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1 - APRESENTAÇÃO

A Educação, na atual fase do país e do mundo, deve indicar uma postura que

apresente ponderação entre a necessidade de atualizar continuamente os

conhecimentos produzidos e as bases educacionais formadoras do caráter de cidadania.

A complexidade sugerida neste cenário nos remete à análise do movimento produzido

pela própria história da educação brasileira e um de seus principais marcos, a

democratização.

A qualidade da educação, conceito sempre presente no cenário educacional, tem

sido buscada em diferentes épocas e contextos, fazendo parte de um processo mais

amplo, cujo início se deu após o período ditatorial, ocorrido entre 1964 e 1985, com o

movimento de democratização da sociedade brasileira.

Os educadores brasileiros, historicamente, reivindicam uma política democrática

para o sistema educativo que inclua processos de gestão e autonomia escolar. Como

resultado dessa luta, aos poucos se tem alcançado algumas conquistas, entre as quais

se pode considerar o princípio da autonomia escolar, implícito no art. 206, inciso VI da

ConstituiçãoFederal de 1988, que estabelece a―gestão democrática do ensino público‖.

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/961,

estabeleceu-se como princípio a “gestão democrática do ensino público, na forma desta

Lei e das legislações dos sistemas de ensino” (Art. 3º, VIII). Foi deflagrado, assim, o

processo de oficialização da gestão democrática da escola pública, que inclui a eleição

de diretores e a criação de Conselho Escolar.

Foi instituído, também (Art.12, inciso I), que cada instituição de ensino de

educação básica tem a incumbência de elaborar e executar o seu projeto político-

pedagógico. Para tanto, prevê (Art. 13) que os docentes serão responsáveis por:

I - Participar da elaboração do projeto político-pedagógico do

estabelecimento de ensino;

II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto político-

pedagógico do estabelecimento de ensino.

1
Promulgada em 20 de dezembro de 1996.



7

Nota-se, portanto, que, ao menos intencionalmente, a lei abre a possibilidade

para os profissionais da educação participarem da construção de um projeto político-

pedagógico de forma coletiva e consensual. Contudo, mesmo que a ênfase da lei recaia

sobre os professores, por serem eles os mediadores no processo de formação do

indivíduo, não se pode deixar de ressaltar a importância da criação e ocupação desse

espaço de discussão por toda a comunidade escolar, inclusive pelos segmentos de pais

e de estudantes, com o objetivo de fundamentar e estabelecer os objetivos para o

processo educativo.

A adoção do termo Projeto Político-Pedagógico faz sentido quando

consideramos a definição apresentada por Veiga (1995, p. 11) que destaca a relação do

projeto com o contexto social imediato e com a organização da sociedade mais ampla.

Então, todo projeto pedagógico da escola é, também, político, por estar intimamente

articulado com o compromisso político e social. Dessa forma, expressa a concepção de

mundo, de sociedade, de educação e de homem que a escola possui, no sentido de

compromisso com a sua formação para um tipo de sociedade. É pedagógico no sentido

de definir ações educativas para a materialização da sua intencionalidade. [Assim, o

político e o pedagógico, são uma dimensão indissociável].

Gadotti (1997, p.34) reitera essa concepção, afirmando que todo projeto

pedagógico é necessariamente político. Com a finalidade de dar destaque à questão

política que está implícita no ato pedagógico, desdobra o nome projeto educativo em

Projeto Político-Pedagógico. Considera, ainda, que este se insere em um contexto

marcado pela diversidade e que cada escola é resultado de um processo de

desenvolvimento de suas próprias contradições. Cada escola é única. Por isso, não

existem modelos a serem seguidos, nem formas de trabalho que possam ser

estandardizadas, o que reforça o caráter singular de cada projeto.

A concepção de Projeto Político-Pedagógico que norteia este documento

fundamenta-se na ideia de que ele é a própria essência do trabalho que a escola

desenvolve no âmbito de seu contexto histórico. Nesse sentido, Veiga também

compartilha dessa ideia ao considerar que
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“o projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de

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

pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas,

corporativistas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e

racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola,

diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as

diferenças e hierarquiza os poderes de decisão.” (1995, p. 13).

Nesse sentido, o projeto político-pedagógico do CEd 1042 do Recanto das Emas

para o exercício em 2019 foi elaborada de acordo com as práticas pedagógicas

compatíveis suas realidades sociais. Assim, pais, estudantes, professores, direção e

funcionários de todas as áreas da escola foram convidados a participar desse momento

de grande relevância para a construção do saber no processo de ensino-aprendizagem.

Ao realizar essa tarefa, a escola abre espaço para a democracia e para a participação

efetiva de cada membro dessa comunidade escolar.

Segundo Gadotti, a escola necessita de autonomia e da participação efetiva de

todos nas suas instâncias de decisão. Assim, afirma que

[...] a luta pela autonomia da escola insere-se numa luta maior pela autonomia

no seio da própria sociedade. Portanto, é uma luta dentro do instituído, contra o

instituído, para instituir outra coisa. A eficácia dessa luta depende muito da

ousadia da escola em experimentar o novo e não apenas para pensá-lo. Mas

para isso, é preciso percorrer um longo caminho de construção da confiança na

escola, na capacidade de ela resolver seus problemas por ela mesma e de

autogovernar. (1993, p. 87)

Mesmo diante de avanços no sistema educacional, ainda é possível perceber que

a prática pedagógica definida em muitas das instituições de ensino é centrada em

propostas conteudistas desprovidas de metas sociais, culturais, políticas e humanas. Os

estudantes continuam sendo preparados para concluir o ensino com base na carga de

conteúdos estudada durante os anos letivos. Esse resquício de educação tradicional

privilegia um grupo pequeno de estudantes que se adequam a uma educação

2
Salientamos ainda nesta apresentação que o CEd 104 é escola vinculante de duas unidades de internação: a UNIRE

(Unidade de Internação do Recanto das Emas) e a UNISS (Unidade de Internação de Saída Sistemática). Cada uma das unidades
de internação é independente com relação ao planejamento político-pedagógico, ou seja, apresentam autonomia de organização
didático-pedagógica, inclusive na elaboração de seus próprios projetos pedagógicos.



9

desvinculada da realidade, apenas com o cumprimento da sequência de conteúdos

programáticos. Essa realidade desmotiva um grande número de estudantes, pois o

―relógio‖ escolar gira em uma velocidade incomparavelmente inferior ao relógio da vida

dos adolescentes do século XXI, que é permeado por tecnologias diversas de

informação e entretenimento. A escola, assim, pode se tornar um lugar desinteressante

e ―obrigatório‖, o que acaba por definir a experiência de ensino-aprendizagem como

monótona, ultrapassada e com relações cada vez mais conflituosas e distanciadas.

Diante disso, é necessário que a escola ofereça aos estudantes um ambiente que

acompanhe o desenvolvimento social. Esse ambiente deve ser propício à construção de

conhecimentos significativos e a dar sentido à aplicação dos conceitos escolares na vida

cotidiana. A escola deve ser a mediadora entre os conhecimentos do mundo e a

aplicabilidade destes na vida social.

A escola, assim, torna-se agente e não paciente no que concerne à mudança

social e à construção do caráter cidadão do estudante. Ao constituir-se num espaço

democrático, garantindo ao educando o direito de usufruir da construção do seu

conhecimento de forma crítica e humana, a escola cumpre seu papel de formação do

indivíduo, não apenas com um histórico escolar repleto de disciplinas concluídas, mas

formando cidadãos comprometidos com a sociedade, sabedores de seus direitos e

deveres, atuantes nas esferas do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura.

Esperamos que este exercício de discussão e reflexão sobre o tipo de educação

que queremos ―oferecer‖ e ―construir‖ com essa comunidade nos faça amadurecer como

grupo e nos fortaleça para enfrentar os desafios constantes que nos impõe o trabalho

docente. Está destacada aqui toda a intencionalidade, nossa maior atribuição como

instituição pública responsável pelo atendimento ao ensino fundamental e médio, os

objetivos, enfim, o caminho que devemos percorrer na busca e na construção de uma

educação verdadeiramente de qualidade.

A construção deste projeto-político pedagógico contou com a participação de

todos os membros da comunidade escolar e foi aprovado3 no período da semana

pedagógica do início do ano e durante as reuniões pedagógicas até a presente dada do

3
Conforme a Ata de registro da reunião de pais e mestres, no dia 23 de fevereiro de 2019. Salienta-se as reformulações e correções necessárias que

foram realizadas durante as reuniões pedagógicas e na semana pedagógica e alterações que ocorrerão no decorre do ano letivo.
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dia 13 de abril de 2019, durante a reunião de pais e mestres, realizada na própria

unidade escolar.

1.1 - O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

A presente proposta faz parte de um processo de maturação desenvolvido

durante as várias experiências vividas entre os anos de 2012 a 2018, entre elas a

avaliação institucional, a oitiva dos pais e da comunidade escolar durante as reuniões

bimestrais e nas coordenações pedagógicas realizadas com os professores. As

discussões permitiram a construção de uma base de pensamentos centrados na

construção de uma melhor escola para o ano de 2020. Essa proposta não está limitada

ao cumprimento de normas, uma vez que se propõe a identificar o planejamento das

diferentes ações a serem executadas para alcançar os objetivos propostos.

Em linhas gerais, as bases do Projeto Pedagógico do CEd 104 contempla:

● Priorização do desenvolvimento das competências de leitura, sendo essa a base

para diversos setores do conhecimento;

● Inserção curricular de atividades teórico-práticas, com desenvolvimento em

laboratórios específicos que permitam melhor experiência das atividades disciplinares;

● Fomento às atividades de produção artística que promovam a ampliação do

universo cultural do estudante;

● Promoção de atividades esportivas com o intuito de desenvolver a

conscientização da importância do corpo, bem como desenvolvimento dos processos

sociointeracionais por meio da integração social gerada pelo esporte;

● Capacitação para o desenvolvimento de atividades que envolvam comunicação e

recursos tecnológicos (uso de mídias e cultura digital), em todas as áreas do

conhecimento;

● Inserção curricular de atividades complementares que poderão estar estruturadas

em disciplinas ou em outras práticas pedagógicas multi ou interdisciplinares;
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● Estímulo à atividade docente em dedicação integral à escola, com tempo efetivo

para atividades de planejamento pedagógico, individuais e coletivas;

● Promoção da formação continuada em serviço-importância do espaço da

coordenação pedagógica e do papel do coordenador pedagógico;

● Incorporação das ações dos projetos do Ensino Médio Inovador, Escola de

Educação em Tempo Integral, ao projeto político-pedagógico da escola;

● Desenvolvimento de mecanismos de incentivo aos estudantes para a participação

em programas e exames para ingresso no ensino superior (ENEM, PAS/UnB, SISU,

vestibular convencional);

● Elaboração do plano de metas para melhoria do índice de desempenho escolar;

● Promover a integração da comunidade escolar por meio de atividades

desenvolvidas na escola;

Com a inserção do projeto Ensino Médio Inovador (e os demais programas

desenvolvidos pelo Ministério da Educação, do qual a escola participou de 2012 a 2014)

no Projeto Pedagógico, busca-se desenvolver uma escola capaz de fornecer aos

estudantes um ensino de qualidade técnica, científica e cultural, que contemple a

formação de cidadãos críticos e humanos, prontos para exercerem seus papéis sociais

em prol da melhoria da comunidade onde vivem. No entanto, apesar de realizar todos os

tramites exigidos para obtenção das verbas públicas destinadas aos programas, o CEd

104 não recebe os recursos federais desde 2014, o que prejudica diretamente a

realização de diversos trabalhos na escola.
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2 - HISTÓRICO DA ESCOLA E DACOMUNIDADE

O Centro Educacional 104 do Recanto das Emas foi inaugurado em setembro de

1996 ainda como Centro de Ensino Fundamental. Está inserido em uma área urbana

onde reside a maioria dos comerciantes da cidade, e atualmente atende cerca de 1300

estudantes do Ensino Fundamental anos finais e do Ensino Médio.

A unidade de aprendizagem foi construída para atender à demanda educacional

da comunidade, com base nos dispositivos da LDB 9394/96, que asseguram a todas as

pessoas o direito à educação, independentemente das condições biopsicossociais do

educando.

O CEd 104 tem uma trajetória ímpar em sua constituição. O local em que foi

construída a unidade de ensino era um campo de futebol, local onde a comunidade se

reunia para praticar o esporte de preferência nacional. Esse espaço coletivo de encontro

social não mudou, mas apenas foi ressignificado para um projeto ainda maior: a

escolarização da comunidade.

Várias pessoas da comunidade têm uma relação de amor com a escola. Elas

viram o edificar - não apenas de estrutura física - de um espaço de revolução social, em

que eles e os filhos iriam participar da consolidação desse projeto de vida. Aliás, em

nossa escola diversos professores e servidores continuam atuando desde a inauguração

da escola.

Não poderíamos deixar de citar nessa oportunidade o nome da senhora Enilda,

carinhosamente conhecida por toda a comunidade como ―Toca‖. Ela, com a

sensibilidade de quem viu o surgimento do CEd 104, traz relatos muito profundos e

significativos sobre a formação de nossa escola. Trabalhando como voluntária muitas

vezes, ―Toca‖ sempre se colocou à disposição para ajudar na construção da escola. Foi

uma das servidoras com maior tempo de trabalho em nossa unidade escolar e foi ela

quem nos concedeu os relatos mais antigos a respeito da construção do espaço físico

do CEd 104.

No ano de 1996, o quadro discente foi composto de estudantes da comunidade e

de outros estudantes remanejados do CEF 306 e CEF 106 do Recanto das Emas. O
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remanejamento desses estudantes foi realizado para extinguir o turno intermediário que

funcionava nessas duas unidades.

No ano de 1997, a escola funcionou com aproximadamente 4.000 estudantes, em

salas provisórias construídas onde atualmente se encontram o estacionamento e a

quadra de esportes. O espaço era compartilhado por três diferentes escolas: a Escola

Classe 101, o CEF 206 e o então CEF 104. As duas outras unidades de ensino foram

provisoriamente remanejadas para esse espaço em vista da construção de suas

respectivas unidades de ensino permanentes. Em um turno, o CEF 104 atendia ao

Ensino Fundamental anos iniciais e em outro turno Ensino Fundamental anos finais.

No ano seguinte as unidades de ensino que funcionavam provisoriamente no local

foram deslocadas para as unidades permanentes e as salas de aula que ficavam no

espaço da quadra e do estacionamento foram demolidas. Nesse momento, a unidade de

ensino do CEF 104 passou a atender apenas o Ensino Fundamental séries iniciais. Nos

dois anos subsequentes, a escola passou por grandes dificuldades administrativas, em

razão da falta de servidores em áreas fundamentais da escola, como apoio técnico-

administrativo, agentes de conservação e limpeza, merendeiras e agentes de portaria e

vigilância. Não obstante as inúmeras dificuldades, a escola continuou funcionando.

Muitos membros da comunidade se propuseram a trabalhar como voluntários para

garantir o funcionamento dessa unidade, suprindo a carência do papel do Estado na

organização estrutural de nossa unidade de ensino. Entre inúmeros exemplos do

empoderamento da comunidade do espaço escolar é a participação da voluntária

―Toca‖, que trabalhou junto de outros membros da comunidade para garantir a

escolarização da comunidade.

Para acompanhar a escolarização da comunidade, foi realizada uma

reestruturação serial na organização da escola. O então CEF (Centro de Ensino

Fundamental) passou a se chamar CEd (Centro Educacional), com o objetivo de iniciar a

oferta do Ensino Médio na unidade escolar. A mudança ocorreu no dia 09 de dezembro

de 2009. Neste momento, a escola que anteriormente oferecia vagas para Ensino

Fundamental séries iniciais, passou a ofertar apenas vagas de Ensino Fundamental

séries finais e de Ensino Médio. Ressaltamos, aqui, que o processo de alteração não foi

realizado com a participação da comunidade escolar, o que gerou inúmeros transtornos.
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Ao iniciar a oferta de vagas de Ensino Médio, a escola passou a receber

estudantes de diversas regiões diferentes. Como parte desses estudantes não fazia

parte da comunidade escolar e nem possuía nenhuma ligação com a história construída

na comunidade, não foi trabalhada nenhuma forma de vinculação afetiva com o espaço,

com os servidores ou com a comunidade. O problema de uma demanda de estudantes

diferente da habitualmente recebida na unidade, associado a um processo iniciado sem

a correta discussão de estratégias de ensino para o enfrentamento dos novos desafios

no que tange à recepção desses estudantes gerou um grave problema de administração

escolar, resultando em um complexo quadro de indisciplina por parte dos estudantes e

de insatisfação dos servidores e da comunidade escolar. Assim, configurou-se um

quadro em que todos os participantes da comunidade escolar se tornaram vítimas de um

processo antidemocrático.

No ano de 2010 a escola iniciou a oferta do Ensino Médio, com turmas de

primeiro ano no turno vespertino. Deu-se continuidade à implantação das outras séries

de Ensino Médio nos anos posteriores.

No ano de 2011 a escola deu continuidade ao desenvolvimento da estratégia de

ampliar o Ensino Médio, iniciando turmas de 2º ano, além de 1º ano e turmas de

correção de fluxo de Ensino Médio e do Ensino Fundamental.

Os problemas desencadeados pela mudança na oferta de vagas e pela nova

demanda de estudantes ficaram ainda mais graves nesse ano. Uma reportagem da

Band News, televisionada em todo o DF, classificou o CEd 104 como uma das piores

escolas do Brasil, com um índice de reprovação de 42% dos estudantes. Além disso, os

problemas de indisciplina e criminalidade na escola continuavam ocorrendo de maneira

sistemática. Parafraseando Sigmund Freud "em um espaço sem leis, ficamos à mercê

da força bruta". A lei da rua adentrou às portas da escola, tornando a comunidade

escolar mais uma vez vítima da violência e da estrutura do medo. Os índices de

reprovação apenas espelhavam a realidade da organização escolar.

No final do ano de 2011 houve uma intensa discussão na escola para mudar essa

realidade. As discussões culminaram na mudança da equipe gestora da escola. Com a

mudança da equipe, houve um estudo de caso para identificar quais as maiores

dificuldades de organização da escola. Foram identificados diversos problemas, entre
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eles problemas de gestão financeira, pedagógica e administrativa. A nova equipe

direcionou o foco de trabalho para cada uma dessas áreas, descentralizando as ações e

funções, envolvendo todos os membros da equipe gestora numa empreitada de trabalho

com a delegação de diversas atribuições. Em princípio, as principais preocupações da

gestão foram, no aspecto administrativo, organizar as finanças da escola e, no aspecto

pedagógico, implantar um sistema disciplinar efetivo e sistemático na unidade escolar.

Assim, a partir desse momento, minuciosamente foram analisadas as prestações

de conta de 2009 a 2011, fazendo-se as correções necessárias e reestruturando a

possibilidade de a escola receber verbas públicas em face da realização dos projetos.

No aspecto disciplinar, a escola passou a cobrar efetivamente a utilização de

uniforme e carteira estudantil para o ingresso de todos os estudantes no ambiente

escolar. Uma outra medida disciplinar foi realizada nas reuniões de pais, com o intuito de

compartilhar a responsabilidade pelo espaço escolar com os membros da comunidade.

Assim, pais e estudantes foram envolvidos no processo de cuidado com a escola, o que

demonstrou o resgate da identidade da comunidade escolar com a unidade de ensino.

Houve uma reestruturação do regimento escolar e do funcionamento pedagógico da

escola. Não se admitiu mais a antecipação das aulas nem a dispensa de alunos antes

do horário de saída. Na ausência do professor regente, tornou-se obrigatório a

vinculação de atividades para realização no período de aula. Além disso, em diversas

reuniões com o corpo docente, discutiu-se a importância da responsabilidade com o

trabalho na escola, a fim de que, por meio da conscientização do corpo docente, a

equipe pudesse trabalhar efetivamente para a melhoria das condições pedagógicas da

escola.

Com o sucesso da reestruturação na organização da escola, ainda no ano de

2012, a escola aprimorou o desenvolvimento de atividades pedagógicas e culturais com

o objetivo de explorar o universo crítico dos estudantes, inserindo temas que fazem

parte de sua realidade.

A escola realizou a Feira de Ciências e Tecnologia, organizada pela equipe de

Ciências Exatas, em junho, com uma grande participação dos estudantes. Nessa feira, a

escola escolheu projetos representantes para a Feira de Ciências Regional do Recanto

das Emas, que escolheu três projetos da escola para representarem na Feira de
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Ciências de Brasília. Esses projetos alcançaram a Feira de Ciências Nacional,

representando, orgulhosamente, a escola.

Os Jogos Interclasse e a Gincana Cultural foram organizados pela área de

Códigos e Linguagens. Com um grande sucesso na realização, os estudantes puderam

desenvolver o espírito esportivo, a solidariedade, o trabalho em equipe e desfrutar de

momentos de lazer. O prêmio dado aos estudantes vencedores foi uma viagem para

Caldas Novas.

O projeto desenvolvido pela área de Ciências Humanas foi ligado ao

desenvolvimento de atividades relativas ao Dia da Consciência Negra. Entre danças,

peças e trabalhos orais, a confecção de quadros chamou a atenção mesmo da mídia

sendo alvo de reportagem4 do programa Alternativo, exibido pela rede de televisão SBT.

Além de um funcionamento exemplar dos projetos e trabalhos desenvolvidos na

parte pedagógica, merecem destaque as benfeitorias realizadas na parte física da escola.

A escola passou por uma reforma no início do ano de 2012, que lhe conferiu uma

identidade renovada. A proposta de transformar o ambiente escolar em um lugar que

ofereça ao estudante a sensação de movimento, alegria e beleza foi realizada por meio

de uma pintura que combina uma palheta de cores sugerida por um profissional. Assim,

ao entrar na escola, os estudantes são convidados a estar em um ambiente que causa

as sensações já destacadas. Em contrapartida, nas salas a combinação das cores tem

como motivação criar um ambiente de tranquilidade e atenção, proporcionando ao

estudante um lugar de aprendizado com as características específicas que tal ambiente

deva comportar.

Houve a reforma da sala de leitura, o que proporcionou maior espaço,

organização e ambientação dos estudantes ao estudo.

Para atender a demanda de estudantes com necessidades especiais, a escola

investiu na construção de um banheiro adaptado exclusivo.

A criação do laboratório de ciências tem como objetivo oferecer aos estudantes o

aprendizado prático das teorias trabalhadas em sala, permitindo o desenvolvimento de

4
A reportagem foi anexada à página do Sinpro, sendo visualizada em 07/02/2013. http://www.sinprodf.org.br/
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novas análises, do processo de metacognição e possibilitando os primeiros passos da

iniciação científica.

A criação do laboratório de informática é essencial para a adequação do ambiente

escolar às demandas da sociedade informatizada. A escola, assim, configura-se como

um ambiente que permite a inclusão do estudante nesse novo universo.

As salas de aula contam agora com um avançado equipamento multimídia. Todas

as salas de aula da escola possuem televisões que possibilitam diversas formas de

trabalhar os conteúdos, desde a exibição de vídeos até mesmo a exibição de conteúdos

interativos, por meio do suporte de internet disponível na escola.

Em 2013, motivada por um desejo de ampliar as possibilidades de aprendizagem

de nossos estudantes, no que diz respeito ao alcance de outros espaços e outros

tempos para a promoção de uma aprendizagem significativa, a escola aderiu à

Semestralidade. Com isso, novos projetos e novos desafios para uma educação de

qualidade foram discutidos com o grupo, fazendo com que os nossos estudantes

ressignificassem o conhecimento e passassem a ver a escola não apenas como um

espaço de aulas no período letivo, mas como um ambiente pleno de aprendizagem e

oportuno para o desenvolvimento acadêmico e científico.

Em 2014, motivados pela excelente experiência com a Semestralidade no Ensino

Médio, o Ensino Fundamental também sentiu a necessidade de se organizar para

promover uma aprendizagem significativa. Essa reflexão sobre a prática pedagógica,

sobre os tempos e espaços na constituição da aprendizagem na escola, fez com que o

grupo docente, em decisão democrática, aderisse ao Ciclo. Nesses dois anos (2013 e

2014) os índices da escola melhoraram significativamente.

Em 2015, com a Semestralidade e o Ciclo em pleno funcionamento, nós nos

deparamos com uma demanda muito peculiar. Com o sucesso na correção de fluxo do

Ensino Médio, houve a necessidade de ampliação do número de turmas e de alunos por

sala. O número de alunos subiu de 38 para 45 em cada sala e a escola teve um

aumento de oito turmas, somente no Ensino Médio. Por outro lado, houve a diminuição

do número de turmas no Ensino Fundamental, com seis turmas no matutino e seis no

vespertino. Essa nova estratégia prejudicou a organização pedagógica das duas

modalidades de ensino, em razão da falta de espaço para coordenações pedagógicas
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dos grupos. Um outro problema foi a promoção de 50 alunos do sexto ano do Ensino

Fundamental oriundos de classes de aceleração de outras escolas para compor turmas

de primeiro ano do Ensino Médio. Tudo isso fez com que o índice de reprovação da

escola voltasse a subir no ano de 2015. Se outras intervenções pedagógicas não

tivessem sido realizadas, o índice de reprovação seria ainda maior.

Em 2016, a equipe do CEd 104 realizou um trabalho que buscou combinar dois

fatores essenciais para o desenvolvimento social de nossos estudantes: a reflexão sobre

o papel no mundo e a autonomia do desenvolvimento da aprendizagem. Por meio de

projetos como os Desafios do século XXI, desenvolvemos um ciclo de palestras

temáticas realizadas durante o ano. Cada palestra teve como objetivo trazer os

estudantes para a reflexão a respeito de como se relacionar com um mundo em

constante transformação. Nesse sentido, há uma preocupação que extrapola a simples

busca por um lugar na vida acadêmica e científica, mas há uma preocupação em como

ser e estar em um mundo com a configuração atual.

Um outro fator associado a essa característica de identificação do lugar no mundo

pós-moderno, buscamos desenvolver uma proposta em que o estudante se configure

como o protagonista de sua aprendizagem. A autonomia na construção do

conhecimento é um fator diferencial, pois leva o estudante a transpor o espaço da sala

de aula para construir sua aprendizagem com todos os recursos que nossa sociedade

atualmente oferece.

O corpo docente do CEd 104 é comprometido com os estudantes e direciona o

foco para a aprendizagem ativa, distanciando-se cada vez mais de um ensino passivo.

