga horária: 5 horas aulas.

Metodologia:

Procedimentos e práticas criativas; mediações e intervenções socioculturais; investigações históricas sobre os

esportes.

Recursos:

Quadra poliesportiva; 6 bolas de iniciação; 15 bolas de handebol; 10 bolas de basquetebol; 1 bola de futebol

americano/rugby; 30 coletes distribuídos nas cores:  branca, azul, verde, amarelo e laranja; 10 cones.

Uso de slides no Power Point para apresentações teóricas e históricas dos esportes.

Vídeos no Youtube em sala de aula com partidas profissionais dos jogos para conhecimento dos alunos e
adaptações em aulas práticas.

Produto final ou atividade de culminância:

A avaliação será através das atividades realizadas pelos estudantes e pela participação deles nas aulas práticas.

A avaliação não é baseada em métodos técnicos, mas uma participação coletiva e colaborativa com os demais

alunos.

Referências Bibliográficas:

BNCC (mec.gov.br)

EDUCANDO CRIANÇAS PARA A APTIDÃO FÍSICA, uma abordagem multidisciplinar. Stephen J.Virgilio.

GUIA PRÁTICO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SENSIBILIZANDO DE FORMA CRÍTICA, TRANSVERSAL E LÚDICA |

Jeovanio-Silva | Revista de Educação, Ciências e Matemática (unigranrio.edu.br)

PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO – PARTE FLEXÍVEL - Cultura Digital

● Professora Responsável: Andrea Maria de Jesus Souza

Identificação:

Título do projeto: Cultura Digital
Áreas do conhecimento: Tecnologia
Carga horária semanal: 1 h/a

Turmas: 6º ao 9º

Justificativa:

No mundo atual sentimos a necessidade de que nossos estudantes sejam preparados para

compreender e conviver bem com as mudanças que acontecem em diversas áreas. Para isso, é essencial que
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estejam aptos para utilizar o computador e as novas tecnologias com habilidades para gerar ação e a

competência para conseguir agir.

Com esse propósito, este projeto viabiliza a construção de possibilidades e interações entre os alunos e

as tecnologias, propiciando um conhecimento destas tendências, vislumbrando nesse projeto a inclusão digital,

já que ela é um instrumento poderoso para a inserção social.

A Inclusão Digital é um conceito que engloba as novas tecnologias da informação e comunicação, a

educação, a participação, possibilitando a construção de uma cidadania criativa e empreendedora.

É primordial que os estudantes possam ter consciência do porquê estão aprendendo a usar as

tecnologias digitais e quais os benefícios podem usufruir para melhorar o desenvolvimento e criação de suas

atividades escolares e vivências sociais.

Objetivo geral:

Familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos em informática, bem como possibilitá-lo

desenvolver habilidades na utilização de softwares aplicativos e utilitários livres que possam ser úteis como

ferramentas de trabalho em seu cotidiano, sua vida acadêmica e futuramente profissional, além de viabilizar

acesso a conhecimentos sobre mídias digitais e suas aplicações na sociedade.

Objetivos específicos e atividades a serem desenvolvidas:

Espera-se que os alunos possam:

* Compreender os fundamentos da Informática;
* Utilizar o computador como ferramenta de aprendizagem;
* Desenvolver atitudes corretas do uso do Internet;
* Transitar em ambientes de aprendizagem interativos;
* Oferecer oportunidade de utilizar os recursos da Informática para aprimorar conhecimento;
* Familiarizar os alunos com o recurso tecnológico, contribuindo para que eles possam estreitar suas

relações com a tecnologia, inserindo-se melhor ao contexto da modernidade.
* Ampliar sua capacidade de trabalhar coletivamente, envolvendo-se em grupos de interesse,

utilizando ferramentas, por exemplo, a web para auxiliá-los em suas atividades;
* Democratizar o acesso a modernas tecnologias aos estudantes,  oportunizando lhes conhecimentos

básicos na área de informática, de forma a contribuir na sua formação para o exercício da cidadania em uma
sociedade globalizada.

* Conhecer o pacote LibreOffice: Write, Draw, Calc e Impress, por meio de atividades e exercícios
relacionados à utilização do aplicativo nas mais variadas necessidades pessoais, profissionais ou acadêmicas,
criando e formatando arquivos de textos e apresentação de slides, tabelas, gráficos,  planilhas eletrônicas e
manipulação de imagens;

* Navegar na Internet, usando e-mail e mensagens instantâneas e eletrônicas por meio dos recursos da
Web.

Metodologia:

As aulas estão organizadas em uma (1) aula semanal que combina teorias exemplificadas e práticas.

Considerando que a aula expositiva dialogada possibilita a apresentação de um conteúdo e o debate sobre o

entendimento diante da exposição, bem como a exemplificação com situações apresentadas. Esse tipo de aula

é uma alternativa para a introdução de novos conteúdos, sem perder de vista os conhecimentos que os alunos

trazem sobre o assunto para o laboratório de informática. Outras formas de organização das aulas também

serão utilizadas como: debates e discussões direcionadas, apresentação de filmes e músicas, desenvolvimento

de projetos em grupos de trabalho, apresentação dos trabalhos e jogos educativos.
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A perspectiva interdisciplinar das aulas de Cultura Digital (informática) busca também a integração com

outras disciplinas e conhecimentos sobre a nova sociedade digital e suas necessidades, utilizando os principais

aplicativos do LibreOffice (Writer, Calc, Draw e Impress), sua aplicação e funcionalidades.

Recursos:

O material didático-pedagógico necessário para pleno desenvolvimento do projeto são:

● Laboratório de Informática;

● Quadro branco e pincéis;

● Datashow;

● Microcomputadores;

● Impressora;

● Internet;

● Roteiro de plano de aula (slides, e-books, filmes e materiais impressos diversos).

Produto final ou atividade de culminância:

A avaliação proposta desdobra-se em diversos momentos de ensino-aprendizagem que integrados

possibilitam experiências variadas ao estudante construindo conceitos significativos sobre a Informática e

mídias digitais. Os alunos serão avaliados segundo os seguintes critérios:

● Participação nas discussões em sala de aula;

● Envolvimento nas atividades propostas;

● Interação nos trabalhos em grupo;

● Avaliação de conhecimentos conceituais e práticos de informática educativa;

● Auto Avaliação.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Câmara dos Deputados. Plano Distrital de Educação 2015-2024. Brasília: Câmara, 2015.

COSCARELLI, Carla Viana (org.). Novas Tecnologias, novos textos, novas formas de pensar. 3 ed. Belo

Horizonte-MG: Autêntica, 2006.

DURAN, Débora. Letramento digital e desenvolvimento: das afirmações às interrogações. São Paulo: Hucitec,

2010

MANZANO, José Augusto N. G. BrOffice.org 3.2.1 - Guia Prático de Aplicação. Edição 1ª. Editora Érica. ISBN

978-85-365-0286-1
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