Como resultados, a frequência dos estudantes na escola aumenta a cada dia.

A participação em programas e projetos desenvolvidos pelos professores alcança

um número bastante satisfatório de participação. Os resultados alcançados pelos

estudantes são cada vez mais expressivos. A escola alcançou 35 aprovações de

estudantes no Programa de Avaliação Seriada da UnB – PAS – e o maior número de

aprovações entre as diversas avaliações externas no país na história da escola.

Os dados do ENEM 2015 apresentados em 2016 indicam que o CEd 104, com

apenas 190 estudantes realizando a prova, ocupava a posição 10.474 do ranking

nacional, com uma média geral de 489,0 pontos. A média geral foi de 489 pontos. Em
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2016, o CEd 104 subiu quase 1.500 posições no ranking, encontrando-se atualmente na

posição 9.018, com aumento da nota média para 500,14 – um avanço de mais de 10

pontos na média geral.

Além desse importante feito, alcançamos 35 aprovações no Programa de

Avaliação Seriada – PAS, da Universidade de Brasília – UnB.

Em 2017, a nova equipe gestora deu continuidade ao excelente trabalho

desenvolvido na escola. A proposta de trabalho apresentada pela equipe foi

desenvolvida em consonância com os objetivos gerais da escola. Isso foi possível em

virtude de a chapa vencedora ser constituída por candidatos que já faziam parte da

escola e conheciam os desafios e os projetos para o ano de 2017.Como resultado desse

processo obtivemos 38 aprovações no Programa de Avaliação Seriada – PAS, da

Universidade de Brasília – UNB, além de diversos outros ingressos em instituições

públicas e privadas pelos programas como SISU, PROUNI, etc. Como medida de

segurança implementamos e ampliamos o número de câmeras dentro da escola,

reestruturação do espaço da portaria e da mecanografia.

Em 2018, a equipe gestora continuou com o excelente trabalho desenvolvido na

escola, também reformulou o projeto político-pedagógico e identificou que deveriam

ocorrer mudanças quanto a metodologia desenvolvida no processo de dependência,

afim de diminuir o número de alunos em tal situação para os anos seguintes. Obtivemos

resultados satisfatórios quanto ao número de alunos aprovados em universidades

públicas e em outras instituições privadas pelos processos do PAS/ENEM/PROUNI etc.

Deu início a reestruturação da entrada da escola quanto a acessibilidade e reformas dos

banheiros da quadra e dos servidores, além de melhorias na rede elétrica e

implementação do sistema de câmeras na escola conforme acordado em reunião.

Em 2019, aumentamos os números de aprovação nas avaliações externas como

também capacitamos nossos estudantes humanamente para a vida fora de nossa escola.

Para isso, entendemos que é necessário que o aluno desenvolva sua vida escolar com

seriedade, compromisso e autonomia. Os professores devem estar sempre em busca de

novas formas de apresentar as questões para os estudantes e a equipe gestora deve

trabalhar para fornecer um ambiente que propicie o melhor para o desenvolvimento da

aprendizagem.
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Entre as estratégias apresentadas pela equipe gestora durante o ano de 2019,

citamos a consolidação do programa Acadêmico Total, permitindo uma grande

integração entre a escola e os pais dos alunos. Por meio desse programa, os pais têm

informações sobre o horário de entrada e de saída dos alunos no ambiente escolar;

recebem notificações a respeito do desenvolvimento de atividades e também são

informados sobre todas as ocorrências dadas na escola. Com essa integração,

pretendemos alcançar resultados ainda mais satisfatórios tanto em termos de

aprendizagem real quanto de aprovações em avaliações externas.

O ano de 2020 foi um ano bem desafiador para e educação brasileira, pois teve o

estouro da pandemia do Corona Vírus, no mês de março. Passamos por um processo de

parada das atividades educacionais até o mês de julho, em que somente a parte

administrativa da escola funcionou. Após uma retomada das atividades, de forma online,

o ano letivo foi restabelecido com um novo calendário e uma nova forma de trabalhar, a

partir do uso do Google Classroom e Google Meet mediando as atividades e interações

entre professores e alunos. Com isso, a parte pedagógica foi extremamente afetada,

restando apenas uma outra forma de atuação de projetos, como podemos destacar os

aulões que foram ministrados de forma online.

Nesse ano de 2021, ainda na pandemia do Corona Vírus, pretende-se trabalhar

projetos como sala de leitura, encontros das profissões, literatura e debates, aulões e

feira de ciências. De forma geral, apresentamos os projetos que serão trabalhados

nesse ano:

Quadro 1. Relação de projetos por área de realização Ensino Fundamental

Ensino Fundamental
ANUAL Projeto Área

Inclusão Social SL. RECURSO
Consciência Negra HUMANAS
Semana de educação para a Vida TODAS
Robótica EXATAS
Feira de Ciências Todas

Quadro 2. Relação de projetos por área de realização Ensino Médio
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Ensino Médio

ANUAL Projeto Área
Inclusão Social SL. RECURSO
Consciência Negra HUMANAS
Semana de educação para a Vida TODAS
CINE DEBATE CODIGOS
ROBOTICA EXATAS
Feira de Ciências Todas
AULÕES – PAS / ENEM MULTIDISCIPLINAR

Todas as cargas residuais estão direcionadas para o desenvolvimento dos

projetos e das intervenções pedagógicas. O quadro demonstrativo dos profissionais, a

carga horária residual e a atividade que o professor desenvolve encontra-se no anexo.

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Quadro 3. Relação de funcionários do CEd 104 do Recanto das Emas

FUNÇÕES QUANTIDADE

Diretor 01

Vice-diretora 01

Supervisores 03

Chefe de secretaria 01

Secretário Escolar 01

Auxiliar de secretaria 01

Professores 70

Coordenadores Pedagógicos 03

Coordenadores Escola Integral 01

Orientador Educacional 03

Sala de recursos 02

Sala de leitura – Informática 01
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Monitora 01

Mecanografia 01

Auxiliar de Conservação e Limpeza 13

Vigia (terceirizados) 04

Porteiro 04

Merendeiras 05

Sala de atendimento especializado 01

A Direção – Órgão máximo na estrutura da administrativa da escola. É composta

pelo Diretor, Diretora Adjunta, Secretário Escolar e os Supervisores, e tem como

finalidade administrar a unidade de ensino atuando na parte pedagógica e administrativa.

A Secretaria Escolar – é o órgão que cuida da parte de escrituração de

documentos próprios para o controle da atividade escolar dos professores e estudantes.

É composta por um Secretário Escolar e quatro funcionários.

Supervisores de Direção – é um órgão da Direção, atuando na área pedagógica

e administrativa.

Serviço de Orientação Escolar – SOE – é um órgão de apoio à comunidade

escolar. Atua em todas as ações pedagógicas da Escola, bem como de forma preventiva

e interventiva nas questões disciplinares, é composta por três orientadoras.

Coordenação Pedagógica – atua como órgão de apoio à Direção da escola, é

responsável pela coordenação, organização, execução e controle do trabalho

pedagógico, auxiliando o corpo docente para o desenvolvimento do projeto educativo.

Para o ano de 2019 contamos com o número de 04 coordenadores, um no Ensino

Fundamental Anos Finais, dois no Ensino Médio e um na Educação Integral.

Quadro de professores - todo o quadro de professores possui curso superior,

além de fazerem parte do quadro, especialistas, mestres e doutorandos. A escola

oferece Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e atendimento especial para

inclusão de estudantes com necessidades especiais. A escola trabalha conforme as

orientações contidas no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal,

documento orientador das ações pedagógicas desenvolvidas pela Unidade de
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Aprendizagem.

Segurança - A escola tem o auxílio na segurança por parte de quatro vigias

terceirizados. Além disso, a PM faz rondas no perímetro escolar. Em reunião, sob a Ata

de Reunião Extraordinária, aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2015, com a

participação da equipe gestora, do Conselho Escolar e da comunidade escolar decidiu-

se autorizar operações de varredura pela PMDF dentro da unidade escolar, bem como

operações de varredura com o BPCães. No ano de 2016 a escola implantou o sistema

de monitoramento por câmeras nos ambientes externos, inicialmente com 16 e previsão

para ampliação para os ambientes internos. O sistema continua em funcionamento no

ano de 2018 e foi ampliado para um total de 96 com a implementação nos ambientes

internos como sala de aula e salas administrativas etc. As Atas encontram-se arquivadas

na escola e no anexo.

Salientamos que a escola passa por vulnerabilidade de segurança na parte

externa.

2.2 - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Esta UPE possui 20 salas de aula acolhendo no turno matutino 20 turmas de

Ensino Médio (semestralidade) e, no turno vespertino, a escola possui 08 turmas de

Ensino Fundamental Anos Finais (Ciclos de Aprendizagem), e 12 turmas de Ensino

Médio (semestralidade).

O Centro Educacional 104 do Recanto das Emas tem:

● 20 salas de aula;

● 01 sala de leitura / informática;

● 01 sala de recursos para o ensino especial;

● 01 mecanografia (sala adaptada de um banheiro);

● 01 sala da direção;

● 01 sala de apoio;
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● 01 sala de professores;

● 01 cantina com depósitos para alimentos;

● 02 banheiros para professores;

● 04 banheiros para estudantes;

● 02 banheiros para servidores;

● 01 banheiro para estudantes com necessidades especiais;

● 01 depósito para material de expediente e limpeza;

● 01 sala de servidor;

● 01 secretaria;

● 01 sala de estudos/reforço/robótica;

● 01 laboratório de ciências;

● 01 sala da Educação Integral;

● 02 quadras de esporte;

● 01 Espaço para refeição para Escola Integral é utilizado para reforço escolar no

horário contrário.

2.3 - COLEGIADOS

Visando seguir o Artigo 14, Inciso II da LDB 9.394/96, que assegura a

―participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes‖,

o CEd 104 do Recanto das Emas possui como instituições atuantes as seguintes

representações:

Conselho Escolar - Lei n º 3.086, de 5/12/2002 regulamentado pelo Decreto nº

23.440, de 10/12/2002, é formado por 15 membros escolhidos entre estudantes,

professores, servidores, pais e/ou responsáveis escolhidos através de eleição para o

período de dois anos. O mesmo se reúne uma vez por bimestre ou quando surge algum

fato relevante que necessita do aval ou aprovação do conselho.
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Conselho de classe - se reúne a cada Bimestre, é formado por membros da

Direção, Professores, Pais e/ou Responsáveis e os estudantes, tratam principalmente do

rendimento escolar, e é um dos momentos que se realiza a avaliação do Projeto

Educativo.

Caixa escolar - Sociedade civil, dotada de personalidade jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos. Tem como finalidade: prestar assistência aos estudantes

carentes; contribuir para o funcionamento efetivo e criativo da Unidade Escolar;

promover ações que contribuam para a melhoria qualitativa do ensino e colaborar com a

Administração da Instituição de Ensino.

Grêmio estudantil - Instituição composta por estudantes eleitos com o objetivo

de representar e defender os direitos dos estudantes, participar da elaboração de

atividades culturais da escola, interagir com outros grêmios escolares entre outros.
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3 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PRESENTE

Em 2016, a equipe do CEd 104 realizou um trabalho que buscou combinar dois

fatores essenciais para o desenvolvimento social de nossos estudantes: a reflexão sobre

o papel no mundo e a autonomia do desenvolvimento da aprendizagem. Por meio de

projetos como os Desafios do século XXI, desenvolvemos um ciclo de palestras

temáticas realizadas durante o ano. Cada palestra teve como objetivo trazer os

estudantes para a reflexão a respeito de como se relacionar com um mundo em

constante transformação. Nesse sentido, há uma preocupação que extrapola a simples

busca por um lugar na vida acadêmica e científica, mas há uma preocupação em como

ser e estar em um mundo com a configuração atual.

Um outro fator associado a essa característica de identificação do lugar no mundo

pós-moderno, buscamos desenvolver uma proposta em que o estudante se configure

como o protagonista de sua aprendizagem. A autonomia na construção do

conhecimento é um fator diferencial, pois leva o estudante a transpor o espaço da sala

de aula para construir sua aprendizagem com todos os recursos que nossa sociedade

atualmente oferece.

O corpo docente do CEd 104 é comprometido com os estudantes e direciona o

foco para a aprendizagem ativa, distanciando-se cada vez mais de um ensino passivo.

Como resultados, a frequência dos estudantes na escola aumenta a cada dia.

A participação em programas e projetos desenvolvidos pelos professores alcança

um número bastante satisfatório de participação. Os resultados alcançados pelos

estudantes são cada vez mais expressivos. A escola alcançou 35 aprovações de

estudantes no Programa de Avaliação Seriada da UnB – PAS – e o maior número de

aprovações entre as diversas avaliações externas no país na história da escola.

Os dados do ENEM 2015 apresentados em 2016 indicam que o CEd 104, com

apenas 190 estudantes realizando a prova, ocupava a posição 10.474 do ranking

nacional, com uma média geral de 489,0 pontos. A média geral foi de 489 pontos. Em

2016, o CEd 104 subiu quase 1.500 posições no ranking, encontrando-se atualmente na

posição 9.018, com aumento da nota média para 500,14 – um avanço de mais de 10

pontos na média geral.



27

Além desse importante feito, alcançamos 35 aprovações no Programa de

Avaliação Seriada – PAS, da Universidade de Brasília – UnB.

Em 2017, a nova equipe gestora deu continuidade ao excelente trabalho

desenvolvido na escola. A proposta de trabalho apresentada pela equipe foi

desenvolvida em consonância com os objetivos gerais da escola. Isso foi possível em

virtude de a chapa vencedora ser constituída por candidatos que já faziam parte da

escola e conheciam os desafios e os projetos para o ano de 2017.

No ano de 2018 conseguimos dar continuidade aos projetos já desenvolvidos e

obtivemos sucesso em aprovação dos alunos no PAS / EMEN entre outros.

Nesse sentido, em 2020, tínhamos um desejo de não só aumentar os números de

aprovação nas avaliações externas como também capacitar nossos estudantes

humanamente para a vida fora de nossa escola. Para isso, entendemos que é

necessário que o aluno desenvolva sua vida escolar com seriedade, compromisso e

autonomia. Os professores devem estar sempre em busca de novas formas de

apresentar as questões para os estudantes e a equipe gestora deve trabalhar para

fornecer um ambiente que propicie o melhor para o desenvolvimento da aprendizagem.

Segue abaixo os gráficos que apresentam os índices escolares das turmas do

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio do CEd 104 nos anos de 2011 a

2020 somente do CEd 104, excluindo as unidades de internação (UNISS; UNIRE).

Gráfico 1 – Rendimento Anos Finais – Ensino Fundamental CEd 104 (2011-2019)
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Gráfico 2 – Rendimento Anos Finais – Ensino Fundamental CEd 104 (2020)

Gráfico 3 – Rendimento Ensino Médio CEd 104 (2011-2019)

Gráfico 4 – Rendimento Ensino Médio CEd 104 (2020)
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Gráfico 5 – Rendimento geral CEd 104 (2011-2019)

Gráfico 6 – Rendimento geral CEd 104 (2020)

Os dados de aprovação, aprovação com dependência, reprovação e evasão

norteiam as ações pedagógicas da escola, direcionando o planejamento das estratégias

para a redução da reprovação e evasão dos últimos anos. Em consequência destas

ações, os índices de aprovação e evasão melhoraram significativamente em 2012, 2013,

2014. É importante salientar que em 2011 não foram canceladas as matrículas dos

estudantes evadidos, em consequência disso não conseguimos estabelecer um

parâmetro consistente entre evasão e reprovação. E em 2015, como já mencionado na

apresentação do projeto político pedagógico, tivemos um aumento da reprovação o que

nos impôs novos desafios para superação dos resultados em 2016 a 2018.

Com o objetivo de tornar o CEd 104 um ambiente cada vez mais propício para o
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desenvolvimento das relações educacionais, tem-se buscado investir na qualidade das

instalações e na criação de espaços de interação pedagógica. A escola passou por um

processo de revisão de toda a parte de informática, que apresentava maquinário

defasado. Passou por uma revisão na parte de cabeamento para ter condições de

realizar atividades na parte de informática e melhorar as condições de acesso à internet.

Assim, no ano de 2012, foi reativado o laboratório de informática por meio de parcerias

com Amigos da Escola, reestruturando o ambiente, as máquinas e criando o ambiente

de rede entre todos os computadores. Em 2013, a escola ampliou e reformou o

ambiente da sala de vídeo para melhor aproveitamento dos estudantes. Houve a

reforma de uma sala para a utilização como Laboratório de Ciências.

Com a pandemia do Corona Vírus, os dados de 2020 ainda precisam ser

tabulados para que tenhamos um real panorama das perdas pedagógicas sofridas por

conta da doença.

No que concerne ao espaço físico oferecido, a escola tem como objetivos, para

2021:

● Manutenção do laboratório de Ciências (Química, Física e Biologia);

● Manutenção da sala de Informática;

● Melhoria do acervo da sala de Leitura;

● Aquisição de novos equipamentos de mecanografia;

● Reforma da área de entrada, estacionamento e pátio;

● Revisão e manutenção da parte elétrica;

● Revitalização do espaço dos servidores;

● Adequação da sala de coordenação;

● Reparos nos banheiros;

● Melhoria da acessibilidade das áreas internas e externas;

● Reparo no piso e na tela das quadras de esporte;
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Por meio das propostas acima explicitadas, pretendemos oferecer aos estudantes

do CEd 104 um ensino de qualidade, contextualizado, proporcionando acesso à crítica e

à cultura, capacitando-o para o mercado de trabalho de forma técnica, científica e

psicológica. As alterações nos índices de evasão e repetência e a melhoria no

desempenho dos estudantes será uma consequência natural de todo o investimento e

empenho dos profissionais da escola.

4 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA5

A escola tem como função social basilar o desenvolvimento de competências e

habilidades físicas, cognitivas e afetivas do estudante, fornecendo-o a capacitação

necessária para exercer sua cidadania de forma atuante, crítica e integral em sua

sociedade. A escola tem o dever de garantir a aprendizagem necessária para que o

estudante possa desenvolver suas potencialidades humanas, acadêmicas e

profissionais e, para isso, é necessário que a escola se preocupe com os estudantes de

maneira integral. Assim, ao propiciar-se o acesso a cultura diversificada e a

interpretação crítica em seu mundo, garante-se ao estudante a inserção de maneira

sólida e segura na sociedade.

Para que isso ocorra, a escola deve apresentar de forma consistente os caminhos

da leitura, da escrita, das ciências exatas e humanas, das artes e das ciências da saúde.

Não somente isso, mas a escola no século XXI tem o desafio de coordenar de maneira

clara na vida do estudante o acesso ao mundo tecnológico, mas com a devida

conscientização dos direitos e deveres em um mundo guiado pela internet das coisas.

Esse estudante deve ser preparado para encarar os desafios desse novo universo

desenvolvendo sua cidadania digital.

Acreditamos que o caminho da escola no século XXI perpasse por novas formas

de ensino e aprendizagem. O estudante deve ser capaz de desenvolver sua autonomia

na construção de seus conhecimentos. Deve, também, ser protagonista nas formas de

compreender as maneiras com que aprende as informações. Para isso, a escola deve

estar preparada para o trabalho de desenvolvimento metacognitivo dos estudantes.
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Nesse sentido, a transição do espaço meramente teórico da sala de aula para outros

espaços é essencial para a ampliação das possibilidades de aprendizagem dos

estudantes. Os projetos garantem isso. Trabalhar com projetos é uma forma de se

permitir ao estudante a autonomia na construção de seu aprendizado. Dessa maneira,

―por meio do desenvolvimento de projetos, o estudante é levado a um

grau de aprendizado científico-metodológico que excede a simples

apresentação teórica dos problemas. (...) Assim, ao discutir e pensar 5

sobre problemas propostos, o estudante aprende a aprender,

desenvolvendo seu campo metacognitivo e sua autonomia na

construção de seu aprendizado‖.(SEEDF, 2019)6

Portanto, uma das melhores estratégias para o desenvolvimento dessas

habilidades é a inserção de projetos multidisciplinares, interdisciplinares e

transdisciplinares na rotina de aprendizagem dos estudantes. Por meio dos projetos, o

estudante aprende a lidar com o erro – tão fundamental para a aprendizagem – e a

reformular a construção de seu pensamento. Além disso, os projetos garantem a

integração entre pensamentos diferentes, a promoção do espaço de debate e a

colaboração entre os estudantes. Essas são habilidades estritamente relacionadas a

função social da escola.

6
Texto de Apresentação do Catálogo de Programas e Projetos da SEEDF, 2019. A apresentação foi redigida pelo

prof. Moacir N. Ferreira Junior, professor do CEd 104 do Recanto das Emas.
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5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

As mudanças observadas no cotidiano da escola acompanham as mudanças

realizadas na estrutura da sociedade. A escola do século XXI não cabe mais na

estrutura fordista de produção de estereótipos por meio de pacotes de conhecimento

que são disponibilizados por especialistas e inseridos na mente dos estudantes através

de processos de repetição e memorização enfadonhos. A transformação social tem feito

da escola um espaço em que se questiona sua antiga composição como uma estação

de produção com ambientes idênticos, horários estipulados para todas as atividades,

modelos a serem reproduzidos de acordo com um padrão, metas a serem alcançadas e

punições para produtividade abaixo do esperado. Enfim, a escola foi por muitos anos

uma linha de produção fordista baseada em princípios racionalistas e na lógica de

produção capitalista.

Pensar, no entanto, nesse modelo diante de um universo completamente

conectado, veloz e criativo parece um grande paradoxo. Há demandas diferentes

geradas pelas novas preocupações com o mundo. Surgem novos empregos. Empregos

antigos estão em fase de extinção. Estamos em um mundo que exige cada vez mais

criatividade, autonomia e conhecimento das novas tecnologias. Para um mundo

diferente, precisamos de uma relação de ensino-aprendizagem diferente.

Nesse sentido, como princípios norteadores de nossa prática pedagógica, temos

o desenvolvimento de homens e mulheres capazes de intervirem em sua realidade de

forma sólida, crítica, criativa e cidadã. A escola passa a ser um lugar em que a relação

de ensino teórico passa à relação de teoria e prática; em que o professor – outrora

inquestionável, detentor absoluto do conhecimento – passa à posição de capacitador na

solução de problemas; um mentor para a aplicação do conhecimento nas necessidades

reais da vida.

Essa escola deve abrir cada vez mais seus horizontes para além das paredes da

sala de aula e é necessário enxergar o conhecimento como uma ferramenta importante

na integração do estudante com o mundo do trabalho, com sua comunidade e com a

realidade virtual proporcionada pela internet das coisas. É exigida do estudante do

século XXI cada vez mais uma integração holística entre conhecimentos teóricos, ações
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práticas e criativas, crítica sobre seu lugar no mundo e suas contribuições e, também,

sensibilidade diante dos desafios naturais de sobrevivência em nosso planeta.

Dessa forma, reitera-se que para se formar um estudante, a escola deve ir muito

além da preocupação com uma robusta formação teórica, mas, sim, deve valorizar a

formação humana, a constituição do homem pleno, ético e cidadão.

5.1 - PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente, é a expressão

do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios

epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que

compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e

expressam o que consideramos fundamental: conhecimento, crenças, valores, atitudes,

relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.

Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no

tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam

no espaço social e escolar.

5.1.1 - PRINCIPIO DA UNICIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA

Na pratica pedagógica criadora, critica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham

novos significados. Ao reconhecer a Unidade indissociável entre teoria e prática, é

importante, também, considerar que, quando são tratados isoladamente, assumem

caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade

indissociável. Varquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é

preciso considerar a autonomia e a dependência de uma relação a outra, entretanto,

essa posição de prática na teoria não dissolve a teria na prática nem a pratica na teoria,

tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à constituição

da práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, pois ―é a sua

capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um

instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social‖ (idem, p. 215).

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada
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de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências, as

metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A

avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a considerar

o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção.

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala

de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica,

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento,

permeados por incentivos que articula teoria e prática requer de professor e estudantes

a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre

as atividades. Do professor, especificamente a organização da aula (SILVA, 201) com a

clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?

São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes

curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos

objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente,

com vista à apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e

operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas

existentes no contexto social.

5.1.2 – PRINCIPIO DA INTERDISCIPLINARIEDADE E DACONTEXTUALIZAÇÃO

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de

um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo

tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das

partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares,

ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos

didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações

importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e

acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem em
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uma situação próxima daquela no qual o conhecimento será utilizado, facilita a

compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes.

Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou integradora,

deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são os

conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa

ação rompe com a lógica de determinação de temas se uma reflexão sobre os

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma

integração que não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares

na escola.

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio

componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes,

literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar ou

favorecer a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já entre os

componentes curriculares busca-se integração existente entre os diferentes

conhecimentos.

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que ―[...] interdisciplinaridade

é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na

hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada sociedade‖ (p.65),

contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo,

favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores.

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se

faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica

das relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o

diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem

local para acontecer: as coordenações pedagógicas, discussão do currículo e

organização do trabalho pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade com

princípio.
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A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar

presente em qualquer intervenção interdisciplinar:

a) Definição de um problema, tópico, questão;

b) Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/disciplinas a

serem consideradas;

c) Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem pesquisadas;

d) Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos;

e) Articulação de todos os conhecimentos existentes e buscas de novas informações

para complementar;

f) Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no

processo, procurando trabalhar em equipe;

g) Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras,

como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc;

h) Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o estudo;

i) Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir

coerência e relevância;

j) Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado

inicialmente;

k) Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das atividades

pedagógicas e sobre o trabalho em grupo;

5.1.3 – PRINCIPIO DA FLEXIBILIZAÇÃO

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este currículo define uma

base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus

projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o

trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual

dos estudantes.
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A flexibilidade curricular dá abertura para atualização e a diversificação de formas

de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que

requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de

reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de

forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela

organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos.

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos

professores, articulada ao projeto pedagógico da escola. Ao considerar os

conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de

novos saberes, ressignificando os saberes científicos e dos do senso comum. Nessa

visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com

vista a ―[ ], um senso comum esclarecido e ciência prudente[ ], uma configuração do

saber‖ (SANTOS, 1989,p. 41), que reproduz a emancipação e à criatividade individual e

social.

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos

estudantes, o professor contribui para partirem de uma visão sincrética, caótica e pouco

elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior

(SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes,

práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores

saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos.
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6 - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

6.1 - MISSÃO

A missão do CEd 104 para o ano de 2020 é oferecer uma formação integral, um

ambiente de estímulo à aprendizagem constante e uma reflexão contínua que favoreça a

autonomia, a transformação social e a constituição crítica do indivíduo.

6.2 - OBJETIVOS

Para alcançar o objetivo proposto, o CEd 104 organizará suas atividades com

base nas seguintes propostas:

● Minimizar os números de dependência, reprovação e evasão;

● Conseguir maior adesão aos programas de acesso ao ensino superior (PAS,

ENEM e vestibular);

● Ampliar a participação dos pais no acompanhamento das atividades escolares;

● Desenvolver estudos sobre a sustentabilidade com os professores e estudantes;.

● Integrar a participação da família;

● Incentivar o trabalho em equipe, demonstrando que as diferenças podem

contribuir para o melhor desenvolvimento dos trabalhos;

● Promover a inclusão tecnológica;

● Estimular o uso das diferentes linguagens como ferramentas para melhoria na

qualidade de vida;

● Conscientizar todos os membros da comunidade escolar sobre a importância da

inclusão social;

● Permitir ao estudante a construção de sua identidade, desenvolvendo seu senso

crítico, sua criatividade, despertando suas potencialidades;

● Agregar ao ensino curricular um conjunto de habilidades e competências que

ofereçam aos estudantes um desenvolvimento de condições necessárias para viver

como cidadão e como profissional;

● Proporcionar ao estudante condições para que possa seguir seus estudos e sua
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vida profissional, por meio da isonomia de tratamento, da contextualização, da

aprendizagem significativa e da interdisciplinaridade norteado pelo conhecimento;

● Resgatar as relações interpessoais por meio do respeito e da afetividade para

com seus professores, colegas e demais membros da comunidade escolar;

● Fortalecer as relações entre a escola e a comunidade desenvolvendo atividades,

eventos e parcerias;

● Proporcionar treinamento continuado por meio de capacitação, aperfeiçoamento e

especialização, para os docentes e demais servidores;

● Desenvolver o processo ensino-aprendizagem permanentemente,

contextualizando os conteúdos da base nacional comum e oferecendo disciplinas da

parte diversificada que atendam às necessidades dos estudantes para o seu pleno

desenvolvimento;

6.3 - METAS

Para o ano de 2021, o CEd 104 apresenta os seguintes objetivos específicos:

● Aumentar em 3 % a taxa de aprovados sem dependência;

● Diminuir em 10 % os índices de repetência e 2% os índices de evasão para o

Ensino Médio;

● Diminuir em 10 % os índices de repetência e 2% os índices de evasão para o

Ensino Fundamental;

● Integrar o uso do Laboratório de Ciências às aulas da área das ciências exatas;

● Aumentar o índice de satisfação com a escola em 2% na avaliação institucional;

● Aumentar em 15% a participação dos estudantes na avaliação do PAS;

● Realizar o acompanhamento pedagógico dos estudantes por meio das estratégias

de integralização do ensino;

● Incentivar a participação de pelo menos 80% dos estudantes de 3ª série do E.M.

na realização da prova do ENEM;
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6.4 - AÇÕES

Para que a escola consiga atingir suas metas, pretende-se desenvolver ações nos

vários campos, dentre estas se destacam as seguintes:

● Promover iniciativas culturais com a organização de eventos que serão

elaborados pela Coordenação pedagógica em parceria com os professores de cada área

do conhecimento;

● Melhorar as condições da Sala de Vídeo com equipamento de som e luz e

cadeiras apropriadas, para que se tenha uma melhor estrutura para a realização das

atividades pedagógicas desenvolvidas;

● Melhorar as condições para os professores de Educação Física, como a

aquisição de materiais esportivos, melhorias nas outras quadras esportivas como pintura

e, reparos nos alambrados e postes e tabelas esportivas;

● Equipar o laboratório de ciências adquirindo mobiliário e equipamentos para

melhor atender os estudantes, necessitando de um professor disponível para esse

atendimento;

● Promover ações pedagógicas buscando uma maior sensibilização e motivação

para a participação dos pais nas atividades escolares;

● Adquirir recursos pedagógicos e tecnológicos como: scanner, Datashow,

impressora, cartuchos e tintas, notebook, máquina de Xerox, softwares educacionais,

CDs e DVDs, leitora para correção de provas;

● Melhoria da Sala de Leitura com a aquisição de livros;

● Promover projetos fora da escola, levando os estudantes a conhecer a cidade de

Brasília e sua história, sua estrutura arquitetônica, sua vegetação, fauna e flora entre

outras características de formação histórica, social e política;

● Criar e ampliar parcerias com outras unidades escolares e com universidades

para promover uma aprendizagem ainda mais significativa para os estudantes,

possibilitando o aumento de possibilidades de ingresso no mundo do trabalho e no

universo do ensino superior;
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● Ampliar o índice de leitura dos estudantes por meio do incentivo a leitura de livros

clássicos e modernos, bem como das obras do PAS e de outras avaliações externas de

âmbito nacional;

● Promover ações de capacitação para professores e estudantes sobre novas

tecnologias para o desenvolvimento das relações de ensino e aprendizagem;
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7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

7.1 - CURRÍCULO EM MOVIMENTO

O Currículo em Movimento apresenta uma proposta de organização curricular em

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM),

estabelecendo que ―o tratamento metodológico dos conteúdos deve evidenciar a

contextualização e a interdisciplinaridade para a articulação e o fortalecimento de

saberes para a apreensão e intervenção na realidade a partir da cooperação. ‖

(SEEDF:2014, 11)

Nesse sentido, observa-se que a escola deve conceber as práticas de ensino e

aprendizagem sem desconsiderar que (i) há uma relação indissociável dos

conhecimentos aprendidos na escola dos conhecimentos do mundo, que (ii) a

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são formas eficazes de correlacionar esses

saberes; (iii) que os saberes dos estudantes devem ser direcionados para a sua

realidade e (iv) que a cooperação é um dos fundamentos da educação no século XXI e,

portanto, deve ser desenvolvida na escola desde as bases.

Assim, a proposta do CEd 104 condensa-se à do Currículo em Movimento ao

seguir como premissas as bases que as DCNEM apresentam para o Ensino Médio, em

seu artigo 5:

I – Formação integral do estudante;

II – Trabalho e pesquisa como princípios educativos;

III – Educação em direitos humanos como princípio nacional norteador;

IV – Sustentabilidade ambiental como meta universal;

V – Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade

dos conhecimentos e dos sujeitos no processo educativo, bem como entre teoria e

prática no processo de ensino-aprendizagem;

VI – Integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais

realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização;
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VII – Reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos

do processo educativo, das formas de produção dos processos de trabalho e das

culturas a eles subjacentes;

VIII – Integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência da tecnologia e

da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular.

Para alcançar-se a formação integral do estudante, possibilitando o

desenvolvimento máximo de suas habilidades, é necessário que a escola adeque os

procedimentos metodológicos do trabalho pedagógico aos novos contextos exigidos pelo

mundo. Uma das adequações mais importantes é tornar a aprendizagem significativa,

voltada para a realidade do estudante no mundo e fazendo com que seus

conhecimentos sejam voltados para contextos em que os usos realmente façam sentido

para eles.

7.2 - PEDAGOGIA HISTORICO-CRITICA

A pedagogia histórico-crítica é uma tendência pedagógica progressista

fundamentada em teoria de autores como Marx, Grasmci, Kosik entre outros. Essa

corrente se destaca por uma preocupação com a função transformadora da educação

em relação à sociedade, bem como com a fundamentação do processo de construção

do conhecimento teórico.

Nesse sentido, conforme Aranha (1996) objetiva-se:

―Construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão de nossa

realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da

educação no processo de transformação social. Não que a educação

possa por si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança

se faz de forma mediatizada, ou seja, por meio da transformação das

consciências‖. (ARANHA, 1996, p. 216).

Com isso, evidencia-se como processo básico nessa tendência uma preocupação

com a transformação social, considerando-se a importância da percepção crítica do

indivíduo com relação às características do mundo do trabalho e das vivências sociais
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como uma construção indissociável da cultura. Nesse sentido, a mediação cultural é a

base do processo de compreensão crítica e de transformação social.

Libâneo (1994), defende que a valorização da escola como instrumento de

apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que

a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la

democrática‖. Como parte holística de um todo social, as relações desenvolvidas na

escola impactam diretamente na transformação social. Assim, o autor afirma que:

―a condição para que a escola sirva aos interesses populares é garantir a

todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos escolares

básicos, que tenham ressonância na vida dos alunos. Entendida nesse

sentido, a educação é 'uma atividade mediadora no seio da prática social

global', ou seja, uma das mediações pela qual o aluno, pela intervenção

do professor e por sua própria participação ativa, passa de uma

experiência inicialmente confusa e fragmentada (sincrética) a uma visão

sintética, mais organizada e unificada‖. (LIBÂNEO, 1994, p. 69).

Considerando as bases da pedagogia crítica, entendemos que a escola é um

ambiente de grande relevância para a construção da cidadania e da percepção do

mundo que nos cerca. Ainda nas palavras de Libâneo, ―a atuação da escola consiste na

preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um

instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma

participação organizada e ativa na democratização da sociedade‖. (LIBÂNEO, 1994, p.

70).

7.3 - APRENDIZAGEM ATIVA

Partindo-se do princípio de que um dos mais importantes objetivos da relação de

ensino e aprendizagem é a sistematização do conteúdo por parte do estudante, de modo

que ele possa entender melhor a realidade e a transformá-la a partir de suas próprias

experiências, entendemos que a escola precisa estar sempre repensando as estratégias

pedagógicas.

O desenvolvimento de habilidades para formar cidadãos com mentes e

disposições desafiadoras que se tornem ativos, competentes e pensadores críticos em

nosso mundo complexo perpassa também por uma renovação nas formas com que os
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estudantes lidam com os conteúdos na sala de aula e com o conhecimento em suas

vidas. Nesse intuito, a educação deve promover ―a capacidade de examinar, refletir e

argumentar o respeito a si mesmo e aos outros a preocupação com a própria vida e

bem-estar e com a vida das outras pessoas a capacidade de imaginar e pensar o que é

bom para si mesmo e para os outros‖ (PILATI, 2019).

Para se alcançar esse objetivo, a metodologia da aprendizagem ativa traz uma

nova forma de se compreender o processo de ensino e aprendizagem. Segundo

Luckesi (2002): ―A aprendizagem ativa é aquela construída pelo educando a partir da

assimilação ativa dos conteúdos socioculturais. Nessa perspectiva, o educando assimila

esses conteúdos, tornando-os seus, por meio da atividade de internalização de

experiências vividas‖. (LUCKESI, 2002, p.132 apud PILATI, 2019)

Dessa maneira, o termo ―aprendizagem ativa‖ é cunhado para estabelecer

referência a atividades instrucionais que envolvam os alunos fazendo as coisas e

pensando sobre o que estão fazendo (Bonwell, Charles C., and James A. Eison. 1991,

p.19). Consiste na elaboração de atividades que envolvam e engajem os estudantes no

processo de aprendizagem, bem como de atividades que promovam o desenvolvimento

de habilidades cognitivas e da metacognição. A metacognição é essencial para que os

estudantes gerenciem as suas propriedades de pensar e os objetivos de suas ações,

aprendendo sobre a melhor forma de estabelecer conexão com as informações a eles

dispostas. Ao se referir à metacognição, automaticamente criamos uma intersecção com

a autonomia e com o protagonismo estudantil.

Na perspectiva da aprendizagem ativa, espera-se que o aluno não seja

meramente um "recebedor" dos conhecimentos transmitidos por um professor, mas que

ele seja autor dos caminhos que vão construir sua própria aprendizagem. Esse

pensamento leva a um novo molde nas relações estabelecidas na sala de aula, pois a

partir desse ponto o estudante deve se comportar de maneira ativa na aquisição do

conhecimento, tornando-se protagonista em sua aprendizagem.

No CEd 104, adotamos os princípios da Aprendizagem ativa com base nos

conceitos das neurociências, aqui representados por (Brasnford, Brown & Cocking,

2000, OAKLEY, 2014 PILATI, 2017) que apresentam a seguinte programação

metodológica:
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a. Partir do conhecimento prévio dos alunos;

b. Promover a compreensão profunda do assunto (os professores devem apresentar

uma profunda fundamentação, mostrar vários contextos em que o conceito funciona,

compreender as ideias no contexto de uma base conceitual e organizar o conhecimento

de modo a facilitar sua aplicação e recuperação). Princípios e estratégias que só o

especialista sabe!;

c. Ajudar os alunos a aprenderem a controlar sua própria aprendizagem, a definirem

seus objetivos e a monitorarem seu progresso;

Para a contextualização de nossas atividades, seguimos mais estritamente a

perspectiva metodológica presente em PILATI (2017), que apresenta como fundamento

básico para a construção desse design de aprendizagem o seguimento de três pontos

que guiam a experiência na aprendizagem ativa:

1. Levar em consideração o conhecimento prévio do estudante.

2. Desenvolver o conhecimento profundo dos fenômenos estudados

3. Promover a aprendizagem ativa por meio de habilidades metacognitivas.

(PILATI, 2017:101)

Com essa perspectiva, espera-se que os estudantes sejam capazes de alcançar

uma aprendizagem mais profunda dos temas, atuando de forma cooperativa entre si,

percebendo que, além de buscar a solução para uma situação proposta devem ser

cooperativos para resolvê-la e chegar a um consenso. Além disso, também se espera

que os estudantes desenvolvam cada vez mais a capacidade de explicitar o próprio

pensamento e tentar compreender o pensamento do outro, discutindo suas dúvidas e

sabendo respeitar opiniões divergentes, assumindo que o erro é parte do caminho na

construção de hipóteses e o desenvolvimento de soluções perpassa pela necessidade

de reconstruções da aprendizagem.
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8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

8.1 - OBJETIVO

Partindo do princípio de que a educação básica tem por finalidades desenvolver o

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, o

objetivo do trabalho da coordenação pedagógica, em conjunto com os professores, é

desenvolver o currículo de forma interdisciplinar, privilegiando a integração das

disciplinas dentro das áreas de conhecimento. Os trabalhos interdisciplinares se

integram a uma avaliação desenvolvida com base em temas atuais, discutidos durante

as aulas com o enfoque dado por cada disciplina a esse tema.

8.2 - CARTÃO DE ACESSO ESCOLAR

Os estudantes do CEd 104 recebem no começo do ano letivo o cartão de acesso

escolar, por meio da qual é liberada a entrada e a saída na escola por meio aplicativo

(Acadêmico Total). Esse mecanismo auxilia a organização do fluxo de pessoas que

entram na escola, proporcionando, também, a segurança dos estudantes no ambiente

escolar. Além disso, pelo fato de o estudante ser liberado apenas com o cartão de

acesso, restringem-se as possibilidades de faltas injustificadas, pois o controle da

entrada e saída dos estudantes é realizado diariamente pelo sistema informatizado

integrado com o programa Acadêmico Total, já descrito anteriormente.

8.3 - O REGIME DE DEPENDÊNCIA

O Regime de Dependência é uma estratégia pedagógica regida pela LEI N°

2.686, DE 19 DE JANEIRO DE 2001 (em anexo). Essa estratégia permite a progressão

parcial dos estudos na série/ano imediatamente subsequente, dentro de uma mesma

etapa da Educação Básica, quando o estudante não conseguir aproveitamento

satisfatório para a aprovação em até dois componentes curriculares. O regime de

dependência beneficia o estudante na continuação dos estudos, sem que este seja

retido na série em que não alcançou aprovação. A possibilidade do regime de

dependência será facultada ao estudante na condição do cumprimento das etapas do
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processo de recuperação da aprendizagem.

8.3.1 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE DEPENDÊNCIA NO CEd 104DO
RECANTO DAS EMAS

Seguindo-se o exposto na Lei N° 2.686, DE 19 DE Janeiro DE 2001, o CEd 104

realizará o processo de dependência com a participação dos estudantes nas aulas do

componente curricular, em turno contrário ao turno em que o estudante estiver

regularmente matriculado (conforme o Art. 3° inciso I).

8.3.2 - DA FREQUÊNCIA

O estudante que receber o benefício do regime de dependência deverá cumprir

a carga horária mínima de 75% (Art. 3°, § 3°) de presença nas aulas do componente

curricular em que não alcançou aproveitamento suficiente para a aprovação. Os

estudantes deverão frequentar as aulas obrigatoriamente no primeiro semestre do ano

letivo. Casos excepcionais serão objetos de deliberação pelo Conselho de Classe, entre

os professores e a Equipe Gestora da Unidade Escolar.

8.3.3 - DAS AVALIAÇÃOES E APROVAÇÃO NO PROCESSO DE DEPENDÊNCIA

O estudante deverá se submeter às avaliações de aprendizagem dos

componentes curriculares nos quais está inscrito no regime de dependência. Para a

aprovação, o estudante deverá obter média igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos e

cumprir todas as etapas dos processos de avaliação.

Caso não cumpra as condições mínimas para a aprovação, o estudante será

considerado reprovado no componente curricular e terá a progressão de estudos

interrompida. A interrupção do processo de progressão resultará em retroação da

progressão parcial, ou seja, o estudante deverá cursar novamente a série na qual

recebeu o benefício da progressão de estudos por não ter alcançado aprovação.

Na hipótese de reprovação no componente curricular em que o estudante
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cumpre regime de dependência, mas aprovação no mesmo componente curricular na

série em que se encontra matriculado, o estudante será considerado aprovado

automaticamente.

8.4 - UNIFORME

Só é permitida a entrada dos estudantes no CEd 104 com o uniforme escolar,

inclusive fora do horário letivo. Os uniformes descaracterizados (deformações, rasgos,

pichações etc.) serão considerados incoerentes com o ambiente escolar e, por esse

motivo, a entrada do aluno na escola será impossibilitada. O uso de bermudas e shorts

acima do joelho será considerado inadequado para o ambiente escolar, com exceção ao

uso para as aulas de Educação Física, sob autorização do professor responsável.

8.5 - AULAS

A organização das aulas no CEd 104 deve ser motivada por três referenciais: (1)

ensino de conteúdo programático de acordo com o planejamento pedagógico, (2) reforço

do aprendizado por meio de atividades e (3) avaliações programáticas segundo o

Projeto Pedagógico da escola. Nesse sentido, no que tange ao ensino do conteúdo

programático, o professor deverá exaurir todo o conteúdo programado para o ano

segundo o cronograma escolar. As aulas devem ser planejadas de forma que gerem

dinamicidade, promovendo acesso a mecanismos de conhecimento midiáticos e que

sejam possivelmente integrados à realidade dos estudantes. Foi priorizada a

organização das aulas com horários duplos, proporcionando ao professor e ao estudante

um melhor momento para desenvolvimento das atividades.

O professor deverá, também, realizar a divisão dos conteúdos programáticos de

maneira coerente, a fim de equilibrar o desenvolvimento das tarefas durante os

bimestres. De maneira complementar ao desenvolvimento dos conteúdos, os

professores deverão elaborar atividades para cada temática trabalhada em sala de aula,

de modo a fornecer ao aluno múltiplas possibilidades de construir a aprendizagem de

maneira autônoma, subsidiado pela orientação do professor. Como estratégias para o

desenvolvimento da aprendizagem, são realizados projetos interdisciplinares que

buscam desenvolver competências de leitura e escrita, raciocínio matemático,
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conhecimentos gerais e aplicação da teoria em aspectos práticos do cotidiano, que são

bases para o bom desenvolvimento das capacidades do estudante.

Por fim, os conteúdos trabalhados durante os períodos bimestrais serão objeto

de avaliação técnica. Nesse sentido, a avaliação é realizada por meio de uma prova de

conhecimentos gerais e interdisciplinares realizada ao fim de cada bimestre, que

representa 50% do valor total de pontos atribuídos nos componentes curriculares. A

pontuação restante para o fechamento da nota bimestral é realizada por meio de

atividades práticas produzidas pelos alunos em sala de aula, cabendo ao professor a

organização dessas atividades.

A organização do CEd 104 privilegia a permanência do estudante no ambiente

escolar para que desempenhe as atividades pedagógicas referentes aos conteúdos

trabalhados em sala de aula. Na ausência de professores no horário de aula, os

estudantes não terão as aulas antecipadas (subida de aula), permanecendo no ambiente

escolar. Essa medida tem como fundamento proporcionar ao estudante o contato com

atividades específicas de cada matéria, com atividades complementares, propiciar

ambiente sadio para desenvolvimento do convívio social e possibilitar ao estudante a

segurança no horário de retorno à sua casa, uma vez que, ao saírem todos os ao

mesmo tempo do ambiente escolar é possível inibir atos de violência.

8.6 - INTERVALO

O intervalo durante as aulas será realizado duas vezes no dia letivo, com duração

de 15 minutos, sendo realizados após a segunda e a quarta aula. A realização desses

dois momentos pôde ser constatada, já em 2012, como uma opção mais adequada que

a realização de apenas um período de intervalo, uma vez que os estudantes retornam

mais tranquilos ao ambiente da sala, além de solicitarem menos a saída para beber

água ou ir ao banheiro. Isso resulta em maior tempo – e com maior qualidade - de

aprendizado.

8.7 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A coordenação pedagógica na escola é um espaço de construção de

conhecimentos desenvolvidos por meio de reflexões e discussões realizadas entre o
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corpo docente, serviço de orientação educacional, sala de recursos e a equipe gestora.

A dinâmica das coordenações do Ensino Fundamental - Anos finais - é realizada da

seguinte forma:

Quadro 4 - Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental - Anos Finais

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Códigos e
linguagens

Coordenação
articulada

Coordenação
por área –
Códigos

Coordenação
coletiva

CPI CPI

Ciências
Humanas

Coordenação
articulada

Coordenação
por área -

Coordenação
coletiva

CPI CPI

Humanas

Ciências
Exatas

Coordenação
articulada

Coordenação
por área -
Ciências
Exatas

Coordenação
coletiva

CPI CPI

O trabalho realizado na Coordenação Articulada ocorre nas segundas-feiras e

consiste na discussão acerca do andamento dos projetos desenvolvidos na escola e as

estratégias para a realização de trabalhos interdisciplinares com toda a equipe docente.

Nas Coordenações Pedagógicas Individuais (CPI) os professores de cada

disciplina coordenam suas atividades individuais fora do ambiente escolar.

A Coordenação Coletiva é um espaço destinado ao aprimoramento teórico, a

discussões de ideias e reflexões acerca do cotidiano escolar. Esse espaço é

caracterizado principalmente pelo desenvolvimento da formação continuada.

As Coordenações por Área do Conhecimento são destinadas ao planejamento de

atividades concernentes à prática pedagógica de cada componente curricular.

A Coordenação Pedagógica do Ensino Médio é interdisciplinar, devido à

organização do ensino em regime semestral por blocos de disciplinas, à exceção da
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Coordenação dos professores de carga horária semanal de 20h, com as devidas

exceções também aqui descritas. Dessa forma:

Quadro 5. Relação de dias x coordenação do turno matutino

Dia da semana Professores de 40h

Segunda-feira ● Professores que ministram disciplinas em apenas um
Bloco (Bloco I ou Bloco II)

Terça-feira ● CPI Bloco I
● CPI Bloco II I

Quarta-feira Coordenação Coletiva
Quinta-feira ● Professores que ministram disciplinas em apenas um

Bloco (Bloco I ou Bloco II)
● CPI Bloco II

Sexta-feira ● CPI Bloco I
● CPI Bloco II

Quadro 6. Relação de dias x coordenação do turno vespertino

Dia da semana Professores de 40h

Segunda-feira ● Professores que ministram disciplinas em apenas um
Bloco (Bloco I ou Bloco II)

Terça-feira ● Professores que ministram disciplinas em apenas um
Bloco (Bloco I ou Bloco II)

Quarta-feira Coordenação Coletiva
Quinta-feira ● CPI Bloco I

● CPI Bloco II
Sexta-feira ● CPI Bloco I

● CPI Bloco II

8.8 - CICLOS

A organização do trabalho escolar por meio de ciclos de aprendizagem no Ensino

Fundamental - Anos Finais, no CEd 104, respalda-se no artigo 23 da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade na

organização do trabalho pedagógico em ciclos ou forma diversa de organização para

melhoria do processo de aprendizagem. O artigo 12 da LDB define entre as

incumbências dos estabelecimentos de ensino a autonomia da escola na elaboração e

execução do projeto político-pedagógico; o artigo 4º da Lei de Gestão Democrática nº

4.751, de 7 de fevereiro de 2012, garante autonomia pedagógica às escolas públicas do

Distrito Federal para elaborar e implementar seu projeto político-pedagógico, em
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consonância com as políticas educacionais vigentes e as com normas e diretrizes da

rede pública de ensino do DF.

A ampliação dos ciclos no Ensino Fundamental ampara-se, também, nas

Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo Conselho de

Educação do Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e instituída pela

Secretaria de Estado de Educação do DF por meio da Portaria nº 4 do dia 12 de janeiro

de 2007.

A compreensão de ciclos assumida neste Projeto caracteriza-se pelo que Barreto

e Sousa propõem:

[...] alternativas de organização do ensino básico, que ultrapassam a

duração das séries anuais como referência temporal para o ensino e a

aprendizagem e estão associados à intenção de assegurar à totalidade

dos estudantes a permanência na escola e um ensino de qualidade. [...],

demarcam mudanças de concepção de conhecimento e de aprendizagem,

na ocupação do tempo escolar, bem como na própria função da educação

escolar, vindo a constituir um caminho potencial para a democratização do

ensino (2005, p. 660).

A adoção de ciclos nos anos finais do Ensino Fundamental nesta unidade escolar

compartilha responsabilidades individuais e coletivas. O trabalho pedagógico coletivo

apresentado neste Projeto Político-Pedagógico é uma das condições essenciais para a

sua implementação. Para isso, são dinamizados colegiados como: Conselho de Classe,

Conselho Escolar, reuniões de coordenação pedagógica coletiva, entre outros.

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na

organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu

desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse processo

avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da escola a

repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem

sua melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos

estudantes.

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não

permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens e se
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fundamenta no pressuposto de que o estudante não deve repetir o que já sabe; e não

deve prosseguir os estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem. Isso

significa que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem percalços

que venham a interromper a evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS,

PEREIRA, OLIVEIRA, 2012).

Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico proposto

neste Projeto fundamenta-se na seguinte organização:

● Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos metodológicos,

das avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando os ritmos diferenciados e

a heterogeneidade característica dos processos de aprendizagem humana;

● Ensino heterogêneo e diferenciado, caracterizado pelo respeito às

potencialidades e ritmos de aprendizagem;

● Adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a atingir os

objetivos de aprendizagem;

● Avaliação formativa contínua e a serviço da promoção das aprendizagens,

conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a

Educação Básica da Secretaria de Educação, 2008;

A opção pelos ciclos nesta escola tem por base a compreensão de que é urgente

reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade. Compreender e respeitar

as diferenças, orientados pela certeza de que não se pode abrir mão de uma educação

pública para todos em seu sentido pleno, como preceitua a Constituição Federal de 1988,

artigo 205.

As estratégias do fazer didático-pedagógico no cotidiano da sala de aula organiza-

se por meio do reagrupamento intraclasse, interclasse e projeto interventivo, ações que

priorizam a promoção da aprendizagem significativa (DISTRITO FEDERAL, 2012a).

8.8.1 - REAGRUPAMENTO INTERCLASSE

A Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de

Educação, Art. 27 § 2º prevê na organização do trabalho pedagógico a mobilidade e a
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flexibilização dos tempos e espaços escolares e a diversidade nos agrupamentos de

estudantes, como indicativo de novas possibilidades de aprendizagens.

Nesse sentido, o reagrupamento interclasse é uma estratégia pedagógica que

permite o agrupamento dos estudantes, de acordo com suas dificuldades e

potencialidades de aprendizagem, a fim de permitir o avanço contínuo das

aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que contemplem as

possibilidades e necessidades de cada estudante. A formação dos grupos será realizada

de acordo com as dificuldades e/ou potencialidades apresentadas e as ações serão

desenvolvidas pelos professores no próprio turno de regência. O planejamento deve

ocorrer coletivamente, durante coordenação pedagógica a partir de objetivos definidos

pelos professores envolvidos, que estabelecerão critérios intencionais de reagrupamento.

As intervenções pedagógicas de cada grupo poderão ser realizadas evidenciando-se as

habilidades de cada professor.

Durante os reagrupamentos, é importante que cada professor se disponibilize –

de acordo com sua formação, sua área de interesse, seus desejos – a sugerir tarefas,

apresentar propostas de intervenção, compartilhar recursos e experiências e propor

atividades diferenciadas do contexto diário de sala de aula.

A periodicidade da realização do reagrupamento será definida de acordo com os

objetivos indicados pela equipe docente. O reagrupamento deverá ser registrado no

Diário de Classe, especificando-se os critérios utilizados para a formação dos grupos, as

atividades desenvolvidas e o período de realização. Cabe ressaltar que não haverá, com

isso, formação de novas turmas. Os estudantes continuam registrados nos Diários de

Classe em suas turmas referência, haja vista o caráter temporário e dinâmico dessa

estratégia.

Faz-se necessária também a definição das áreas de conhecimento que nortearão

o trabalho no grupo. Como o enfoque deverá ser pautado em um trabalho multidisciplinar,

nesses grupos as atividades desenvolvidas em Matemática, por exemplo, poderão

conter um texto voltado para um conteúdo do bimestre em Português, assim como

poderá se valer de um conteúdo de Arte para o desenvolvimento das atividades. O que

determinará o êxito dessa estratégia didático-pedagógica é o diálogo entre todos os

componentes curriculares, com o objetivo de contemplar as possibilidades e
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necessidades de aprendizagem dos estudantes.

8.8.2 - REAGRUPAMENTO INTRACLASSE

O Reagrupamento Intraclasse consiste na formação de grupos de estudantes de

uma mesma turma, de acordo com suas dificuldades de aprendizagem. O planejamento

do professor poderá ser realizado individualmente ou coletivamente. As intervenções

pedagógicas, no reagrupamento intraclasse, serão definidas pelo docente, durante o

planejamento, de acordo com o diagnóstico, que estabelecerá a sequência didática e os

objetivos a serem trabalhados de forma diversificada. É importante pensar que o tempo

das atividades deverá ser planejado para que tenham a mesma duração e evite que um

grupo de estudantes fique sem atividades.

8.8.3 - PROJETO INTERVENTIVO

O Projeto Interventivo (PI) é constituído em princípio pela destinação de

estratégias de ensino especificamente aplicadas a um grupo de estudantes com

dificuldades de aprendizagem, haja vista o não acompanhamento das situações de

aprendizagens propostas para o ano em que o estudante se encontra matriculado,

independentemente da idade. É uma proposta de intervenção complementar, de

inclusão pedagógica e de atendimento individualizado.

O PI visa promover o repensar de concepções e práticas pedagógicas,

adequando-as à promoção das aprendizagens dos estudantes. Deve ser realizado

considerando-se a diversidade do espaço entendido como ambiente escolar e as

peculiaridades das aprendizagens dos estudantes. A carga horária residual dos

professores poderá ser utilizada para otimizar os projetos interventivos. Deve ser

permanente na sua oferta e flexível, dinâmico e temporário no atendimento aos

estudantes. Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações pertencentes à

construção do PI. Algumas formas de registro serão estabelecidas pela SEEDF, no

diário de classe, e outras poderão ser constituídas e adotadas por cada Unidade Escolar

e por cada professor. Convém salientar que a escrita do Projeto Interventivo se torna

importante como registro, e deve traduzir, de forma simples, a dinamicidade ocorrida no

dia a dia de sua aplicação.
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8.8.4 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR NOS CICLOS

A matriz curricular no CEd 104 do Recanto das Emas busca priorizar a

aprendizagem significativa. Para isso, propõe uma nova distribuição das disciplinas

integrantes das áreas de conhecimento, priorizando o desenvolvimento das habilidades

de leitura, interpretação de texto, reflexão, conhecimentos e habilidades matemáticas e

desenvolvimento da cultura corporal. A parte diversificada foi incorporada nas disciplinas

de Língua Portuguesa, Educação Física e Matemática, o que resultou em um aumento

do número de aulas nessas disciplinas, sem, no entanto, redução no número de aula

das demais disciplinas. Como consequência dessa incorporação, os professores das

disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física preencherão apenas

um diário de classe, não havendo para tais disciplinas o diário específico de Parte

Diversificada. Segue o quadro da Matriz Curricular abaixo:

Quadro 7. Área de conhecimento x disciplina x carga horária Ensino Fundamental SériesFinais

Ensino Fundamental Séries Finais

Áreas de conhecimento Disciplina Carga Horária
Códigos e Linguagens Língua Portuguesa + P.D. 06

Língua Inglesa 02
Arte 02
Educação Física + P.D. 04

Ciências Humanas História 03
Geografia 03

Ciências Exatas Matemática + P.D. 06
Ciências Naturais 04

30 Horas

No ano de 2016, após experiência de anos anteriores, a carga horária da

disciplina de ciências do 9º ano foi dividida sendo: duas aulas de Química e duas aulas

de Física. Os profissionais que atuam são formados nas respectivas disciplinas para o

melhor trabalho. O que se pretende com esta reformulação da grade horária é a

diminuição do índice de reprovação em Química e Física no primeiro ano do Ensino

Médio. No ano de 2017 devido a nova forma de distribuição de carga horária não foi

possível esta reorganização das aulas para os 9º anos, o que vemos como uma perda



59

pedagógica muito grande, pois os resultados do ano de 2016 foram muito bons.

8.8.5 - ORGANIZAÇÃO DO CICLO NA ESCOLA

A organização do tempo nos Ciclos não é realizada com avaliações

tradicionalmente no fim de cada bimestre. São, contudo, realizadas avaliações durante o

processo de aprendizagem, com uma avaliação do processo (e não do aluno) ao fim do

semestre.

8.8.5.1 - AULAS

As aulas são organizadas em período duplo, permitindo ao professor melhor

aproveitamento do tempo e aprofundamento de discussões, realização de trabalhos e do

acompanhamento pedagógico dentro de sala de aula.

8.8.5.2 - CONSELHO DE CLASSE

Com o objetivo de promover a aprendizagem por meio de uma avaliação formal e

transparente, a realização do Conselho de Classe dá-se na modalidade participativa no

primeiro e no terceiro bimestre. Os alunos e professores reúnem-se para a realização

desta avaliação durante o processo de aprendizagem e, também, ao fim deste processo.

A vantagem apresentada na realização do conselho participativo pode ser observada

pela construção de um momento de reflexão e autoanálise crítica por parte dos

estudantes – no que diz respeito a sua postura em relação ao desenvolvimento durante

o período letivo – e por parte do professor – no que diz respeito à crítica em relação ao

procedimento metodológico utilizado durante o período letivo.

No segundo e no quarto bimestre os conselhos de classe são realizados com a

equipe docente, a coordenação e a direção, sendo a participação dos alunos

representada pela planilha de avaliação do bimestre. Essa planilha é aplicada pelo

professor conselheiro da turma com o auxílio do representante da turma. É um momento

em que os alunos podem discutir e avaliar os professores, a direção, a coordenação, o

funcionamento da escola e também como foi o desenvolvimento da turma durante o

bimestre em questão.
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Reiteramos que o Conselho de Classe é realizado sem que haja interrupção do

dia letivo. Nesse sentido, a escola utiliza estratégias distintas para que os alunos

continuem tendo acesso ao aprendizado.

8.8.6 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E SALA DE LEITURA E INFORMÁTICA

O uso dos espaços da Sala de Leitura e de Informática e Laboratório de Ciências

são uma das estratégias mais importantes do Ciclo. As turmas têm oportunidade de

frequentar esses espaços sistematicamente, com objetivos distintos, porém

complementares. A Sala de Leitura faz parte de um projeto de realização do letramento

na escola, que busca fomentar no estudante o interesse pela leitura e para a crítica e a

reflexão acerca do mundo em que se insere. Por meio do adequado uso da Sala de

Leitura, com o desenvolvimento de estratégias de compreensão intertextual e para a

utilização dos conhecimentos adquiridos nas situações que contextualizam o cotidiano, o

estudante tem seu aprendizado enriquecido.

Já o espaço de Informática tem como princípio a democratização ao acesso das

tecnologias e a compreensão sobre como as tecnologias midiáticas influenciam cada

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

sentido, ao conhecer a importância do acesso à tecnologia, o aluno se insere como parte

de um universo globalizado e integra a proposta de inclusão digital.

O Laboratório de Ciências foi montado no CEd 104 em 2012. É um espaço que

visa vincular o trabalho teórico de sala de aula com a integração de uma contrapartida

prática no desenvolvimento científico e pedagógico dos estudantes. A sala de Leitura e

de informática foi remodelada no ano de 2017 para melhor uso dos alunos.

8.9 - SEMESTRALIDADE

A organização do trabalho escolar por semestres no Centro Educacional 104 do

Recanto das Emas encontra respaldo no artigo 12 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional – LDB), que prevê, entre as incumbências dos

estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na elaboração e execução do

projeto político-pedagógico; no artigo 23 da Lei nº 9.394/96, que estabelece o princípio

da flexibilidade na organização do trabalho pedagógico em semestres ou outras formas
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de organização ―sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o

recomendar‖; e no artigo 4º da Lei n.º 4.751/2012 (Lei de Gestão Democrática do

Sistema de Ensino Público do Distrito Federal), que garante autonomia pedagógica às

escolas públicas do DF para elaborar e implantar o projeto político-pedagógico em

consonância com as políticas educacionais vigentes e com as normas e Diretrizes da

Rede Pública de Ensino do DF.

Com vistas à continuidade do trabalho escolar, em uma perspectiva de melhoria

da qualidade de ensino e, consequentemente, a resolução de problemas como a evasão

e a reprovação, a Secretaria de Estado de Educação do DF constituiu um Grupo de

Trabalho, durante o segundo semestre de 2012, composto por formadores da Escola de

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), supervisores pedagógicos,

gestores e coordenadores (tanto do nível central, como dos níveis regional e local), para

planejar, discutir e sistematizar a implantação da semestralidade nas escolas de ensino

médio da rede pública do DF como forma de política pública.

A organização escolar por semestres no Ensino Médio é uma estratégia

metodológica que impacta na organização do trabalho pedagógico, especialmente nas

condições de trabalho dos professores e nas condições de aprendizagem dos

estudantes. Na SEEDF, optou-se por organizar os componentes curriculares em dois

blocos semestrais com perspectiva integrada e interdisciplinar, em consonância com o

Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014).

A implantação da semestralidade demanda, então, acompanhamento sistemático

do desempenho de estudantes, professores e equipe pedagógica por meio de avaliação

contínua e formativa, que viabiliza e conduz todos os atores envolvidos no processo de

ensino e aprendizagem a repensar o trabalho pedagógico desenvolvido e a buscar

soluções necessárias para atingir as aprendizagens necessárias.

Assim, a organização do trabalho escolar em semestres no Ensino Médio

proposta neste projeto político-pedagógico fundamenta-se:

● Na organização diferenciada de componentes curriculares, conteúdos,

procedimentos metodológicos, avaliações e tempos de aprendizagem, resguardando os

ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de aprendizagem

humana;
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● No ensino heterogêneo, caracterizado pelo respeito às potencialidades e aos

ritmos de aprendizagem;

● Na permanente adequação de procedimentos metodológicos aos objetivos de

aprendizagem;

● Na avaliação contínua e formativa, que objetiva a promoção das aprendizagens,

conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a

Educação Básica da Secretaria de Educação (DISTRITO FEDERAL, 2008);

A opção pela Semestralidade tem por base a compreensão de que é urgente

reestruturar a escola na perspectiva do princípio da igualdade e dos direitos humanos,

com respeito à diversidade, na certeza de que não se pode abrir mão de uma educação

pública para todos em seu sentido pleno, como preceitua o artigo 205 da Constituição

Federal (BRASIL, 1998).

A semestralidade possibilita uma estreita relação do estudante com as disciplinas,

permitindo um melhor aproveitamento do período letivo. Com menos matérias estudadas

por semestre, a concentração dos estudos em um número menor de disciplinas permite

ao estudante se concentrar no aprendizado de forma mais específica. Assim, com mais

aulas de cada disciplina estudada no semestre, proporciona-se um maior contato com o

professor e mais tempo para a aprendizagem. Por outro lado, permite, também, ao

professor, o desenvolvimento das atividades de forma ainda mais contextualizada, com

espaços para reflexão e discussão na sala de aula.

Os blocos da Semestralidade do CEd 104 serão organizados da seguinte forma:

Quadro 8. Distribuição de disciplinas anuais x disciplinas semestrais

DISCIPLINAS ANUAIS

DISCIPLINAS C H DISCIPLINAS C H

LÍNGUA PORTUGUESA 4 LÍNGUA PORTUGUESA 4

MATEMÁTICA /GEOMETRIA 4 MATEMÁTICA /GEOMETRIA 4

ED. FÍSICA 2 ED. FÍSICA 2

DISCIPLINAS SEMESTRAIS

Bloco I C H Bloco II C H

HISTÓRIA 4 GEOGRAFIA 4

FILOSOFIA 4 SOCIOLOGIA 4

BIOLOGIA 4 FÍSICA 4
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QUÍMICA 4 ARTE 4

INGLÊS 4 ESPANHOL 2

P.D. REDAÇÃO 2

Total semanal 30 Total semanal 30

O componente Ensino Religioso, por não haver optante pela disciplina, a escola

dedicou ao desenvolvimento dessa disciplina ao ensino de Geometria, vinculada ao

componente curricular Matemática. Reiteramos que o professor dessa disciplina, pelo

fato de ter sido realizada a incorporação dessa aula ao componente curricular, será

responsável apenas pelo preenchimento de um diário de classe, não havendo nesses

casos o diário de classe de Ensino Religioso.

Procura-se desenvolver o trabalho de maneira que os estudantes obtenham uma

visão geral e crítica da realidade e do contexto social no qual estão inseridos. Para isso,

nas coordenações pedagógicas, definem-se as estratégias e métodos que facilitam a

interdisciplinaridade dos conteúdos previstos no currículo.

Os estudantes frequentam as seis aulas com dois intervalos de 15 minutos entre

cada duas aulas. Esse quadro tem alcançado maior sucesso no rendimento dos

estudantes e tem inclusive reduzido o número de saídas dos estudantes dentro dos

horários de aula. As salas de aula não são temáticas e os professores trocam de sala

após o término das aulas.

A matriz curricular do CEd 104 está organizada de acordo com os dispositivos da

Lei 9394/96, da Resolução 01/2005-CEDF, do Parecer n.º 62/99-CEDF, da resolução

CD/FNDE/MEC n.º 63/2011 (Ensino Médio Inovador), o Currículo em Movimento da

SEEDF, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e regimento

escolar das instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Além das disciplinas da Base Nacional Comum, que têm como objetivo oportunizar a

continuação dos estudos, o CEd 104 oferece dentro da grade curricular a língua

estrangeira – Espanhol, de acordo com as diretrizes curriculares 2009.

A matriz segue, ainda, a visão de CAMPOS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR

estabelecida pelo Projeto Ensino Médio Inovador – PROEMI, pois o currículo possibilita

o desenvolvimento de atividades integradoras que articulam as dimensões do trabalho,

da ciência, da cultura e da tecnologia, contemplando as diversas áreas do conhecimento



64

a partir de 7 campos de integração curricular: Acompanhamento Pedagógico (Língua

Portuguesa e Matemática); Iniciação Científica e Pesquisa; Mundo do Trabalho;

Protagonismo Juvenil; Cultura Corporal; Produção e Fruição das Artes;

Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital; especificados a seguir, conforme sua

aplicação no contexto desta I.E.

8.9.1 - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

O campo de integração curricular Acompanhamento Pedagógico é tratado como

estratégia interventiva do CEd 104 no processo de alcance dos objetivos de

aprendizagem dos estudantes, dentro da concepção de campo de integração curricular

utilizada. É realizado em horário diverso ao do turno cursado pelo estudante e orientado

pelo próprio professor do componente curricular. Pode ser executado por meio de aulas

extras, reforço escolar, estudos dirigidos, orientação para trabalhos das disciplinas e

para projetos de envolvimento do estudante. Esse trabalho permite ao estudante

recuperar a aprendizagem não alcançada em sala de aula, trazendo uma nova

oportunidade para que essa aprendizagem seja alcançada.

Por fim, o campo de integração curricular Acompanhamento Pedagógico tem-se

desenvolvido por meio das atividades da Sala de Leitura e na grade curricular no

componente curricular de Língua Portuguesa e Redação.

A Sala de Leitura tem sido uma importante ferramenta na construção da

emancipação dos alunos, buscando fomentar no estudante o interesse pela leitura e

para a crítica e a reflexão acerca do mundo em que se insere. O projeto de utilização da

Sala de Leitura, assim como no Ensino Fundamental, é uma proposta para ao

enriquecimento da leitura e proporcionar o letramento dos alunos do EnsinoMédio.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de letramento, o CEd 104 tem buscado a

perspectiva do Multiletramento, cuja teoria e práxis é proposta da formação continuada

dos professores indicada pelo PNEM, com vistas a sua aplicação didático-metodológica

no ensino das diversas áreas do conhecimento.

Atualmente, o acompanhamento pedagógico ocorre por meio do projeto de

metodologia de leitura de textos literários e não literários. Nesse projeto, o estudante é

incentivado a realizar leituras literárias e não literárias em caráter complementar ao

estudo desenvolvido em sala de aula.
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Além da visão dos campos de integração curricular propostos pelo PROEMI, a

matriz curricular do Ensino Médio do CEd 104, busca contemplar o Eixo Diversidade

proposto pelo Currículo em Movimento da SEEDF. Esse eixo é trabalhado de maneira

interdisciplinar com os estudantes por meio dos projetos pedagógicos desenvolvidos na

escola, assim como em oficinas que contemplam discussões acerca de Gênero,

Sexualidade e Relações Étnico-raciais. Essas discussões, por sua vez, também são

focadas na formação continuada de professores nas coordenações pedagógicas,

também por meio de oficinas periódicas, com o objetivo de preparar o corpo docente

para a atuação educativa que contemple o supracitado Eixo.

Dessa forma, já foram desenvolvidas propostas e ações sugeridas pelos

professores e pelos estudantes, dentro dessa temática, para a sua aplicação no

ambiente escolar, como a utilização de horários vagos para o debate em sala com os

alunos no que concerne à Diversidade; a utilização do ―jogo da mulher‖, elaborado pela

Secretaria da Mulher, como dinâmica para trabalhar questões de Gênero em sala de

aula; o convite de palestrantes, em articulação com a CRE REMAS, para tratar de

assuntos ligados à questões de sexualidade, violência contra a mulher e relações étnico-

raciais, no que concerne à discriminação e ao preconceito. Assim, espera-se que os

estudantes e professores desenvolvam o pensamento crítico social e contribuam para a

construção de um ambiente escolar e de uma sociedade mais humana e igualitária.

8.9.2 - INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA

Iniciação Científica e Pesquisa é um campo de integração curricular desenvolvido

por meio de atividades realizadas no Laboratório de Ciências e pelo projeto da Feira de

Ciências e Tecnologias7. O laboratório proporciona que a pesquisa empírica e a prática

dos conteúdos teóricos de Ciências da Natureza vistos em sala sejam aprofundadas, em

uma perspectiva de descoberta e apropriação dos conhecimentos dessa área. Por outro

lado, o projeto da feira de ciência busca que essa pesquisa e prática sejam aplicadas

interdisciplinarmente, uma vez que os alunos são orientados a focar seus projetos em

diferentes áreas do conhecimento humano, sob perspectivas múltiplas e interligadas,

contando com os conhecimentos historicamente adquiridos pela humanidade nas áreas

de Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

Dessa forma, a iniciação científica e o incentivo à pesquisa desenvolvidos no CEd

104 estão em conformidade o parecer nº 05/2011 das DCNEM, no que tange à sua
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orientação acerca do protagonismo ―na busca de informações e saberes, quer sejam do

senso comum, escolares ou científicos‖, para que o estudante possa, individual ou

coletivamente, ―formular questões de investigação e buscar respostas em um processo

autônomo de (re) construção de conhecimentos‖ (DCNEM, p. 22). Nessa orientação, o

CEd 104 desenvolve os projetos GEA, Feira de Ciências, o Projeto Robótica e as

atividades no Laboratório de Ciências.

O GEA (Grupo de Estudos Avançados) tem como objetivo fornecer aos estudantes que

desejam um acompanhamento mais direcionado para áreas acadêmicas de pesquisa

um acompanhamento estudantil específico e o desenvolvimento da iniciação científica.

Os estudantes acompanham aulas em período contrário e desenvolvem atividades

planejadas pelos professores com o objetivo de preparação para o universo da pesquisa

acadêmica.

Em complementação ao desenvolvimento do caráter acadêmico, o CEd 104

realiza a Feira de Ciências e Tecnologias, possibilitando ao estudante o contato com a

metodologia de desenvolvimento da pesquisa acadêmica e com todos os pressupostos

do fazer científico. Nesse sentido, os projetos desenvolvidos pelos estudantes são

avaliados pelos professores. Como incentivo ao desenvolvimento do caráter científico,

os melhores projetos são selecionados para participações em Feiras externas.

O projeto de Robótica se caracteriza com base na inserção de recursos

tecnológicos como forma de auxílio na educação. Na realidade brasileira, entendemos

que o desenvolvimento de conhecimentos na área de tecnologia, computação e outras

áreas afins apontam para o desenvolvimento de soluções para o acesso mais

democrático da população a esses bens, além de fornecer ao aluno a aquisição do

conhecimento científico e da metodologia de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.

Por fim, o Laboratório de Ciências se constitui como o meio para o

desenvolvimento prático do estudo desenvolvido em sala de aula e nesses projetos.

Nele, os estudantes aprendem o fazer científico no desenvolvimento de atividades, na

solução de problemas propostos, no levantamento de hipóteses científicas e na

construção de materiais.

7
Em 2012, o CEd 104 venceu a Feira de Ciências e Tecnologias regional, vencendo também a Feira de Ciências e Tecnologia distrital e

obteve terceiro lugar. Em 2018 o CEd 104 após participação na Feira de Ciências e Tecnologias regional, ficou na Feira de Ciências e Tecnologia

distrital em segundo e terceiro lugar
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8.9.3 - MUNDO DO TRABALHO

Com a preocupação de inserir os estudantes no mundo profissional, entendemos

que o sucesso e a realização profissional são metas que começam a serem obtidas na

escolha da trajetória acadêmica. Acreditamos que além da preparação para avaliações

externas, a escola deve preparar o aluno para a vida acadêmica. Essa preparação

começa dentro da escola, com a compreensão dos desafios lançados por essa nova

sociedade, com características muito peculiares e em constante transformação. Em

nossa escola, o direcionamento do olhar para as características dessa sociedade

permite ao estudante uma passagem mais branda entre as difíceis fases de transição

entre o Ensino Médio e a vida acadêmica na universidade. Assim, com palestras sobre

formação profissional, configuração do mercado de trabalho, comportamento,

criatividade, multipotencialidades entre tantos outros temas, buscamos fomentar a mente

dos estudantes com questionamentos e busca de respostas para sua própria formação.

Além de palestras, objetivamos com esse projeto criar espaços para que os estudantes

entrem em contato com profissionais de diversas áreas para conhecer melhor as

características dos cursos pretendidos por eles.

8.9.4 - PROTAGONISMO JUVENIL

Um dos grandes desafios de nossa sociedade é como lidar com todo o universo

de informação disponibilizado em nossa sociedade e como utilizar esse conhecimento

de uma maneira prática. Para isso, buscamos por meio de nossos projetos desenvolver

a autonomia, a proatividade e o desenvolvimento de soluções criativas, considerando

que essas características são essenciais para o profissional em nossa sociedade

atualmente. Assim, nos projetos Gincana Cultural e Jogos Interclasse, Projeto Cine

Debate, entre outros desenvolvidos em nossa escola, buscamos dar ao estudante a

oportunidade de se constituir como construtor de seu próprio conhecimento, auxiliado

pelo professor no processo de aprendizagem.

8.9.5 - CULTURA CORPORAL

O campo de integração curricular Cultura Corporal e Produção e Fruição das

Artes são desenvolvidos por meio das atividades vinculadas às áreas de conhecimento

Códigos e Linguagens e Ciências Humanas. Esses campos de integração curricular

contemplam os projetos Gincana Cultural e Jogos Interclasse, além do projeto Mostra de
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Cultura Afro-brasileira e o Sarau Cultural Interdisciplinar, cujos objetivos visam

contemplar as diretrizes do campo de integração curricular supramencionados.

Por meio dos esportes, da dança e do teatro, os jovens são incentivados a

expressar sentimentos, emoções e visões de mundo, o que também se torna uma forma

de se reconstruir como cidadãos em um mundo em constante transformação. Essa

transformação impacta a subjetividade de nossos estudantes, que estão em pleno

processo de formação de conceitos e valores. A manifestação de suas crenças sobre o

mundo por meio da cultura corporal e das artes, bem como a compreensão sobre seu

próprio corpo – seus limites e possibilidades – são conhecimentos muito importantes e

devem ser desenvolvidos no ambiente escolar.

8.9.6 - PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES

Por meio dos esportes, do conhecimento e das artes, os estudantes são

convidados a desenvolver o prazer pela fruição das artes. A arte é uma maneira de

manifestar a história e a constituição filosófica de uma sociedade. Ao se constituir como

apreciador das artes, dos esportes e do conhecimento, o estudante passa a se

conhecer melhor e a se perceber como parte de uma sociedade, como experienciador

do universo dos conhecimentos que o cercam e que constituem seus arcabouços

ideológicos. Aqui, destacamos essencialmente os projetos de Teatro, a Gincana

cultural e Jogos Interclasse, o Projeto de Leitura e o Projeto Cine Debate, entre outros.

8.9.7 - COMUNICAÇÃO E USO DAS MÍDIAS E CULTURA DIGITAL

Os campos de integração curricular Comunicação e Uso de Mídias e Cultura

Digital integram o trabalho desenvolvido no Cine Debate e por meio do projeto Robótica

CEd 104 e por meio de todo aparato multimídia disponibilizado em nossa escola. O

desenvolvimento das capacidades de comunicação e a compreensão da importância

dos mecanismos de interpretação dos meios de interação digital são um importante

instrumento de construção da emancipação social do estudante.

Nesse sentido, o uso da Informática associado à Sala de Leitura é realizado

sistematicamente pelos professores das disciplinas, conforme estratégias estabelecidas

pelos professores em suas áreas, e incentivada por esta I.E., uma vez que se entende o

processo de aprendizagem como interligado às Tecnologias de Informação e Cultura

(TIC), em uma perspectiva de ensino associado aos usos de mecanismos tecnológicos
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atuais, por meio do acesso e apropriação desses mecanismos.

Associado a essa perspectiva, o CEd 104 também compreende que o uso de

mídias e cultura digital pode ser desenvolvido por meio de projeto. Essa é uma das

razões pela qual realizou, no ano de 2013 e o projeto Rádio Estudantil CEd 104, cujo

objetivo maior era proporcionar o envolvimento dos estudantes com a cultura midiática e

o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e sociais, mas neste ano (2020) não

será implementado.

8.10 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

O projeto político-pedagógico do Centro Educacional 104 do Recanto das Emas

para a educação em tempo integral destina-se à realização de atividades

complementares, proporcionando ao estudante acompanhamento pedagógico, iniciação

à informática, desenvolvimento de atividades esportivas, culturais entre outras opções de

atividades com intuito de proporcionar ao estudante o desenvolvimento pleno de sua

cidadania. Com isso, objetiva-se tornar a escola um ambiente de aprendizado em tempo

integral.

O desenvolvimento da educação em tempo integral na escola passa pela

organização do trabalho pedagógico. Aqui, o trabalho pedagógico ganha novas

interfaces com outros conhecimentos de mundo (música, dança, cultura corporal entre

outros) oportunizando ao estudante o desenvolvimento humano de maneira global. É um

momento em que os conhecimentos de mundo desenvolvidos em diversas áreas são

revisitados no espaço escolar, constituindo a escola como um espaço holístico de

aprendizado, o que significa resgatá-la como espaço público, lugar do debate e do

diálogo fundado na reflexão coletiva.

Para estar em sintonia com tais propósitos, essa proposta pressupõe uma ampla

democratização das relações no interior da escola, no sentido de romper com a

separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a

prática. Busca garantir a todos a condição de sujeitos na organização do trabalho

pedagógico, como possibilidade de socialização do poder de decisão dentro da escola.

O objetivo principal da educação em tempo integral é proporcionar ao estudante a
melhoria da qualidade de aprendizagem por meio da oferta de atividades
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complementares ao currículo disciplinar, ampliando assim o tempo de permanência do
estudante na escola e proporcionando a integração dos conhecimentos teóricos e
práticos com a realidade.

No ano de 2020 o CEd 104 atenderá 100 alunos dispostos em turmas de 25
conforme tabela a seguir:

Quadro 8. Relação de turmas da escola integral - ano 2020(sujeito a alteração)

DIA TURMA ATIVIDADES

SEGUNDA-FEIRA
A Acompanhamento Pedagógico / Atividade esportiva / Dança – teatro

B Atividade esportiva / Dança / teatro / Acompanhamento Pedagógico

TERÇA-FEIRA
C Acompanhamento Pedagógico / Atividade esportiva / Dança – teatro

D Atividade esportiva / Dança / teatro / Acompanhamento Pedagógico

QUARTA-FEIRA
A Acompanhamento Pedagógico / Atividade esportiva / Dança – teatro

B Atividade esportiva / Dança / teatro / Acompanhamento Pedagógico

QUINTA-FEIRA
C Acompanhamento Pedagógico / Atividade esportiva / Dança – teatro

D Atividade esportiva / Dança / teatro / Acompanhamento Pedagógico

SEXTA-FEIRA E Cidadania e Educação Social
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9 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

9.1 - A MATRIZ CURRICULAR

A matriz curricular no CEd 104 do Recanto das Emas busca priorizar a

aprendizagem significativa de seus estudantes. Para isso, propõe uma nova distribuição

das disciplinas integrantes das áreas de conhecimento, priorizando o desenvolvimento

das habilidades de leitura, interpretação de texto, reflexão, conhecimentos, habilidades

matemáticas e desenvolvimento da cultura corporal. Nesse sentido, no Ensino

Fundamental, a parte diversificada foi incorporada às disciplinas de Língua Portuguesa,

Educação Física e Matemática, o que resultou em um aumento do número de aulas

nessas disciplinas, sem, no entanto, redução no número de aula das demais disciplinas.

Como consequência dessa incorporação, os professores das disciplinas de Língua

Portuguesa, Matemática e Educação Física preencherão apenas um diário de classe,

não havendo para tais disciplinas o diário específico de Parte Diversificada. Segue o

quadro da Matriz

ENSINO FUNDAMENTAL
PD1 PD2 E.R
1h/a 1h/a 1h/a

ENSINO MÉDIO
BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 2
PD1 PD2 E.R
1h/a 1h/a 2h/a

Dessa maneira, nesses componentes curriculares, os estudantes terão disponível

uma aula extra, totalizando cinco aulas semanais. Em virtude da semestralidade, com a

divisão dos componentes curriculares em dois blocos, as aulas desses componentes

curriculares passam a ser realizada da seguinte forma:

ENSINO FUNDAMENTAL
PD1 PD2 E.R

L.Port. 1 h/a + 5h/a = 6h/a
Mat. 1 h/a + 5h/a = 6h/a
E.F. h/a + 3h/a = 4h/a

Nos componentes curriculares de Matemática e Educação Física, as horas-aula

que foram redistribuídas passam a fazer parte da grade do próprio componente

curricular. Já as duas horas-aulas de Língua Portuguesa formam um novo componente
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de Redação, conforme descrição a seguir.

ENSINO MEDIO
BLOCO 1 BLOCO 1 BLOCO 2
MATEMATICA MATEMATICA REDAÇÃO
3h/a+1h/a = 4h/a 3h/a+1h/a = 4h/a 2h/a

9.2 - CURRÍCULO

A concepção de currículo presente neste projeto político-pedagógico ancora-se na

proposta do Currículo em Movimento da SEEDF, produto de reflexões realizadas pelos

próprios professores da SEEDF, na BNCC e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para

o Ensino Médio (DCNEM, Parecer CNE/CEB nº 5/2011). O currículo em questão

ultrapassa a visão obsoleta de conjunto de disciplinas/matérias a serem desenvolvidas

em uma relação de atividades e se apresenta com uma proposta que relaciona o

desenvolvimento pedagógico à função social da escola, gerando uma concepção de

educação integral. Essa concepção de educação integral fundamenta-se no papel da

escola de proporcionar condições para que o trabalho escolar não se limite ao

aprendizado teórico de questões pertinentes às disciplinas, mas que possibilite a

humanização, por meio da apropriação cultural, que é o produto do desenvolvimento

histórico humano.

Nesse sentido, a escolha da teoria crítica como base dos pressupostos teóricos

do currículo justifica-se pela preocupação que essa vertente teórica tem com os

conceitos ideológicos, sociais e culturais, possibilitando, por meio de sua reflexão, a

construção da emancipação pelo conhecimento.

O processo de desenvolvimento da organização do trabalho pedagógico constitui-

se fundamentada na prática social, com a problematização dos conteúdos vinculados à

realidade do estudante. Essa vinculação instiga o estudante a repensar sua realidade, o

que o desafia a ser coparticipante das transformações sociais em seu contexto de vida.

O professor apresenta-se como mediador entre o conhecimento e o estudante,

orientando-o a desenvolver sua percepção, aquisição, significação e recontextualização

das realidades sociais. A participação do professor na interpretação, na orientação, na

seleção dos conteúdos possibilita ao estudante a expressão do conhecimento construído
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na expressão de outra prática social (catarse e síntese), resultando na prática social final

do estudante8.

Figura 1. Relação de dias x

coordenação do turno

matutino

Compreendemos que para o desenvolvimento pleno do Currículo em Movimento

da SEEDF e das DCNEM em nossa escola, as organizações de tempos e espaços que

melhor propiciam a democratização da aprendizagem são os Ciclos (no caso, apenas o

terceiro ciclo em nosso contexto) e a Semestralidade.

Todo o conteúdo desenvolvido na organização dos Ciclos e da Semestralidade,

como parte do Projeto Político-Pedagógico do CEd 104 do Recanto das Emas, segue no

Anexos deste documento.

8
Figura retirada do manual do Currículo em Movimento da Educação Básica- Pressupostos teóricos, página 34.
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10 – ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é um dos instrumentos mais importantes na configuração do processo

de ensino-aprendizagem. Entendemos a avaliação como parte de um todo, ou seja, ela

é uma peça importante na construção da autonomia e da cidadania. Nesse momento,

abordaremos as modalidades de avaliação de duas diferentes maneiras: a avaliação de

aprendizagem, a qual será abordada com base nas avaliações das áreas de

conhecimento e dos componentes curriculares, e a avaliação da instituição, a qual

será contemplada com base nas estratégias desenvolvidas para que todos os

participantes da comunidade escolar façam parte do processo de construção da escola,

em um pressuposto de gestão democrática.

10.1 - AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

O CEd 104 do Recanto das Emas entende a avaliação de aprendizagem como

parte de um processo, e não o fim deste. Entende, também, que a avaliação não é a

medição de conhecimentos representada por uma nota específica que declara a

percentagem de aprendizado. Medir conhecimentos não é o mesmo que avaliar,

portanto a avaliação não pode ser pontual, mas sim ocorrer durante todo o processo de

aprendizado, em uma perspectiva formativa, diferentemente do conceito de―medir‖.

Segundo pesquisas sobre a avaliação (VILLAS BOAS, 1993; FREITAS, 1995;

VASCONCELLOS, 1998; BERTAGNA, 2003; TINÉ, 2009; LIMA, 2011), realizadas em

instituições de educação básica, a democratização da aprendizagem não é contemplada

pelo modelo de avaliação classificatória, mas, ao contrário, este modelo favorece a

reprodução do sistema social vigente, no caso, hierarquizado, competitivo e excludente.

Nesse sentido, a reflexão crítica desse tipo de modelo conduz a práticas

democratizantes, com possíveis soluções que podem ser construídas a fim de

transformar o atual quadro, analisado nas supracitadas pesquisas, como a tomada de

consciência das concepções de homem e de sociedade que orientam a avaliação

praticada na escola; o uso da avaliação como procedimento de promoção das

aprendizagens do estudante e do professor e do desenvolvimento da instituição; e a

articulação das práticas avaliativas a um projeto político-pedagógico emancipatório,

elaborado pelo coletivo da escola.
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Para Hadji (1994), a avaliação deve ser concebida com caráter formativo e, para

tanto, deve-se assentar em três conceitos básicos: o de critérios, o de diagnóstico e o de

regulação.

A construção de um referente, ou seja, de um conjunto de critérios que defina o

que se espera, ou se julga legítimo poder esperar, do objeto avaliado, é primeiramente

exigido nessa construção da avaliação formativa. A definição de critérios é fundamental

para que os estudantes se apropriem das referências de avaliação do professor e, a

partir disso, passem a desenvolver operações de antecipação e de planejamento das

suas ações de aprendizagem, com vistas a atingir os objetivos esperados (Santos, 2008).

A avaliação formativa, além de ser baseada em critérios, deve também tomar

como referência o estudante: o contexto particular do seu trabalho e o progresso por ele

alcançado (Harlen e James, citados por Villas Boas, 2008). Deve, ainda, esforçar-se

para fazer um diagnóstico preciso das dificuldades do estudante, a fim de que ele

próprio e o professor possam identificar a natureza das dificuldades constatadas, com o

propósito de buscar estratégias adequadas para a sua superação.

O que interessa ao professor, nessa proposta formativa, é acompanhar as

elaborações conceituais e o percurso de aprendizagem do estudante para identificar os

seus avanços e compreender os seus erros, com vistas a auxiliá-lo na construção bem-

sucedida da aprendizagem.

Por fim, a avaliação formativa deve ser reguladora, ou seja, deve permitir o ajuste

do trabalho pedagógico à realidade dos progressos registrados e à natureza das

dificuldades constatadas, ―tudo deve ser posto a serviço do desenvolvimento de um

sujeito que aprende‖ (Hadji, 1994, p. 129).

Para Perrenoud (2000) a avaliação formativa é informativa: auxilia o estudante a

aprender e a se desenvolver, colabora para a regulação das ações de aprendizagem e,

sob a forma de uma intervenção em tempo real, é praticamente indissociável das

interações didáticas propriamente ditas.

Santos (2008) corrobora com a visão acima ao entender que as diferentes

interações promovidas e/ou incentivadas pelo professor devem constituir contextos para
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o desenvolvimento da autoavaliação e coavaliação dos estudantes. Para este autor, a

interação permanente professor-estudante e entre os próprios estudantes deve ser

amplamente explorada, como deve ser explorada, também, a análise das suas

produções escolares, bem como a necessidade de se fornecer o feedback com intenção

formativa.

O feedback informativo deve ser dado em linguagem acessível sobre os

resultados da avaliação; apontar pistas de ação futura, incentivar o estudante a

reanalisar a sua resposta, dar a possibilidade de se compreender o erro e alterá-lo;

identificar o que já está bem feito, a fim de permitir que o saber já adquirido seja

conscientemente reconhecido.

Nesse cenário, o CEd 104 contempla e adota a construção do modelo de

avaliação formativa como método que busca o maior aproveitamento possível da

diversidade cultural e intelectual de nossos alunos, com base, também, no que

determinam as diretrizes da Secretaria de Educação do DF acerca da avaliação.

No que concerne ao Ensino Fundamental e ao modelo de Ciclos, os professores,

em reunião com a equipe gestora, consideraram que a avaliação deve ser utilizada

como estratégia de acompanhamento do desenvolvimento do estudante em sua jornada

escolar. Assim, o objetivo é que, durante o processo, o estudante seja orientado a

alcançar seus objetivos e que aprenda tanto com o processo como com o resultado. A

avaliação, nesse contexto, ocorre durante todo o processo, transformando-se em prática

de aprendizagem, ou seja, o estudante não aprende para testar seus conhecimentos

num exame de medição pontual, mas seus conhecimentos são desenvolvidos por meio

de avaliações processuais que ocorrem durante a sua aprendizagem. Para que o

estudante tenha sucesso na construção do aprendizado, o ensino proposto por esta I.E.

está associado a estratégias interventivas, como o reagrupamento interclasse,

reagrupamento intraclasse e o projeto interventivo, os quais visam permitir ao estudante

o desenvolvimento da autonomia em cada parte do processo9.

A equipe de educadores do CEd 104 entende, também, que avaliação da

aprendizagem dos estudantes não deve ficar sob a responsabilidade de apenas um

9
As estratégias reagrupamento interclasse, reagrupamento intraclasse e o projeto interventivo são empregadas nos Ciclos (Ensino Fundamental -

Anos Finais).
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profissional. Ela é o resultado de uma construção coletiva, de um processo que se inicia

na sala de aula, que perpassa a reflexão e a interpretação, e que integra o aprendizado.

O desenvolvimento e a criação dos mecanismos de avaliação é realizado coletivamente

no CEd 104 e é marcada pela lógica da inclusão, do diálogo e da construção coletiva.

Cabe ressaltar que a construção do processo de avaliação é realizada por aspectos

formais10, uma vez que os aspectos informais da avaliação são constituídos por juízos

de valor construídos por parte do professor e que possuem processo de constituição

encoberto, sendo aparentemente assistemático e nem sempre acessível ao aluno

(PINTO, 1994 apud Freitas, 2009).

A avaliação formal, portanto, constitui-se como um mecanismo lúcido,

transparente e que resguarda, por um lado, a transparência do processo de avaliação;

por outro lado, a relação entre professor e aluno. Enquanto isso a avaliação informal é

caracterizada pelo juízo de valor invisível, que pode determinar o sucesso ou o fracasso

do aluno sem dar ao estudante opções de alcançar êxito em seu processo de

aprendizagem. Assim, os instrumentos de avaliação formal compreendem desde

autoavaliação, reflexões, debates, até a realização de exercícios, estudos, produções de

trabalhos orais e escritos e exames teóricos. Também é importante destacar que os

resultados advindos da aplicação desses instrumentos avaliativos são provisórios e não

definitivos. O estudante que não obteve o conhecimento em determinada atividade pode

alcançar esse mesmo conhecimento em momento posterior. O CEd 104 reconhece a

importância de se respeitar os diferentes tempos de aprendizagem dos estudantes.

Uma das principais marcas da avaliação formativa em nossa escola pode ser

destacada pela opção de se realizar um conselho de classe participativo. No momento

de avaliação, professores e estudantes têm a oportunidade de realizá-la coletivamente,

em um momento de diálogo e construção avaliativa conjunta. Nesse momento, o

estudante se vê na condição de realizar uma autoavaliação crítica, enxergando-se como

responsável por seu processo de aprendizagem e pela construção de sua autonomia. O

professor, por sua vez, tem a oportunidade para reavaliar seus instrumentos de

avaliação, sua metodologia, seu desenvolvimento humano e o desenvolvimento de sua

carreira profissional.

10
Conforme Freitas (2009), entende-se avaliação formal as práticas que envolvem o uso de instrumentos de avaliação explícitos, cujos resultados

da avaliação podem ser examinados objetivamente pelo aluno, à luz de um procedimentoclaro.
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Em se tratando dos aspectos avaliativos considerados para o Ensino Médio, na

perspectiva de organização dentro do modelo de Semestralidade, os professores, em

reunião de coordenação pedagógica, decidiram realizar o processo de avaliação

formativa estabelecendo critérios, diagnóstico e regulação dos resultados, tanto

individualmente em suas disciplinas e nas atividades avaliativas cotidianas, como na

avaliação bimestral (em que dois bimestres representam um bloco semestral, no modelo

de organização do Ensino Médio), interdisciplinar, em conformidade com os tipos de

prova realizados em exames de seleção para ingresso no ensino superior (ENEM, PAS,

Vestibular). No entanto, apesar de haver a preocupação com as avaliações externas,

buscamos dar ênfase em conhecimentos que possam tornar o estudante como próprio

agente de transformação em sua sociedade. Para isso, partimos do pensamento que a

formação humana, a preparação para os desafios do mundo e o reconhecimento do

estudante como indivíduo parte de uma sociedade e de sua configuração social são

conhecimentos tão importantes quanto os conhecimentos teóricos necessários para a

realização de uma trajetória de iniciação científica, a qual oportunizará o início de uma

jornada profissional. Dessa maneira, nossas avaliações buscam contemplar esses

aspectos, aparentemente dicotômicos, mas essenciais para a sociedade moderna.

Diante disso, uma das principais características do processo de formação

desenvolvido em nossa escola é a recuperação contínua da aprendizagem. Acreditamos

que inúmeros fatores são responsáveis por uma situação de não aprendizagem. Há

fatores simples, como a desconcentração ou a dificuldade de compreensão em razão da

comunicação e há fatores complexos, como problemas de fora da escola que interferem

diretamente na aprendizagem. Considerando-se esses inúmeros fatores que podem

interferir na aprendizagem, buscamos oportunizar ao estudante o maior número de

situações para que a aprendizagem seja constituída. Assim, os professores elaboram

estratégias que vão desde o atendimento em monitorias em horários diversos.

Especificamente em relação à avaliação bimestral, os professores sugerem textos

sobre conteúdos em comum, debatem e selecionam aqueles que podem ser utilizados

na construção interdisciplinar desse instrumento avaliativo ao longo do bimestre letivo,

durante as coordenações coletivas, e por área/bloco. Após esta seleção, enviam à

coordenação suas questões relacionadas a esses textos, que são compiladas de

maneira interdisciplinar e que têm seus dados informativos anotados em ficha própria



79

pela coordenação.

Os resultados desses processos avaliativos (individuais e bimestrais) são

discutidos pelos professores em coordenação e juntamente aos estudantes em sala, a

fim de que se estabeleçam intervenções práticas (revisões dirigidas, recuperações

contínuas, aulas extras e de reforço em turno diverso da grade escolar, além da

aplicação dos próprios projetos pedagógicos descritos no presente PPP) como

estratégias de aprendizagem.

Para o ano de 2020, com vistas à promoção da aprendizagem de forma

diferenciada para os estudantes, o CEd 104 fará uso de dois instrumentos de avaliação

bimestral como já utilizado desde o ano de 2016: a avaliação discursiva e a avaliação

objetiva. A primeira avaliação (discursiva) será constituída por questões em que o

estudante seja incentivado a desenvolver por meio da escrita o raciocínio explicativo,

comparativo e argumentativo a respeito das questões propostas. Já a avaliação objetiva

será realizada com questões do tipo A, B ou C, em que o estudante deverá seguir os

comandos descritivos das ações e realizar a marcação correta no gabarito. No caso de

recuperação de aprendizagem das avaliações acima mencionadas, os estudantes terão

direito à realização, de acordo com os critérios de cada professor, dos processos de

recuperação de aprendizagem: recuperação processual/contínua e recuperação final.

Por fim, cumpre ressaltar que o CEd 104 entende a avaliação de aprendizagem

não apenas como um instrumento de avaliação teórico, mas como algo inerente ao

cotidiano. Assim, busca contemplar por meio dela não apenas conteúdos da matriz

curricular, mas também aplicá-los à realidade de diferentes formas e em diferentes

níveis.

Seguem anexos a este documento exemplos de instrumentos de avaliação

adotados pela escola (Anexos; por exemplo).

10.2 - AVALIAÇÃO INSTITUICIONAL

Entendemos que a avaliação institucional é um mecanismo preponderante para o

crescimento e aprendizado no trabalho escolar. Por meio da avaliação institucional,

reconhecemos a identidade da escola, o que tem sido proveitoso e o que precisa

receber melhorias em todos os setores. No momento de sua realização, a escola recebe

formalmente a opinião de todos os constituintes da comunidade escolar. Dessa forma, o
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processo de reflexão é realizado por meio de avaliações formais em dias determinados

pelo calendário escolar e também nas reuniões de pais e mestres.

Os instrumentos de avaliação formal são constituídos por questionário de

apreciação a respeito dos setores da escola e por reuniões individuais com os setores

que fazem parte da unidade escolar. Nas reuniões de pais e mestres, os pais recebem

orientações a respeito do andamento das atividades da escola e são convidados a

participar do processo de melhoria da gestão por meio de suas propostas e sugestões.

Não obstante haver um momento destinado à apresentação de informações sobre o

desenvolvimento das atividades escolares, os pais têm abertura para sugerir, opinar e

informar à equipe gestora suas sugestões também durante o andamento do período

letivo, com o objetivo de proporcionar aos participantes da comunidade escolar o maior

espaço possível para a participação na construção de uma educação de qualidade para

todos.

O Projeto Pedagógico é revisado anualmente com base nas contribuições de todos

os membros da comunidade escolar. Durante as reuniões de pais realizadas na escola

bimestralmente, a equipe gestora tem proposto a articulação de espaços para a

discussão das ideias que compõem este PP. Nesse sentido, apresentando as ideias

para a comunidade nessas reuniões, é possível obter o retorno imediato do que cada

esfera componente da comunidade escolar pensa sobre a construção da escola e sobre

a constituição da aprendizagem. Além disso, nas coordenações pedagógicas os

docentes e a coordenação desenvolvem o (re)pensar pedagógico continuamente

durante o ano. A equipe gestora preocupa-se em desenvolver um trabalho com base nas

contribuições dos grupos que formam a comunidade escolar, configurando, assim, a

escola como um espaço em que a gestão democrática é plenamente articulada.

Entendemos que o PP do CEd 104 se constitui como um documento que apresenta

a constante crítica do desenvolvimento da aprendizagem. A constante avaliação deste

documento se configura em um processo em que desenvolvemos nossa própria

aprendizagem e reciclagem da prática administrativa e docente.

Sendo assim, o CEd 104 entende que a educação é instrumento de promoção

humana, sobretudo na sociedade atual tão fortemente marcada pela desigualdade, pela

violência e pela exclusão social. Por isso, pretendemos desenvolver neste espaço de
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aprendizagem a vivência de experiências significativas, considerando as especificidades

afetivas, sociais e cognitivas dos estudantes, de modo a contribuir para o exercício

consciente da cidadania e para a adoção de práticas pedagógicas articuladas com as

necessidades da sociedade contemporânea.
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11 - PLANO DE GESTÃO

11.1 - Identificação da Unidade Escolar

Coordenação Regional de Ensino: Coordenação Regional de Ensino do Recanto das

Emas Unidade Escolar: Centro Educacional 104

Níveis/Modalidades de Ensino: Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio

Localização: Quadra 104 conjunto 8A Área Especial

11.2 - Identificação da Chapa

Unidade Escolar: Centro Educacional 104 CRE: Recanto das Emas

Candidato a Diretor: Felipe Renier Maranhão Lima Matrícula: 229227-0

Candidata a Vice-Diretora: Marcia Aparecida Medeiros Ribeiro Matrícula: 214420-4

11.3 - Apresentação

O candidato à direção, Felipe Renier, concluiu o curso de licenciatura e

bacharelado em Física em 2008. Fez pós-graduação em Ensino Superior de 2011-2012

e fez mestrado em ensino de Física, concluindo em 2015. Atuou como professor em

escolas particulares até o ano de 2015. Ingressou na Secretaria de Educação em Julho

de 2014, no CEd 104 do Recanto das Emas. Foi professor até o ano de 2017,

coordenador pedagógico em 2018 e 2019 e coordena o projeto de robótica daescola.

A candidata à Vice-Direção, Marcia Aparecida Medeiros Ribeiro, formada em

Ciências Naturais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patrocínio MG e

Licenciada e Química pela Fundação Educacional de Patos de Minas, pós- graduada em

Processo Ensino Aprendizagem, pela UNICLAR unidade Batatais, SP. É professora há

27 anos. Trabalhou como professora de Ciências Naturais e Química de outubro 1992 a

setembro de 2010 na Escola Estadual Pedro Pereira Guimarães e Escola Estadual

Carolina Silva em Vazante MG. Ingressou na SEDF em 14.09.2010, onde trabalhou

como professora e Coordenadora Pedagógica.

Os candidatos pretendem atuar na direção da escola com o objetivo de dar

continuidade ao trabalho desenvolvido desde a gestão iniciada no ano de 2012. Ao

assumir a direção da escola em janeiro de 2012, o trabalho desenvolvido tem sido
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desenvolvido com base em uma proposta inovadora, que visa a formação integral do

estudante como ser humano e como construtor de seu próprio conhecimento. Nesse

sentido, nossa proposta busca criar mecanismos que permitam a integração do aluno

com o universo digital, ampliando o desenvolvimento prático dos conhecimentos

científicos e tecnológicos e propondo a participação ativa do estudante na sociedade em

que vive, fazendo da escola uma ponte de transformação de sua própria comunidade.

Dessa maneira, entendemos que a escola é um espaço de organização democrática e

que deve sempre estar aberta à participação da comunidade. Acreditamos que os eixos

orientadores dessa proposta direcionam as preocupações pedagógicas com o

desenvolvimento técnico-científico, com a reflexão sobre o papel de cidadania e a

humanização do ambiente escolar.

Reiteramos que a chapa que representamos reconhece como fundamento a

participação de toda a comunidade escolar (pais, estudantes, professores, gestores e

demais servidores) na construção de uma gestão pautada na democracia, e observa

essa diretriz como um fundamento da construção pedagógica da escola.

11.4 - Delimitação dos objetivos, metas, estratégias e da avaliação

11.4.1 - Gestão Pedagógica

Objetivo Prioritário:

● Promover a inclusão educacional com a redução dos índices atuais de evasão da

unidade escolar

Nº METAS ESTRATÉ
GIAS

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

01

Ciclos de
Aprendizagem

E Semestralidade

● Adequar estratégias pedagógicas
(Reagrupamento, projeto interventivo,
avaliação formativa) para promover o
melhor índice possível de
aprendizagem.

Ao longo do
período da
gestão

Reuniões quinzenais para
discussão dos mecanismos

de
aplicação e eficácia dos
mesmos no ambiente
escolar.

02

Reforço escolar
com intuito de
intensificação dos
estudos para
avaliações
externas

● Fortalecimento do reforço escolar Pré-
PAS e ENEM no turno contrário,
estimulando a integralização do ensino
na escola.

Ao longo do
período da
gestão

Controle de participação dos
alunos nas
atividades e
monitoramento do
desenvolvimento durante o
ano letivo.

03 Inclusão digital ● Criação de um espaço disponível ao
aluno

na sala de leitura, para acesso aos meios

Ao longo do
período da

Análise dos resultados
por meio de avaliação
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de comunicação digitais. gestão institucional

04
Desenvolvimento
de projetos de
sustentabilidade

● Desenvolver na escola a consciência sobre
a importância da sustentabilidade e utilizá-
la como um espaço de desenvolvimento de
propostas e tecnologias.

Ao longo do
período da
gestão

Análise dos resultados
por meio de avaliação
institucional

05
Desenvolvimento
do projeto de
Educação Fiscal

● Retomar o projeto de educação fiscal com
o intuito de conscientizar os estudantes a
respeito da forma de organização
econômica desde o núcleo familiar até o
âmbito profissional.

Ao longo do
período da
gestão

Análise dos resultados
por meio de avaliação
institucional

06
Desenvolvimento
do projeto de
Educação Integral

● Desenvolver atividades do Núcleo
Educação Integral, dando continuidade aos
projetos de Robótica, Educação Musical e
atividade de educação física.

Ao longo do
período da
gestão

Análise dos resultados
por meio de avaliação
institucional

11.4.2 - Gestão administrativa

Objetivo Prioritário:

● Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da unidade
escolar para o bom desempenho de suas funções.

11.4.3 - Gestão Financeira

● Otimizar a utilização dos recursos financeiros com a participação da
comunidade escolar.

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

01

Praticidade
no
atendimento

● Adequação dos espaços administrativos da
escola para proporcionar melhor atendimento
à comunidade escolar.

Ao longo do
período da
gestão

Análise dos resultados
por meio de avaliação
institucional e pesquisas
sobre qualidade de
atendimento.

02
Segurança na
entrada

● Criação de mecanismos para organização da
entrada dos alunos, como sistema de
catracas eletrônicas.

● Melhoria do sistema de segurança da escola
com a instalação de câmeras de segurança.

Ao longo do
período da
gestão

Por meio da observação
do cumprimento das
metas e diretrizes do
plano político-pedagógico.

03
Melhoria das
instalações

● Continuação dos reparos/manutenção da
cantina escolar, dos banheiros dos alunos
dos professores, servidores e do banheiro
dos portadores de necessidades especiais.

Ao longo do
período da
gestão

Por meio da observação
do cumprimento das
metas e diretrizes do
plano político-pedagógico
e por meio da avaliação
institucional.
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11.4.4 – Gestão de Resultados Educacionais

ObjObjetivo Prioritário:

● Priorizar a melhora dos índices escolar (evasão, dependência,
aprovaçãoe reprovação).

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

01
Ampliação da sala
de leitura e
estudos.

● Promover a ampliação da sala de leitura
disponibilizando computadores com acesso
à internet para uso dos alunos.

Ao longo do
período da gestão

Análise dos resultados por meio de
avaliação institucional.

02
Ampliação da sala
de coordenação.

● Promover a ampliação da sala de
coordenação para que as discussões sobre
as estratégias pedagógicas tenham um
melhor aproveitamento.

Ao longo do
período da gestão

Acompanhamento e supervisão da
comunidade escolar;

Por meio da análise dos resultados
e da supervisão e controle.

03
Criação da sala de
Artes

● Desenvolver parcerias para a construção e
utilização da sala de artes. Ao longo do

período da gestão

Acompanhamento e supervisão da
comunidade escolar;

Por meio da análise dos resultados
e da supervisão e controle.

04

Reparos e
manutenção da
sala de vídeo

● Desenvolver parcerias para adequação e
reparos/manutenção da sala de vídeo;

● Promover o desenvolvimento de programas
como os Aulões e o Cine-debate.

Ao longo do
período da gestão

Acompanhamento e supervisão da
comunidade escolar;

Por meio da análise dos resultados
e da supervisão e controle.

05

Criação de uma
guarita no portão
de entrada dos
alunos/comunidade.

● Desenvolver parcerias para a criação de
uma guarita no portão de entrada dos
estudantes/comunidade, com o objetivo de
melhorar o controle na entrada e saída do
ambiente escolar e, consequentemente, a
segurança dos estudantes.

Ao longo do
período da gestão

Acompanhamento e supervisão da
comunidade escolar;

Por meio da análise dos resultados
e da supervisão e controle.

05
Restauração da
quadra de esportes

● Desenvolver parcerias para restauração da
quadra de esportes, com vistas a um melhor
aproveitamento das aulas de educação
física.

Ao longo do
período da gestão

Acompanhamento e supervisão da
comunidade escolar;

Por meio da análise dos resultados
e da supervisão e controle.

06
Manutenção do
material didático
pedagógico

● Permitir ao professor o amplo
desenvolvimento de suas atividades com a
provisão de recursos materiais.

● Ampliar possibilidades de pesquisa e
desenvolvimento de atividades com
equipamentos de vídeo e som, Datashow,
reprografia, entre outros.

Ao longo do
período da gestão

Acompanhamento e supervisão da
comunidade escolar;

Por meio da análise dos resultados
e da supervisão e controle.
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Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

01

Redução
de 5%
nos
índices de
evasão e
repetência

● Promover encontros com periodicidade com os
participantes da comunidade escolar.

● Estabelecer parcerias com o conselho tutelar.

● Tornar o dia-a-dia escolar mais interessante
com programações educacionais diferenciadas
que explorem o interesse do aluno.

● Trabalhar a formação continuada dos professores,
rediscutindo formas de avaliações; ações de
controle na entrada e permanência dos alunos na
escola, desenvolvimento de um planejamento
pedagógico que estreite a relação dos pais com a
escola. Aperfeiçoamento dos mecanismos
pedagógicos de avaliação

Ao longo do
período da
gestão

Acompanhamento
sistemático do controle
de frequência.

Observar relatórios e
contatos realizados com
o conselho tutelar.

11.4.5 – Gestão de Participativa

Objetivo Prioritário:

● Estreitar o vínculo Família-Escola-Comunidade.

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

01

Aumentar a
participação dos pais
nas reuniões

● Melhoria da comunicação
escola/família por meio do aplicativo.

Ao longo do
ano letivo

Participação dos pais nas
reuniões.

02 Conselho Escolar

● Otimizar e ampliar a participação do
conselho escolar na gestão financeira
e pedagógica da escola por meio de
reuniões bimestrais

Ao longo do
ano letivo

Por meio das reuniões.

03
Fortalecimento dos
colegiados

● Possibilitar espaço de falas e atuação
dos colegiados da escola.

Ao longo do
ano letivo

Por meio da observação
do cumprimento das
metas e diretrizes do
plano político-pedagógico.

11.4.6 – Gestão de Pessoas

Objetivo Prioritário:

● Transformar a escola num ambiente agradável e prazeroso de
trabalho e convivência.
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Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

01

Humanização
do ambiente
escolar

● Desenvolver estratégias de espaço de
escuta sensível.

● Estabelecer parcerias com o conselho
tutelar, batalhão escolar, Conselho de
Segurança da quadra 104.

● Viabilizar o melhor trabalho do serviço de
orientação educacional.

Ao longo do
período da
gestão

Análise de resultados por
meio de avaliações e
pesquisas na escola,
com a participação de
todos os setores da
comunidade escolar.

11.5 - BASES LEGAIS

A escola segue, como base legal para a realização de suas atividades, o seguinte

conjunto de leis:

● Lei de diretrizes e base (LDB) – Lei nº 9.394/96;

● PNE _ Lei nº 10.172/01;

● Resolução nº 063/2011 – CD/FNDE/MEC;

● Diretrizes Pedagógicas 2009/2013;

● projeto político-pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito Federal.



88

12 - PROJETOS

Os projetos do CEd 104 do Recanto das Emas visam privilegiar a capacitação

profissional, a pesquisa, a formação do caráter humano e a percepção do ambiente

escolar como formador de caráter crítico. Dessa forma, organizamos o desenvolvimento

dos projetos associados às áreas do conhecimento, dividindo responsabilidades entre os

professores das áreas. Essa tarefa tem o intuito de permitir ao estudante desenvolver

uma visão holística a respeito do conhecimento, sendo levado a encontrar aspectos de

cada campo disciplinar em um tema proposto. A proposta temática dos projetos busca

interagir com os macro campos de Incentivo à leitura e ao letramento, Iniciação

Científica e Pesquisa, Incentivo à arte e cultura, Uso dos mecanismos de comunicação e

mídias e valorização da cultura corporal.

A seguir relacionamos os projetos que serão desenvolvidos por nossa escola, que

contribuem para a formação integral dos nossos estudantes, dentro do Programa de

Reestruturação Curricular do Ensino Médio Inovador:
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12.1 - PROJETO SALA DE LEITURA

1) Apresentação:

O Projeto Sala de Leitura surgiu no CEd 104 do Recanto das Emas em 2013 em um

momento de grandes mudanças estruturais na organização da escola. Muitas dessas

mudanças foram possíveis em razão de uma maior participação e integração dos professores

na elaboração e discussão do Projeto Pedagógico desta unidade de ensino, bem como dos

demais participantes da comunidade escolar. As mudanças na organização didático-

pedagógica da escola permitiram a aproximação dos professores na discussão sobre as

fragilidades no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Assim, com a

iniciativa dos professores de Códigos e Linguagem, pensou-se em uma forma eficiente que

pudesse proporcionar aos alunos um espaço de interação com a leitura orientada por

propostas desenvolvidas inerentemente a atividades em sala de aula. O projeto Sala de

Leitura é assim, por excelência, uma atividade complementar às atividades desenvolvidas

pelos professores dos componentes curriculares concernentes à área Códigos e Linguagens,

trabalhando-se sempre de forma interdisciplinar em todos os projetos da unidade escolar,

sendo inclusive, espaço extraclasse (contra turno), para os estudantes compartilharem

conhecimentos.

2) Título do projeto: VIAJANDO PELO UNIVERSO DA LEITURA

3) Objetivo Geral:

Despertar, incentivar e promover a leitura no âmbito residencial em plena pandemia,

ampliando-se à comunidade escolar, visando o aumento do números de leitores para um melhor

aproveitamento do ensino-aprendizagem e o desenvolvimento social- cultural.

4) Objetivos Específicos

 . Exercitar a leitura como prática democrática, fundamental na formação do senso crítico e

da cidadania;

 . Integrar a leitura a comunidade escolar mediante a multiplicidade de leitura afins;

 . Contribuir com o conteúdo de forma interdisciplinar, visando o aprendizado de forma mais

enriquecedora e ampla.

 . Proporcionar ao educando ênfases básicas de aspectos filosóficos, morais e éticos, visando
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atender à formação geral do educando.

5) Justificativa

Diante da falta de hábito par leitura no ambiento no seio familiar e apresenta, na escola,

dificuldades de aprendizagem decorrentes dessa carência, faz-se então necessária a realização

de um trabalho que desperte o hábito da leitura, condição indispensável ao desenvolvimento social

e à realização individual do aluno.

Acreditamos que leitura pode contribuir para emancipação do educando, tornando-o na

transformação de si e da realidade em que vive.

6) Metodologia: Plano de ação

Semanalmente, será disponibilizados aos alunos livros, vídeo, cartazes, meet e rodas de

conversa com autores, professores, coordenação e direção com o objetivos de despertá-los para a

importância da leitura na formação dos cidadãos.

7) Recursos pedagógicos:

 Computadores com internet;

 internet de boa qualidade e velocidade;

 impressora;

 dois professores de quarenta horas (um para cada turno).

6) Cronograma:

Ao longo do ano letivo de 2021.

7) Bibliografia / referências:

BARTHES, Roland. Aula. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo:

Cultrix, 1992.

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas: Pontes:

Unicamp, 1993

SEDF, Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar Do 3º Ciclo Para As Aprendizagens
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- 2014.

SEDF, Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar Do 3º Ciclo Para As Aprendizagens

- 2014.

8) Acompanhamento e avaliação:

A avaliação do aprendizado dos estudantes no projeto Sala de Leitura será vinculada

às atividades desenvolvidas em sala de aula. O professor responsável pelo componente

disciplinar desenvolverá as atividades concernentes à Sala de Leitura e obterá dos estudantes

o retorno da pesquisa realizada na própria aula.

O CEd 104 tem a proposta de estimular o debate, a discussão de ideias e a troca de

conhecimentos entre os alunos. Para que essa proposta seja desenvolvida, os professores

participantes do projeto Sala de Leitura são convidados a desenvolver suas avaliações sobre

as obras e temas desenvolvidos nesse projeto por meio de debates. O debate estimula o

desenvolvimento da argumentação oral, o respeito a ideias diferentes e o aprofundamento em

pesquisas.

Uma segunda estratégia indireta de avaliação é a realização de um concurso literário

para estimular a produção dos estudantes com base nos resultados obtidos nesse projeto. A

forma de realização e as estratégias de avaliação serão decididas pelos professores durante

o período letivo.

A avaliação da execução do projeto será realizada em dois diferentes momentos: o

primeiro, com a avaliação dos professores ao final dos semestres letivos. Essa avaliação tem

como objetivo corrigir falhas de execução e promover as melhorias necessárias para o bom

funcionamento do projeto. A segunda avaliação será realizada mediante avaliação

institucional. Nesse momento pretende-se compreender como o projeto tem alcançado os

alunos e observar de um ponto de vista macroestrutural quais as melhorias que poderão ser

efetuadas para que o projeto alcance com mais sucesso os objetivos propostos.

8.1. Como será feito o acompanhamento do projeto?

O acompanhamento do projeto será feito conjuntamente pelo grupo docente. As reuniões de

acompanhamento serão realizadas durante as coordenações de cada turno. Os relatórios

acerca dos efeitos do projeto deverão ser de responsabilidade dos professores modulados na

sala de leitura. Os professores regentes ficam responsáveis por fazer o registro das atividades
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curriculares nos diários e também passar as orientações ao professor orientador da sala de

leitura para devidas orientações durante a permanência dos estudantes nas dependências da

sala de leitura. Ao fim de cada semestre letivo, o grupo docente e discente deverá ser

consultado (pesquisa) a fim de avaliarmos a andamento do projeto.
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12.2 - PROJETO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Identificação:

O projeto Laboratório de Ciências foi criado no CEd 104 em 2012. É um projeto

que visa vincular o trabalho teórico de sala de aula com a integração de uma

contrapartida prática no desenvolvimento científico e pedagógico dos estudantes da

escola. É um projeto que atende todos os estudantes da escola, por meio das disciplinas

de Ciências (Ciclos) e Química, Física e Biologia (Ensino Médio). Os professores dessas

disciplinas, juntamente com o professor responsável pelo trabalho no laboratório, são

responsáveis pela organização dos conteúdos e utilização do espaço.

Justificativa:

O laboratório de ciências é um espaço essencial para a escola. Por meio desse

espaço, torna-se possível conjugar o aprendizado teórico com o prático. Em um

laboratório é possível realizar uma série de processos, desde fenômenos químicos de

alta complexidade até fenômenos naturais do cotidiano. A aula prática de ciências

possibilita ao estudante tornar-se autor do próprio desenvolvimento científico, adquirindo

conhecimentos e atuando diretamente na aquisição de seus conhecimentos. A atuação

direta do estudante no desenvolvimento prático do saber científico o permite

compreender a importância de fenômenos físicos químicos e biológicos do dia a dia,

capacitando-o com suporte conceitual e prático para observar fenômenos, formular

hipóteses e conclusões a respeito de suas observações.

O Laboratório de Ciências, nesse sentido, tem uma importância que vai além do

desenvolvimento didático-metodológico. Por meio do conhecimento prático, os

estudantes podem ressignificar as experiências obtidas fora da escola e interferir de

maneira consciente em sua própria realidade.

Objetivo Geral:

Proporcionar ao estudante um ambiente de desenvolvimento prático das teorias

aprendidas em sala, desenvolvendo um ambiente de pesquisa, coleta de dados,

descrição e apresentação de resultados cientificamente desenvolvidos, dando

continuidade ao processo de ensino-aprendizagem.

Objetivos específicos:
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● Despertar o interesse pela ciência;

● Demonstrar a importância de execução de regras e procedimentos nos trabalhos

científicos;

● Conhecer propriedades físicas, químicas e biológicas de materiais e organismos;

● Desenvolver capacidade de investigação científica;

● Relacionar conhecimentos teóricos com a prática;

● Saber utilizar fontes de informação como recursos tecnológicos para aquisição do

conhecimento científico.

Marco teórico-metodológico:

O ensino das ciências naturais articuladas entre si permite uma abordagem

interdisciplinar dos assuntos, pois abrange aspectos da Física, Química, Biologia,

aspectos sociais e tecnológicos.

De acordo com Bell (2009) a melhor forma de compreender a natureza da ciência

é a partir da reflexão sobre a alfabetização científica. A alfabetização científica se dá por

meio do processo de compreensão da contribuição que a ciência pode trazer e

percepção a respeito da utilização das informações obtidas diante de problemas

apresentados no cotidiano. Nesse sentido, a proposta de Bell (2009) assemelha-se a

outras propostas de letramento.

Nesse sentido de caracterizar a alfabetização científica, o autor aponta três

domínios da ciência. O primeiro caracteriza-se pelo corpo do conhecimento científico.

Aqui os fatos, as definições, os conceitos, as teorias e as leis que embasam os estudos

científicos são definidos e estudados.

O segundo domínio caracterizado pelo autor é o método científico. Esse domínio

representa a compreensão dos processos físicos, químicos e biológicos desenvolvidos

bem como são desenvolvidas as habilidades necessárias para a compreensão desses

processos. São aqui estudadas a observação dos fenômenos, a medição de volumes, o

estabelecimento de estimativas, realização de inferências, classificação de materiais,

levantamento de hipóteses e predições.
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O terceiro domínio caracterizado pelo autor é a Natureza da Ciência. Aqui são

estudadas as formas de desenvolvimento do conhecimento científico. Como realizar a

ciência e desenvolver o conhecimento científico de acordo com os pressupostos. A

natureza do conhecimento científico é baseada, por exemplo, no processo de

investigação de evidências/hipóteses que são comprovadas por meio da análise.

Partindo desses pressupostos, o ensino de ciências deve ser desenvolvido de

maneira integral na escola. Não obstante, o desenvolvimento do ensino de ciências nas

escolas é realizado somente de um ponto de partida teórico, sendo a prática

abandonada por falta de espaços exclusivamente preparados para o desenvolvimento

de atividades experimentais. Assim, a utilização de uma sala ambiente (laboratório) é um

instrumento não somente motivador para o estudante, mas sobremodo importante para

o desenvolvimento da ciência na escola. Por meio do laboratório de ciências, o

estudante poderá desenvolver a criatividade, a curiosidade, a observação técnica, a

criação de hipóteses, conhecer os gêneros textuais do universo científico, desenvolver a

capacidade de registrar dados e inferir predições. Os dados obtidos geralmente

permitem a discussão do problema estudado e decisões que são sempre tomadas após

o momento de reflexão. O CEd 104 considera o laboratório de ciências como uma

efetiva preparação para o desenvolvimento da pesquisa e da continuação científica

acadêmica. Além disso, consideramos o Laboratório de Ciências fundamental para o

aprendizado científico no Ensino Fundamental. Os Ciclos possibilitam o desenvolvimento

de estratégias específicas para o estudo dos domínios científicos. Ao realizar em cada

Ciclo uma etapa dos domínios, entendemos que os alunos, ao final dos Ciclos,

ingressarão no Ensino Médio com uma visão amplamente desenvolvida a respeito do

conhecimento científico, tanto na modalidade teórica quanto no desenvolvimento prático.

Definimos a seguir o cronograma de utilização do Laboratório de Ciências.

Ação Objetivo Prazo de Realização Responsáveis

Mobilização da
comunidade
escolar

Apresentar o projeto Laboratório de Ciências no
início do ano letivo, convidando os pais e/ou
responsáveis para uma palestra sobre a
importância do espaço do laboratório para o
estudo e reflexão ciêntífica na escola.

Início do ano letivo Equipe gestora

Desenvolvimento
das atividades

Aula inaugural - apresentação do laboratório aos
alunos e exposição das normas de
funcionamento.

Período letivo Professores
responsáveis pela
execução do projeto
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Os professores deverão encaminhar as propostas
para a utilização do laboratório para agendamento

As atividades serão realizadas semanalmente. A
proposta é que os alunos estejam desenvolvendo
as atividades no laboratório de ciências no
período das aulas.

Avaliação dos
estudantes

A avaliação dos estudantes por meio do
Laboratório de Ciëncias deve ser realizada pelo
próprio professor do componente curricular.

Avaliações do
projeto

Pretende-se avaliar a execução do projeto em
duas instâncias: por meio das reuniões de
coordenação e por meio da avaliação institucional
(alunos e comunidade escolar).

Ao fim de cada
semestre letivo

1. Professores
responsáveis pela
execução do projeto

2. Alunos e
comunidade escolar

Realização de da
Feira de Ciências
e Tecnologias

O debate será orientado pelos professores dos
componentes curriculares. A culminância dos
trabalhos poderá ter como resultado trabalhos
exibidos na Feira de Ciências e Tecnologias.

Segundo/Terceiro
bimestre

Professores
responsáveis pela
execução do projeto

Regras de utilização do laboratório11

● Estar consciente do que estiver fazendo, ser disciplinado e responsável.

● O acesso ao laboratório é restrito quando experimentos estão em andamento.

● Respeitar as advertências do professor sobre perigos e risco.

● Para utilizar os produtos químicos ou equipamentos, é necessária autorização de

professores, técnicos ou estagiários.

● Manter hábitos de higiene.

● Não é permitido beber, comer, fumar ou aplicar cosméticos dentro do laboratório.

● Usar o guarda-pó sempre que estiver dentro do laboratório.

● Não usar sandálias ou outros sapatos abertos.

● Usar preferencialmente calças compridas.

● Tomar os devidos cuidados com os cabelos, mantendo-os presos.

11
Retirado das Normas de Segurança para utilização de laboratórios. Com adaptações. Endereço:

http://www.unibrasil.com.br/detalhe_categoria.asp?id=832
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● Guardar casacos, pastas e bolsas, nas áreas indicadas, e não na bancada onde

podem ser danificados pelos produtos químicos.

● Trabalhar em local bem ventilado e bem iluminado, livre de obstáculos ao redor

dos equipamentos.

● Manusear as substâncias químicas com o máximo cuidado.

● Não respirar vapores e gases.

● Não provar reagentes de qualquer natureza.

● Antes de iniciar as tarefas diárias, certifique-se de que haja água nas torneiras.

● Sempre usar material adequado e seguir o roteiro de aula prática fornecido pelo

professor, nunca fazer improvisações ou alterar a metodologia proposta.

● Ao derramar qualquer substância, providenciar a limpeza imediatamente,

utilizando material próprio para tal.

● Não jogar nenhum material sólido ou líquido dentro da pia ou rede de esgoto

comum.

● Não trabalhar com produtos químicos sem identificação, ou seja, sem rótulo.

● Ao aquecer qualquer substância em tubo de ensaio, segurá-lo com pinça voltando

a extremidade aberta do tubo para o local onde não haja pessoa.

● No local de trabalho e durante a execução de uma tarefa, falar apenas o

estritamente necessário.

● Nunca apanhar cacos de vidro com as mãos ou pano. Usar escova ou vassoura.

● Ler com atenção os rótulos dos frascos e dos reagentes.

● Evitar contato dos produtos com pele, olhos e mucosas, utilizar sempre que

solicitado luvas e óculos de segurança.

● Caso você tenha alguma ferida exposta, esta deve estar devidamente protegida.
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● Manter o rosto sempre afastado do recipiente onde esteja ocorrendo uma reação

química.

● Conservar os frascos de produtos químicos devidamente fechados e não colocar

as tampas de qualquer maneira sobre as bancadas. Ela deve ser colocada com o

encaixe para cima.

● Não misturar substâncias químicas ao acaso.

● É proibido misturar substâncias químicas voláteis fora da câmara de exaustão de

gases.

● É proibido adicionar água diretamente sobre os ácidos.

● É expressamente proibido pipetar com a boca.

● Não usar vidrarias trincadas ou quebradas.

● As superfícies devem ser descontaminadas pelo menos uma vez por dia e

sempre após o respingo de qualquer material, sobretudo material infeccioso.

● O laboratório deve ser mantido limpo e livre de todo e qualquer material não

relacionado ás atividades nele executadas.

● Para fins de pipetagem, devem ser utilizados dispositivos mecânicos auxiliadores

tais como: peras de borracha, pipetadores automáticos, etc.

● É proibido o manuseio de maçanetas, telefones, puxadores de armários ou outros

objetos de uso comum, por pessoas usando luvas durante a execução de atividades em

que agentes infecciosos ou material corrosivo estejam sendo manipulados.

● Quando necessário, fazer uso de máscara para poeira ou máscara de ar com

filtro adequado para o tipo de produto químico que está sendomanipulado.

● Todos os materiais tóxicos, sólidos ou líquidos, devem ser tratados

adequadamente antes do descarte. O material a ser descartado deverá ser colocado em

um recipiente à prova de vazamento e devidamente coberto, antes do seu transporte.

● Sempre após a manipulação de substâncias químicas e antes de deixar o

laboratório lavar as mãos.
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● Cada equipe é responsável pelo material utilizado na aula prática, portanto ao

término do experimento limpar e guardar os materiais em seus devidos lugares.

● No caso de quebra ou dano de vidrarias, materiais ou equipamentos, comunicar

imediatamente ao professor ou ao técnico responsável.

● Ao término da aula, desligar todos os equipamentos, fechar pontos de água e

registro de gás.

● Em caso de acidentes, avisar imediatamente o professor ou técnico responsável.

A seguir, propomos quadros ilustrativos dos conteúdos que podem ser abordados

na utilização do laboratório de ciências:

Conteúdo Experimento

Eletrostática 1. Linhas de força do campo elétrico

2. Sentido das linhas de força

3. Eletrização por atrito, contato e indução

4.Atração e repulsão eletrostática

Mecânica 1.Forças Centrais

2.Movimento de projéteis

3.Inércia de repouso

4. Atrito

Magnetismo 1.Orientação de um corpo magnetizado

2.Bússola

3. Inclinação magnética local

4. Modelo do campo magnético terrestre

Física Térmica 1.Termometria

2.Dilatação de sólidos

3.Condução

4.Convecção

5.Entropia

Óptica 1.Reflexão interna

2.Polarização por dicroísmo

3.Birrefringência
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Ondulatória 1.Pêndulos

2.Molas

3.Efeito Doppler

Processo de germinação Observação do processo e das características de desenvolvimento das plantas

Atividade microbiana nos solos Observação em microscópio

Tipos de células Identificação de diferentes tipos de células no microscópio

Funcionamento do sistema
respiratório

Experimento realizado com modelos anatômicos

Divisão celular Observação em microscópio

Estudo morfológico das células Observação em microscópio e reprodução das características em escala ampliada

Genética Identificação de genes e análise de vídeos explicativos sobre o desenvolvimento
dessa ciência
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12.3 - GINCANA CULTURAL E JOGOS INTERCLASSE

Justificativa:

Os Jogos Interclasse são realizados pelo CEd 104 em uma semana dedicada ao

evento. É um momento de descontração, de promoção do espírito esportivo, de

solidariedade e de desenvolvimento das relações humanas. A partir desse ano, junto

aos Jogos será realizada a Gincana Cultural, que é uma atividade desenvolvida com a

finalidade de integrar atividades de cunho cultural, pedagógico e ambiental às atividades

desenvolvidas nos Jogos Interclasse. Com o objetivo de integrar ainda mais o grupo de

estudantes participantes as equipes deverão cumprir séries de tarefas que terão a

pontuação somada aos Jogos Interclasse, com premiação às equipes vencedoras.

Objetivo Geral:

Promover a integração entre os estudantes, com o desenvolvimento do espírito

esportivo, de união e de respeito ao conjunto de regras.

Objetivos específicos:

● Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;

● Despertar na comunidade escolar a importância dos valores/virtudes e o

compromisso com as metas do milênio em nossa sociedade;

● Promover a integração entre Professores/Estudantes/Direção e Comunidade

escolar;

● Incentivar o trabalho em equipe;

● Angariar gêneros alimentícios para a realização da festa Junina;

● Doar para creches e asilos, gêneros alimentícios, brinquedos, produtos de

higiene/limpeza e livros.

Metodologia

● Provas com atividades culturais, pedagógicas e esportivas, envolvendo a

comunidade escolar;
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● Arrecadação de gêneros alimentícios, produtos de higiene/limpeza, brinquedos e

livros;

● Ao final a equipe vencedora faz doação dos produtos adquiridos a uma instituição

escolhida previamente pela equipe.

● Premiação para a turma vencedora, motivando ainda mais a participação da

comunidade escolar;
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12.4 - FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Justificativa:

A Feira de Ciências e Tecnologia é um espaço desenvolvido para a criação e

desenvolvimento de projetos que despertem o interesse pela ciência e pesquisa. As

ideias desenvolvidas nos projetos dos estudantes devem ser resultado de uma estrutura

pedagógica anteriormente desenvolvida pelos professores nas aulas, dando suporte aos

estudantes para a produção de experimentos. Vale ressaltar que diversas tarefas ligadas

ao desenvolvimento da pesquisa são levadas em consideração, como a metodologia, a

experimentação, a coleta de dados e as nuances da apresentação dos resultados.

Objetivo Geral:

Proporcionar ao estudante o contato direto com a pesquisa tecnológica, bem

como apresentar ao estudante as características do universo científico por meio do

aprendizado do desenvolvimento de projetos.

Objetivos específicos:

● Formar uma atmosfera de conhecimento técnico científico na escola

● Oportunizar ao estudante o desenvolvimento de projetos

● Demonstrar a importância dos critérios metodológicos na execução de trabalhos

científicos

● Desenvolver projetos para a apresentação em feiras de tecnologia fora da escola.
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12.5 - PROJETO CINE DEBATE

Disciplinas envolvidas: Todas, a depender do filme escolhido.

Objetivo:

Desenvolver a interpretação crítica de filmes e a relação com campos multissemióticos.

Justificativa:

Esta é a chamada Era da Informação. A todo tempo os indivíduos são

bombardeados com inúmeros textos, mas com tanta informação, com o acesso tão

facilitado a tudo, onde está o espaço para crítica? Que leitura os estudantes fazem de

tudo a que são expostos? O debate permite que se construa conjuntamente opiniões

acerca de algo, permite mostrar diferentes pontos de vista – inclusive o pretendido no

filme. Assim, o projeto visa propiciar uma leitura mais aprofundada da obra.

O cinema é uma das formas de se constituir a aprendizagem de maneira dinâmica

e funcional. É um dos mais variados modos de expressão cultural da sociedade

industrial e tecnológica contemporânea. Surgido no início do século XX, o cinema

manifesta a história de nossa civilização, nossos conflitos pessoais e nossas

perspectivas sobre o futuro.

A relação presente entre cinema e educação é inegável. Desde os primórdios

das produções cinematográficas, produtores e diretores de cinema o consideravam

como uma poderosa ferramenta para instrução, educação e reflexão humanas,

constituindo-se como ferramenta de formação de opinião e de representação social.

Nesse sentido, desejamos, por meio do projeto Cine debate, reconhecer por meio dos

filmes diversos fatores associados à nossa história, aos nossos problemas como parte

de uma sociedade em construção e discutir as projeções para o futuro.

Metodologia:

A cada mês um filme será escolhido. Estudantes e professores assistirão à obra

juntos, em horário contrário à aula. Os professores serão responsáveis por mediar o

debate, suscitando conceitos, como ―ideologia‖ e ―voz‖, que permeiam o filme, além de

apontar os temas tratados na obra.
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12.6 - PROJETO GRUPO DE ESTUDOS AVANÇADOS

1) Apresentação

Educação é o nome dado ao processo de aquisição ou construção de

competências através da aprendizagem, com vistas à crescente autonomização do

indivíduo. E a aquisição de competências, embora se dê em um processo de

colaboração com outros seres humanos, não se dá "à revelia do indivíduo", isto é, sem

sua ativa participação. É por isso que se afirma, corretamente, que a aprendizagem é

sempre ativa e colaborativa - o termo "colaboração" sendo composto de elementos que

enfatizam a "ação" em "trabalho conjunto" (co-labor).

O Novo Ensino Médio proposto pelo MEC sugere um currículo voltado para o

desenvolvimento de competências, no qual a interdisciplinaridade e a contextualização

permeiem a prática pedagógica. Educar para a vida, preparar para o mundo do trabalho,

superar o "rótulo" de "antessala da Universidade": este é o papel assumido pelo Ensino

Médio.

A construção da aprendizagem é algo que só acontece quando o aluno é ativo,

quando está interessado no que está fazendo, quando sua motivação é intrínseca, não

extrínseca. Isso significa, que a aprendizagem, para ser bem sucedida, é auto-gerada ou

auto-iniciada, e, não só isso, mas, também, auto-conduzida e auto-sustentada. Ela

decorre daquilo que o aluno faz, não de algo que o professor faz nele, para ele ou por

ele.

Novas demandas sociais levaram a escola a assumir novas características e

novos papéis. Promover o simples desenvolvimento cognitivo dos alunos não atende a

estas demandas. Perrenoud nos lembra que não se vai à escola exclusivamente para

aprender a exercer o ofício de aluno, ou se preparar para o programa dos graus

seguintes. A escolaridade só tem sentido se o essencial do que nela se aprende possa

ser investido fora dela, paralelamente ou mais tarde. O "repertório" do aluno deve

permitir que ele transite entre contextos familiares e distantes. As competências, para

este autor, são transversais, atravessam diversas situações.

Neste contexto a proposta de trabalho a ser realizada com alunos do ensino

médio envolve alunos, professores, coordenação, ensino superior e a comunidade num

projeto que promove e exercita a estimulação dos discentes no aprender a fazer,
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aprender a aprender. Além de desenvolver noções de responsabilidade sócio ambiental

em todos os envolvidos.

Informações Gerais

● Natureza do projeto: Projeto Sócio-ambiental

● Abrangência: alunos do Ensino Médio.

● Professores Coordenadores: Rafael Carvalho C. Cardoso.

● Professores Participantes: Robson Ferreira.

2) Título do Projeto

Grupo de Estudos Avançados em Cerrado

3) Problematização

O modelo de vida criado pela humanidade ao longo de sua existência sofreu um

processo de aceleração após à primeira Revolução Industrial, acarretando uma série de

consequências maléficas, como: alterações climáticas; exclusão social; aumento da

temperatura da Terra; escassez de água potável; desertificação; perda da biodiversidade;

erosão dos solos; desflorestamento; enchentes, secas; perda da diversidade cultural;

poluição (sonora, do ar, da água, visual entre outras); etc.

Visando apenas aspectos financeiros, o homem acabou criando uma sociedade

insustentável, desconectada da natureza e dos valores humanos, uma sociedade em

que as pessoas têm que sobreviver ao invés de simplesmente viverem, e isso é fruto do

egoísmo, do materialismo, da injustiça, da ganância, do consumismo, do

―desenvolvimento‖ etc. Estamos construindo um modelo que cada dia mais nos levará

para a insustentabilidade ecológica e humana.

Atualmente verificamos os efeitos da inconsequência humana em todos os

ecossistemas. Em nossa região, o cerrado, podemos observar uma destruição intensa e

constante, fato que muitas vezes nos passa despercebido.

Um bioma rico e extremamente importante para a manutenção da qualidade de vida

para humanidade está sendo destruído para dar lugar à produção de alimentos, às

plantações de soja e criação de gado bovino, causando impactos irreversíveis. Vale
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lembrar que a Mata Atlântica demorou 500 anos para ficar com os 6% restantes da área

original e que o Cerrado, em menos de 50 anos de ocupação efetiva do interior do país,

restam apenas 20% de áreas protegidas. O Cerrado é verdadeiramente o berço das

águas no Brasil, e mais especificamente a região do DF abriga as principais nascentes

das mais importantes bacias hidrográficas brasileiras (Tocantins-Araguaia, São

Franciscana e Paraná) o que ressalta a importância de se conhecer e preservar este

bioma.

Mas, nas últimas décadas, uma parcela da sociedade começou a se dar conta desses

problemas, e a questão ambiental deixou de ser coisa de ―ecochatos‖ e passou a fazer

parte das mesas de debates, das leis, das políticas públicas, etc. Encontros, e reuniões

passaram a acontecer no mundo inteiro com as principais lideranças governamentais, da

sociedade civil organizada e do setor empresarial, com o objetivo de criar uma

consciência e políticas voltadas à preservação recursos naturais.

4) Tema Gerador

Reconhecimento do valor sócio-ambiental do bioma Cerrado a partir da

compreensão da sistemática técnico-cientifica do bioma.

5) Público Alvo

Estudantes do ensino médio.

6) Justificativa

O contexto escolar e educacional é primordial para a criação de uma cultura

voltada para o desenvolvimento de atitudes responsáveis com o meio ambiente e com a

sociedade. Como resultado das aulas convencionais e dos aulões multidisciplinares

realizados durante o segundo semestre de 2015 com os alunos do ensino médio do CEd

104 do Recanto das Emas, percebeu-se a necessidade da formação de um grupo

permanente de estudos. Este grupo deverá atender a demanda criada pelos próprios

alunos para dar continuidade ao estudo mais aprofundado do bioma e as questões

sociais envolvidas.

7) Objetivo Geral
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Propiciar aos alunos envolvidos a alfabetização científica em diversas áreas do

conhecimento, possibilitando o aprimoramento e o embasamento teórico das discussões

sócio-ambientais envolvidas com o bioma Cerrado.

7.1) Objetivos Específicos

● Permitir que o aluno perceba as transformações em curso, os fracassos e os

êxitos alcançados nos últimos anos em gestão ambiental.

● Despertar o interesse pela urgência da questão ambiental.

● Mostrar que a natureza reage a toda ação humana não planejada.

● Incentivar a participação dos alunos em eventos de natureza ecológica e

ambiental.

● Mostrar que o modelo de preservação é possível, sem que para isso

tenhamos que abrir mão do conforto e dos prazeres da vida.

● Situar o aluno, como parte integrante do meio ambiente, levando-o a perceber

que os problemas do Cerrado estão no nosso dia a dia.

● Aprofundar os conteúdos dos componentes curriculares envolvidos no projeto

e atender o que está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs.

● Colocar em prática a Agenda 21.

9) Metodologia

Os trabalhos do grupo estarão voltados para leitura e discussão de textos

acadêmicos relacionados às áreas propostas. As atividades também envolverão

pesquisas de campo e a realização de experimentos e construção de modelos. Os

encontros ocorrerão semanalmente, em turno contrário, para se trabalhar textos

acadêmicos (artigos científicos e capítulos de livros). A realização dos experimentos

orientados e saídas de campo ocorrerão ao longo dos semestres.

A estrutura do GEA será composta por uma equipe de professores orientadores

do CEd 104 e por um grupo selecionado de alunos do ensino médio do CEd 104.
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Os alunos que apresentarem maior desenvoltura e interesse nas aulas e nos

aulões poderão compor o Grupo de Estudos Avançados do CEd 104 (GEA). Os alunos

passarão por um processo seletivo composto por três etapas:

Primeira etapa - análise do histórico escolar e registros junto ao SOE (Serviço de

Orientação Pedagógica);

Segunda etapa - carta de intenção do aluno e uma carta de recomendação de um

professor;

Terceira etapa - entrevista com os professores coordenadores do grupo.

As atividades do GEA terão início logo após a seleção dos alunos e a divulgação

do resultado em cada ano.

Para a efetivação deste projeto serão necessários os seguintes recursos:

● Material impresso para a divulgação do processo seletivo e dos modelos de fichas

a serem entregues pelos alunos;

● Confecção de camisetas próprias para os participantes do projeto (30 pessoas);

● Transporte para as viagens semestrais do grupo;

● Outros recursos podem aparecer conforme o andamento das atividades.

10) Cronograma

As atividades são contínuas. Os estudantes selecionados podem participar do

grupo até o final do 3º ano e podem, ao seu critério, continuar participando como

universitários (monitores).

11) Bibliografia

Serão utilizados capítulos de livros acadêmicos e artigos científicos, digitais ou

xerografados, para a realização da leitura previa e discussão a cada encontro. A

bibliografia será disponibilizada pelos professores participantes. Devido a proposta do

grupo e a dinâmica das atividades, a bibliografia será montada ao longo de cada ano e

constantemente revisada.
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ALMEIDA, S. P. de.; PROENÇA, C. E. B.; SANO, S. M. Cerrado: espécies vegetais

uteis. Brasília, DF: Embrapa, 1998.

AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo, SP: Bertrand

Brasil, 1994.

BRANCO, S. M. Cerrado: origem, natureza e curiosidades. São Paulo, SP: Ed.

Moderna, 2000.

FRANCO, J. M. V.; UZUNIAN, A. Cerrado Brasileiro. São Paulo, SP: Ed. Harbra. 2004.

JUNIOR, M. C. da S. 100 árvores do cerrado. Brasilia, DF: Rede Sementes do

Cerrado, 2005.

JUNIOR, A. P. M. Indicadores Ambientais e Recursos Hídricos. São Paulo, SP:

Bertrand Brasil, 2007.

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do

Brasil. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2007.

POPP, J. H. Geologia Geral. São Paulo, SP: LTC, 2007.

SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. de. Cerrado: ecologia e flora. Planaltina, DF:EMBRAPA-

CPAC, 1998.

TEIXEIRA, W. et all. Decifrando a Terra. São Paulo, SP: Ed. USP, 2003.

Revista Darcy nº 21. Cerrado sob ameaça. Brasília, DF: Ed UnB, 2019.

12) Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica será feita mensalmente. Isso se deve a própria natureza do

projeto.

13) Acompanhamento e Avaliação

O grupo é acompanhado semanalmente por um professor do projeto ou por uma

equipe de professores. A presença é registrada e a evolução de cada estudante é

verificada por meio de observação e análises das discussões e confecção de relatórios
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de campo e de experimentos realizados, resenhas e resumos dos capítulos estudados.

O resultado dos estudantes do projeto em avaliações externas também é acompanhado

sistematicamente.

Os resultados também poderão ser verificados pelas apresentações técnicas dos

estudantes a cada trabalho prático realizado.
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12.7 - PROJETO AULÕES

Disciplinas envolvidas: Todas, a depender da temática selecionada.

Realização:

Horário - Durante as aulas, em atividades pré-agendadas com a coordenação da escola;

em horário contrário ao turno letivo e das 19:00 às 22:00, em encontros marcados

previamente pelos professores.

Objetivo geral:

Incentivar o desenvolvimento do aprendizado com base na realização de aulas

interdisciplinares.

Objetivos específicos:

● Possibilitar um ambiente de debate a respeito de temas concernentes ao

cotidiano dos estudantes.

● Investigar questões pertinentes à formação sociopolítica dos estudantes.

● Fomentar o interesse pela forma de abordagem interdisciplinar do conhecimento.

● Desenvolver o aprendizado a respeito das formas de abordagens dasavaliações

externas (PAS, ENEM).

● Proporcionar a reflexão a respeito da formação socioeducativa decada

estudante.

Justificativa:

O estudo temático remonta à forma como os filósofos estudavam as diversas

faces do conhecimento desenvolvido na antiguidade clássica. Estudar um tema, para

filósofos como Platão e Aristóteles, era compreender as múltiplas formas com que um

tema se relaciona com outros e, assim, como se completam e afetam mutuamente na

realidade. Seguindo esse princípio, o objetivo dos aulões é desenvolver estudos

temáticos, com o enfoque em vários setores do conhecimento representados pelos

componentes curriculares. Com um tema como corrupção, por exemplo, de aspectos

relacionados a geopolítica a formas de organização de discursos, passando pelas
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implicações na economia, os aulões apresentam aos alunos uma rede de inter-relações

sobre o tema em questão, com intervenções de todos os professores que acompanham

o debate e com a possibilidade de intervenção dos alunos com dúvidas,

questionamentos e apontamentos que possam enriquecer o desenvolvimento da

atividade. É um momento rico de privilégio à formação de um conhecimento

interdisciplinar.

Metodologia:

As aulas são organizadas previamente com a escolha de temas pelos professores.

Os alunos são avisados pelos professores previamente, durante o turno de seu período

letivo. Os estudantes realizam inscrições para a participação. Nos intervalos dos aulões

a escola fornece o lanche para os estudantes. Os materiais dos aulões são

disponibilizados para os alunos via correio eletrônico, caso haja solicitação.
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12.8 - PROJETO EDUCAÇÃO SISTEMICA

A EDUCAÇÃO SISTÊMICA COMO UMA FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO

SOCIOEMOCIONAL

1. Apresentação

Na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, competência é definida como a

mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas,

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas

competências, a BNCC reconhece que a ―educação deve afirmar valores e estimular

ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana”.

Com base nisso, o projeto de EDUCAÇÃO SISTÊMICA COMO UMA

FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL tem como propósito colocar

em prática três das dez Competências Gerais da Educação Básica da BNCC, que se

inter-relacionam e se articulam na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de

habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as
dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

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,

A propensão para comportamento de risco parece resultar da interação de duas

redes cerebrais: (1) uma rede socioemocional que é sensível a estímulos sociais e

emocionais, tal como a influência dos pares, e (2) uma rede de controle cognitivo que

regula as respostas a estímulos. A rede socioemocional torna-se mais ativa na

puberdade, enquanto a rede de controle cognitivo amadurece mais gradualmente até o

início da idade adulta. Esses achados podem explicar a tendência dos adolescentes a

explosões emocionais e a comportamento de risco e por que o comportamento de risco
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frequentemente ocorre em grupos (Steinberg, 2007).

Além disso, os adolescentes processam a informação sobre as emoções

diferentemente dos adultos. Em um estudo, os pesquisadores registraram a atividade

cerebral de adolescentes enquanto eles identificavam emoções expressadas por rostos

em uma tela de computador. Jovens no começo da adolescência (de 11 a 13 anos)

tendiam a usar a amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa localizada no

lobo temporal e que está fortemente envolvida nas reações emocionais e instintivas.

Adolescentes mais velhos (de 14 a 17 anos) apresentavam padrões mais adultos,

usando os lobos frontais, responsáveis por planejamento, raciocínio, julgamento,

modulação emocional e controle dos impulsos e que, portanto, permitem julgamentos

mais precisos e razoáveis. Esta diferença poderia explicar as escolhas insensatas dos

adolescentes, como abuso de substância e sexo inseguro.

O desenvolvimento ainda imaturo do cérebro pode permitir que os sentimentos se

sobreponham à razão e pode impedir que alguns adolescentes deem ouvidos a

advertências que parecem lógicas e convincentes aos adultos (Baird et al., 1999;

Yurgelun-Todd, 2002). Os sistemas corticais frontais ainda não desenvolvidos

associados à motivação, impulsividade e adicção podem explicar por que os

adolescentes buscam excitações e novidades e por que muitos deles têm dificuldade

para se concentrar em metas de longo prazo (Bjork et al., 2004; Chambers, Taylor e

Potenza, 2003).

A estimulação cognitiva na adolescência faz uma diferença crítica no

desenvolvimento do cérebro. O processo é bidirecional: as atividades e as experiências

dos adolescentes determinam quais conexões neuronais serão mantidas e fortalecidas,

e este desenvolvimento serve de base para o crescimento cognitivo naquelas áreas

(Kuhn, 2006). Adolescentes que ―exercitam‖ seus cérebros aprendendo a ordenar seus

pensamentos, a entender conceitos abstratos e a controlar seus impulsos estão

estabelecendo as bases neurais que utilizarão pelo resto de suas vidas (ACT for Youth,

2002, p. 1).

Por esses motivos, é mister um olhar diferenciado para educação, valorizando

não apenas o cognitivo, mas também habilidades e competências socioemocionais.

Nesse sentido, a Educação Sistêmica aparece como uma ferramenta eficaz que

reorganiza, capacita e gerencia essa nova maneira de pensar a educação.
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2. Objetivos

A escola contemporânea abrange identidades e culturas diversificadas e

apresenta uma singularidade implícita em salas de aula por todo o país. Nesses espaços,

há um número significativo de crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades no

processo de aprendizagem e não acompanham o ritmo das classes. As relações e as

diferenças precisam ser trabalhadas e respeitadas, no intuito de facilitar o processo

ensino-aprendizagem e harmonizar as relações no ambiente escola-família- sociedade.

A escola deve abrir-se a novas concepções que valorizem o indivíduo como ele é,

incluindo sua bagagem cultural, familiar e histórica.

Dessa forma, espera-se alcançar, com esse projeto, uma aprendizagem cognitiva

e socioemocional significativa desses educandos, a fim de prepará-los, de uma maneira

saudável, para a vida em sociedade. O intuito da Educação Sistêmica é engajar os

alunos nas salas de aula com o seu próprio aprendizado, sabendo que cada um deles

tem seus potenciais a serem explorados.

As principais competências que permeiam o aprendizado socioemocional são

autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, habilidades de relacionamento

e tomada de decisão responsável. É em torno desses pontos que se constrói um

aprendizado capaz de orientar o estudante para toda a vida.

O que significa cada um deles?

Autoconsciência: identificar emoções, ter percepção afiada, reconhecer pontos

fortes, desenvolver autoconfiança e autoeficácia;

Consciência social: saber olhar as coisas em perspectiva, desenvolver empatia,

apreciar diversidade e respeitar os outros;

Autogerenciamento: aprender a controlar impulsos, saber lidar com estresse, ter

disciplina, automotivação, buscar objetivos, construir habilidades organizacionais;

Habilidades de relacionamento: comunicação, engajamento social, construir

relações e saber trabalhar em grupo;

Tomada de decisão responsável: identificar problemas, analisar e avaliar

situações, solucionar problemas, refletir, ter responsabilidade ética.
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Com a aplicação destas habilidades na escola, as competências socioemocionais

geram impactos positivos em várias esferas da vida de um aluno, de acordo com um

relatório do Global Education Leader’s Program Brasil:

Na aprendizagem: geram ambiente mais favorável à aprendizagem e melhores

resultados dos alunos nas disciplinas curriculares tradicionais;

No desenvolvimento integral: preparam os estudantes para estar no mundo,

compreender os diferentes, ser críticos e atuantes e tomar decisões pautadas na ética.

Ajudam a construir seu projeto de vida e a se capacitar para o mundo do trabalho;

Na promoção de equidade: dialogam com as necessidades da sociedade civil,

mobilizam famílias e contemplam seus anseios, suprem carências de oportunidades e

geram impacto nos indicadores sociais;

Na mudança cultural: transformam o currículo e a escola, estimulam a atitude

cidadã, contribuem para o desenvolvimento de uma cultura de paz.

É importante ressaltar que a ideia não é transformar essas competências,

necessariamente, em componente curricular, mas articular a sua aprendizagem à de

outras habilidades relacionadas às áreas do conhecimento.

Muitas dizem respeito ao desenvolvimento socioemocional que, para acontecer

de fato, deve estar incorporado ao cotidiano escolar, permeando todas as suas

disciplinas e ações. O desafio, portanto, é complexo, pois impacta não apenas os

currículos, mas processos de ensino e aprendizagem, gestão, formação de professores

e avaliação. Mas os resultados, certamente, justificam tamanho desafio – e trazem a

inovação que as escolas tanto procuram.

2.1 Objetivo geral

Para cumprir os objetivos, a escola tem de garantir o prosseguimento dos estudos

a todos àqueles que assim o desejarem, promovendo a educação integral dos

estudantes no que concerne aos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais (LDB,

Art. 35-A, § 7º), por meio:

⮚ da firme convicção na capacidade que todos os estudantes têm de aprender e de

alcançar objetivos que, à primeira vista, podem parecer além das suas possibilidades;
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⮚ da construção de ―aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as

possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade

contemporânea‖, como definido na Introdução da BNCC (p.14);

⮚ do estímulo ao desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão,

interpretação, proposição e ação, essenciais à autonomia pessoal, profissional,

intelectual e política e do estímulo ao protagonismo dos estudantes em sua

aprendizagem e na construção de seus projetos de vida; e

⮚ da promoção de atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos

desafios da comunidade, do mundo do trabalho e da sociedade em geral.

2.2 Objetivos específicos

O principal objetivo específico é trabalhar na busca por respostas para as

perguntas frequentes como:

● Por que os alunos têm dificuldade para aprender? Por que não executam as

tarefas?

● Por que não prestam atenção? São agitados e indisciplinados? Sãoagressivos?

● Por que não tem interesse na escola? Por que não participam das atividades? Por

que abandonam a escola?

● Como melhorar as relações entre os participantes do sistema educacional

(escola-aluno-família) e evitar conflitos interpessoais?

Ainda se espera alcançar com esse projeto:

● Melhorar as relações interpessoais, estabelecendo e ressaltando a importância de

se estabelecer vínculos afetivos saudáveis e seguros;

● Diminuir problemas como ansiedade, depressão, automutilação, violência,

bullying, uso de substâncias;

● Melhorar o rendimento escolar, diminuindo os índices de reprovação e

melhorando o desempenho nos exames externos;

● Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva

autonomia emocional;
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● Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando

a diversidade e solidarizando-se com os outros;

● Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

3. Problematização

Mãos suando, tensão, preocupação e insegurança. Esses sintomas atingem

80% dos estudantes brasileiros, segundo a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Um estudo da organização entrevistou

estudantes brasileiros de 15 anos a 17 anos e chegou à conclusão que os estudantes

figuram entre os mais ansiosos do mundo. E o que isso interfere sobre as práticas

pedagógicas e o grau de inovação de uma escola?

Isso traz à tona a importância das competências socioemocionais, que têm

sido apontadas como imprescindíveis à formação integral dos alunos. Essas

competências cobrem, principalmente, cinco campos: autoconhecimento, autocontrole,

automotivação, empatia e habilidades de relacionamento. Esses campos, por sua vez,

estão relacionados a quatro habilidades: comunicação, criatividade, curiosidade e

criticidade – juntas, produzem inovação e preparam o estudante para os desafios do

século XXI.

O projeto de Educação Sistêmica surgiu da grande demanda de apoio, aos

estudantes com dificuldades de aprendizagem e o aumento de conflitos nas relações

interpessoais, percebidos pela equipe. Além disso, constatou-se, por meio de relatos dos

próprios alunos, em um projeto escolar, nas aulas de Produção de Texto, que a família

era o cerne dos conflitos, que repercutiam na aprendizagem escolar, na motivação, na

disciplina, e para muitos era a geradora de traumas psicológicos.

A partir dessa realidade, nasce uma proposta de integração da visão sistêmica da

constelação familiar dentro da rotina da escola, tendo por base o trabalho desenvolvido

por Marianne Franke (2009) em escolas da Alemanha. O projeto pode ser considerado

também como formulação de uma Cultura de Paz, já que, a construção de relações

humanas, nas condutas e ―na expressão do emocionar humano‖ (Matos; Pierre,

2014:25), são valores para a construção de um mundo em que a paz seja uma realidade.

Essa Sistêmica fenomenológica pedagógica desenvolvida por Marianne Franke,
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a partir da experiência dela como professora, acolhe, além dos alunos, os pais

— elemento essencial para ensinar com sucesso. O conhecimento aplicado na

educação deriva de treinamentos que a pedagoga obteve com o trabalho de

constelações familiares junto a Bert Hellinger sobre a abordagem sistêmica.

4. Justificativa

Sabe-se que a aprendizagem do adolescente está ligada a fatores emocionais e

sociais. Pesquisas mostram que atrás dos transtornos de aprendizagem e do fracasso

escolar, vemos situações complexas de desestrutura familiar. Desde o período da

infância e adolescência as experiências de sua afetividade na família determinarão

durante sua vida o progresso ou insucesso de sua carreira estudantil. De acordo com

Ramos (2001), a ausência da família nesse processo faz com que o adolescente busque

uma identificação com outros grupos sociais, como uma forma de suprir a carência e

que por vezes pode não ser uma experiência saudável, que resultará em conflitos

pessoais e desvios de personalidade, comprometendo o processo de aprendizagem

escolar.

A Educação Sistêmica é um instrumento inovador para diagnosticar e apontar

soluções em situações vivenciadas na sala de aula, em todo sistema educacional e na

sociedade. É uma forma de contextualizar e de ensinar a partir de uma visão mais ampla,

permitindo ver como é possível criar uma conexão entre escola e a família. Traz novo

paradigma educativo que implica em modificações profundas na forma de pensar a

educação. Uma proposta que oferece um olhar simples para o processo de ensino-

aprendizagem.

5. Público-alvo

O projeto envolve todos os participantes do sistema educacional: escola-aluno-

família.

Será coordenado por um profissional exclusivamente designado para essa função:

o Coordenador Educacional Sistêmico. Ele cuidará das relações humanas, buscando a

melhor forma de solucionar os conflitos, minimizando os problemas de indisciplina e

aprendizagem, bem como buscará construir uma consciência emocional, proporcionando

um clima de apaziguamento dentro do sistema. Cuidará também desenvolvimento das

atividades sistêmicas no ambiente escolar, bem como da formação e capacitação dos
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envolvidos.

A justificativa da escola para ter um profissional exclusivamente para esse projeto

se dá pela necessidade de ter um professor com capacitação especifica em educação

sistêmica e mais disponibilidade de tempo para conversar com os alunos, família,

professores, gestores e conhecer a realidade. Também pela disponibilidade para

participar de cursos e formação na área sistêmica, trazendo o conhecimento para os

demais envolvidos. Terá mais tempo para os registros e aprimoramento do projeto,

ficando exclusivamente responsável pela implantação, execução, avaliação,

manutenção e melhorias do projeto.

Esse professor, então, será o mediador escola – família. Ficará a cargo de passar

as informações necessárias sobre os alunos aos demais profissionais para que saibam

quais são as demandas relevantes e qual seria a melhor maneira de lidar com a situação,

funcionando como uma ponte que liga os dois sistemas.

6. Tema gerador

Os desafios econômicos, sociais e tecnológicos enfrentados pela humanidade,

nos dias atuais, exigem cada vez mais o desenvolvimento de uma percepção

diferenciada dentro dos sistemas sociais, culturais e relacionais, que possam favorecer o

equilíbrio dos seres humanos. Historicamente, a teoria dos sistemas, teve seu início com

o biólogo Ludwig Von Bertalanffy, tendo uma maior difusão a partir dos anos 50.

Bertalanffy baseou sua pesquisa numa visão diferente do reducionismo científico,

abordando os grupos sociais como organismos, como sistemas abertos em interação

com o ambiente (Cansanção; Tenório, 2012).

A partir deste pensamento surgiram diversas escolas sistêmicas, dentre elas, a

abordagem sistêmica fenomenológica de Bert Hellinger (2009) que ganha destaque

fundamental no que se refere ao conceito de sistema. O sistema pode ser definido como

um conjunto de elementos que permanecem unidos ou vinculados em função de um

interesse comum ou de forças que o permeiam. Portanto, trata-se de um complexo de

elementos em interação, nele as particularidades dos indivíduos não explicam o

comportamento de todos. Dessa forma ao analisar um sistema familiar não basta

imaginar a soma das análises de seus membros.

Entender a sociedade como um sistema possibilitou maior preocupação com os
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problemas da sociedade, do que com os problemas biológicos individuais, visto que o

sistema é entendido como um complexo de elementos em constante interação,

organizados em subsistemas e por fronteiras. A partir desse conceito é possível definir

família como um sistema, pois tem um funcionamento como tal, sendo os subsistemas

caracterizados pelos indivíduos que vivem em interação, apesar de as particularidades

dos indivíduos não explicarem o comportamento de todos.

O pensar sistêmico não pode ser condicionado apenas à psicoterapia, mas

direcionado a uma nova forma de ver, perceber e entender o mundo e a vida. Uma

possibilidade de se distanciar das verdades estabelecidas e dos paradigmas definidos,

para poder pensar em outras hipóteses e buscar novas alternativas que possibilitem

encontrar todos os recursos necessários para a melhor percepção da situação que se

apresenta à primeira vista, pois só mudando o olhar sobre as coisas, teremos a

capacidade de transformá-las.

A pedagogia sistêmica tem como base o respeito e o amor à família e tem uma

postura voltada aos princípios e leis que geralmente são inconscientes e denominadas

como ―Ordens do Amor‖ (2007). Marianne Franke-Gricksh, ao publicar em 2001 o livro

―Você é um de Nós‖ (2009:21), explica ―gradualmente consegui ver nas crianças os

representantes de suas famílias com suas leis, suas dinâmicas próprias e suas tarefas

particulares‖.

7. Conteúdos

As dimensões sistêmicas que incidem em nossa vida são:

a) Dimensão transgeracional: vínculo entre as gerações, antepassados, de nossas

raízes e culturas;

b) Dimensão intergeracional: vínculo entre pais e filhos, é o lugar que ocupamos e

como ocupamos. Os vínculos estabelecidos com os pais serão determinantes no modo

como percebemos o mundo e como nos relacionamos com ele. A relação entre os

professores e os alunos se situa nesta dimensão;

c) Dimensão intrageracional: abrange os laços e a lealdade em relação com a

própria geração e o contexto histórico. Relação (entre iguais – irmãos, alunos, pai e mãe,

professor);
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d) Dimensão intrapsíquica: aborda o indivíduo como sistema físico, emocional,

mental, espiritual.

Nosso mundo familiar, nossas raízes são inscritas em nós, nossa grande alma é

transmitida de geração para geração. Os filhos ganham a vida que os pais lhes deram e

jamais irão devolvê-la aos pais. Os filhos com a necessidade de compensar abandonam

o seu lugar para dar a outros o que eles receberam (aos próprios filhos), essa é uma

forma de compensar, reconhecer e agradecer o que receberam. Esta função dos pais

gera sentimentos mais primários e profundos em uma pessoa: a segurança e a

confiança. Quando os sentimentos são de desconfiança as reações emocionais terão

como base o medo, a hostilidade, a defesa etc. Portanto, os vínculos familiares são de

―sangue‖ e duram por toda a vida, e são compartilhados com todos da família que

antecederam, inconscientemente.

Segundo Bert Hellinger (2009), nossa lealdade é tão forte que está a serviço do

sistema familiar para reparar as ordens que não foram seguidas em outra geração e que

ameaça a continuidade e a força da família. Pessoas que conseguem tomar seus pais

como são, e tudo o mais que lhes dão, experimentam essa atitude como um afluxo

constante de energia e felicidade, que também os capacita a manter outras relações,

onde também dão e recebem abundantemente.

A ordem do amor dentro da Constelação Familiar

Além da relação de pais e filhos (professores e alunos), a alternância entre o dar

e o tomar (receber), em todas as demais relações, processa-se entre os envolvidos,

como uma das ordens do amor, do seguinte modo: quem recebe algo de alguém lhe

retribui com algo equivalente. O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas o

quanto se investe. Um pequeno investimento no dar e tomar traz um pequeno ganho,

mas um grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de

abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói

quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, de justiça epaz.

Outra ordem do amor, segundo Hellinger (2009), é que a consciência de grupo dá

a todos o mesmo direito de pertencer. Vela para que esse direito seja reconhecido por

todos os que fazem parte do grupo. Preza o vínculo num sentido mais amplo do que a

consciência pessoal. Não conhece nenhuma exceção a essa regra: nem mesmo os
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assassinos de pessoas pertencentes ao próprio grupo. Eles também continuam

pertencendo. Se um membro do grupo é excluído ou expulso pelos outros, mesmo que

meramente esquecido, porque não se fala mais dele, como frequentemente acontece,

por exemplo, com uma criança prematuramente falecida, a consciência de grupo faz

com que um outro membro do grupo venha a representar o excluído. Ele imita então o

destino daquele, sem ter a consciência disso.

Para a consciência do grupo isso é uma compensação, ainda que num nível

arcaico. Aliás, a consciência de grupo é uma consciência arcaica. Ela leva a um

equilíbrio cego no mal, que não ajuda nem cura ninguém. A injustiça cometida contra os

antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada

novamente. O excluído permanece excluído. Para que tal situação de exclusão seja

resolvida, é preciso um trabalho de inclusão, de aceitação do membro ou do fato

ocorrido, podendo, assim, solucionar uma falha no sistema, com um ato de amor.

Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência de grupo: em cada

grupo há uma hierarquia, de acordo com essa ordem, o que chega primeiro tem

precedência sobre os que chegam depois. Por exemplo, um avô tem precedência sobre

um neto, um primogênito tem precedência sobre os demais irmãos e um tio tem

precedência sobre seu sobrinho. Desse modo, a compensação que obedece à

consciência de grupo não faz justiça aos sucessores, pois não os equipara aos

antecessores. O equilíbrio arcaico só contempla os antecessores, desconsiderando os

sucessores. Assim, essa consciência de grupo não permite que os sucessores interfiram

nos assuntos dos antecessores, seja para fazer valer o direito deles, seja para expiar a

culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, mesmo que posteriormente, de seu

destino funesto (Hellinger, 2009).

8. Metodologia

Os procedimentos metodológicos deste projeto de Educação Sistêmica

percorrerão os seguintes passos:

✔Formação dos profissionais da educação por meio de palestras, workshops e

vivências sistêmicas;

✔Formação do corpo discente por meio de rodas de conversa, palestras, filmes,
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debates, dinâmicas de grupo;

✔Aplicação atividades sistêmicas em sala de aula, associado ao conteúdo ou não;

✔ Atendimento individual ou em grupo promovido pela figura do coordenador

educacional sistêmico;

✔Reuniões periódicas de convivência e compartilhamento de experiências, em que

poderão estar presentes alunos, professores, pais, direção, SOE... mediadas pela figura

do coordenador educacional sistêmico;

A metodologia utilizada é teórico-prática, proporcionando a formação continuada e

o acompanhamento dos participantes, munindo-os de ferramentas úteis, operacionais e

direcionadas a realidade do ambiente escolar, seja do lugar do aluno, do familiar, do

professor, do pedagogo, do coordenador, do supervisor, do orientador ou dos gestores.

Este projeto permite a assimilação e aplicação do aprendizado, assim os participantes

podem trazer retorno do seu desenvolvimento diariamente, compartilhando as

experiências, tirando dúvidas e ajudando uns aos outros.

É importante que se permita aos alunos aprender a partir de uma variedade de

virtudes e valores, características que podem ser, por exemplo, os pontos fortes de

personagens, incentivadas por meio de histórias, vídeos e instruções diretas. Planos de

atividades flexíveis e um suporte constante permitem que os professores forneçam aos

alunos instruções diretas, práticas e troca de experiências.

9. Recursos

A escola não necessitará de muitos recursos materiais para o desenvolvimento

desse projeto. Apenas uma sala adequada para fazer os atendimentos individuais ou em

grupos, folhetos explicativos do que é a Educação Sistêmica e socioemocional, banners

e/ou cartazes com os valores, competências e habilidades a serem desenvolvidas.

O essencial é o material humano envolvido: alunos – escola – família. A

coordenação do projeto é de responsabilidade do profissional exclusivamente designado

para essa função, contando com o engajamento e participação de todos que compõem o

esse sistema.
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10. Cronograma

As atividades terão início na semana pedagógica, com a formação e capacitação

dos profissionais. No início das aulas, haverá uma reunião com os pais, em que será

apresentada a nova forma de trabalhar da escola.

Como se sabe, essa mudança cultural é lenta, por isso o projeto fará parte da

rotina da escola, aproveitando datas já pré-estabelecidas para abordar alguns temas e

fazer ações interventivas para uma mudança de postura e comportamento. À medida

que escola implementa um programa de forma integral, a cultura escolar se torna mais

positiva e os pais se envolvem com as atividades dirigidas a eles em casa. Assim,

crianças, adolescentes e adultos garantem uma maior compreensão dos valores, de

forma prática, em todas as áreas da vida.

O projeto ocorrerá durante todo o ano letivo.

11. Avaliação e acompanhamento

O projeto será acompanhado por meio de registros, relatórios periódicos e ações

sistêmicas interventivas, que serão devidamente documentadas, à medida que

ocorrerem situações que assim exijam. Como é uma ferramenta fenomenológica, não há

como prever situações, nem resultados. Será acompanhado diretamente pela equipe

gestora, a quem cabe a tarefa de solicitar, fiscalizar e fomentar o projeto.

A avaliação qualitativa será aferida pela melhora do ambiente escolar, das

relações e da aprendizagem. A quantitativa será percebida pela diminuição de

ocorrências disciplinares, reprovações e afastamentos. Por meio de informações

colhidas junto ao administrativo e secretaria escolar e compiladas pelo coordenador

educacional sistêmico.

Ao final do ano letivo será feito uma avaliação geral apontando os pontos

positivos e negativos do projeto, relatando os efeitos com o público alvo, avaliando os

instrumentos utilizados, os resultados obtidos, indicando falhas e melhorias no projeto,

quais as dificuldades encontradas e as alterações que precisam ser feitas.

12. Considerações finais

Nas palavras da psicopedagoga Anita Lilian Zuppo Abed, ―não há como preparar

as crianças e jovens para enfrentar os desafios do Século XXI sem investir no
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desenvolvimento de habilidades para selecionar e processar informações, tomar

decisões, trabalhar em equipe, resolver problemas, lidar com as emoções‖. Essa

conclusão integra seu trabalho O desenvolvimento das habilidades socioemocionais

como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica,

produzido em meados de 2014 e que está disponível no portal do Ministério da

Educação (MEC).

Aprender a lidar com as emoções tem impacto direto no ensino, na organização,

no foco e nas escolhas. Por isso espera-se com essa experiência um grande

envolvimento por parte dos alunos, mudanças comportamentais em sala de aula, assim

como, maior interesse pela aprendizagem, redução de conflitos com colegas e

professores...

Acredita-se que uma janela se abre para estudos futuros no tocante à expansão

de pesquisas com constelação sistêmica em contextos escolares, e que se possa

estabelecer uma educação sistêmica, ampliando a atuação pedagógica onde se incluam

a família e seu entorno social, contribuindo para a aprendizagem e desenvolvimento

psicossocial de crianças e jovens.

Mais exercícios, mais repetição e mais testes podem até resultar em uma nota

maior, mas não prepararão o aluno de forma integral e, muito menos, darão conta de

desenvolver todas as competências que ele necessita para enfrentar os desafios do

século 21. Enquanto o mundo abre espaço e cobra que os jovens sejam protagonistas

de seu próprio desenvolvimento e de suas comunidades, o ensino tradicional ainda

responde com modelos criados para atender demandas antigas. A realidade é que o ser

humano é definitivamente complexo e, para desenvolvê-lo de maneira completa, é

necessário incorporar estratégias de aprendizagem mais flexíveis e abrangentes.

Uma das saídas para reconectar o indivíduo ao mundo onde vive, passa pelo

desenvolvimento de competências socioemocionais. Nesse processo, tanto

adolescentes, como adultos aprendem a colocar em prática as melhores atitudes e

habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter

relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, entre outros. Uma

abordagem como essa pode ajudar, por exemplo, na elaboração de práticas

pedagógicas mais justas e eficazes, além de explicar por que crianças de um mesmo

meio social vão trilhar um caminho mais positivo na vida, enquanto outras, não.
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Longe de ser um modismo, a preocupação com o desenvolvimento dessa

característica sempre foi objetivo da educação e precisa ser entendido como um

processo de formação integral, que não se restringe à transmissão de conteúdo. Então o

que muda? Para que consiga alcançar esse propósito, a inclusão de competências

socioemocionais na educação precisa ser intencional.

A nova visão sistêmica não implica em deixar de lado o grupo de competências

conhecidas como cognitivas (interpretar, refletir, pensar abstratamente, generalizar

aprendizados), até porque elas estão relacionadas estreitamente com as

socioemocionais. Pesquisas revelam que alunos que têm competências

socioemocionais mais desenvolvidas apresentam maior facilidade de aprender os

conteúdos acadêmicos.

No livro ―Uma questão de caráter‖ (Intrínseca, 272 págs.), o escritor e jornalista

americano Paul Tough vai além, e coloca que o sucesso no meio universitário não está

ligado ao bom desempenho na escola, mas sim à manifestação de características como

otimismo, resiliência e rapidez na socialização. O livro ainda explica que competências

socioemocionais não são inatas e fixas: ―elas são habilidades que você pode aprender;

são habilidades que você pode praticar; e são habilidades que você pode ensinar‖, seja

no ambiente escolar ou dentro de casa.

Solidariedade, amizade, responsabilidade, colaboração, empatia, organização,

ética, cidadania, honestidade. Esses valores (ou características) — tão desejáveis nos

relacionamentos humanos e cada vez mais requisitados e necessários nos dias de hoje

— deverão ser ensinados, praticados ou pelo menos estimulados também nas escolas.

É o que dizem as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A partir de 2020, todas as escolas brasileiras terão de incluir as habilidades

socioemocionais nos seus currículos. Ou seja, haverá a necessidade de adaptar os

programas escolares e treinar os professores para que possam ministrar essas novas

competências — que têm foco em habilidades não cognitivas, muito mais relacionadas

ao comportamento e à administração das próprias emoções, mas que impactam

positivamente o indivíduo e a relação dele com o mundo ao seu redor.

A Educação Socioemocional (em inglês, SEL – Social Emotional Learning) é o

processo através do qual os alunos aprendem, dentro do currículo escolar, a refletir e
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efetivamente aplicar conhecimentos e atitudes necessários ao longo da vida escolar,

educando os corações, inspirando mentes, materializando projetos e contribuindo para a

transformação desses estudantes pela educação.

Pesquisas em todo o mundo apontam que o melhor aprendizado ocorre em

ambientes seguros e saudáveis, ou seja, o aprendizado ocorre em um contexto social.

De certo modo, é difícil separar aspectos sociais e emocionais de processos de

aprendizagem acadêmica. Além disso, os componentes das habilidades

socioemocionais, no caso dos Estados Unidos, estão totalmente ligados a requisitos

da American Common Core [a base norteadora de educação daquele país, o que

similarmente está acontecendo com a BNCC, no Brasil], e autorregularão trabalho em

equipe, empatia, cooperação e uma série de valores que fortalecem o caráter humano e

tão necessários para as demandas do século 21.

Há praticamente um consenso de que as habilidades socioemocionais devem ser

trabalhadas dentro dos currículos escolares e não como um apêndice extracurricular

porque as atividades extracurriculares são frequentemente tidas como algo opcional e

desnecessário. A quantidade de pesquisas que apoiam a educação socioemocional e

seu impacto no desempenho acadêmico e na cultura escolar tornou comum a integração

do desenvolvimento dessas habilidades aos currículos escolares, dando à Educação

Socioemocional seu merecido lugar de importância na educação.

A Educação Sistêmica mostra como muitas das intervenções desenhadas para

solucionar problemas na relação escola-aluno-família falham devido ao

desconhecimento das leis inconsciente que governam as relações humanas. Essa

abordagem não exclui nenhuma metodologia já existente, apenas traz um novo olhar

que permite adequar às intervenções de forma mais efetiva e trabalhar as competências

socioemocionais, desenvolvendo habilidades sociais necessárias aos indivíduos.
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1. Apresentação do Projeto PET i³
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O Projeto ― PET i³ - Pólo de empreendimento Tecnológico Itinerante³ (alunos,

currículo e tecnologia) ― tem como proposta oportunizar aos alunos práticas para o

desenvolvimento de protótipos tecnológicos com base nas áreas de conhecimento do

Currículo da Educação Básica, estudado pelos alunos.

O termo ―i ³‖ significa que o projeto é itinerante três vezes em si: 1°) Com relação

ao fato de atender todos os anos do Ensino Fundamental; 2°) Com relação ao Currículo

em Movimento pela característica de se trabalhar com todas as Áreas de Conhecimento

e respectivos componentes curriculares; e 3°) Com relação às diversidades de

tecnologias utilizadas como ferramentas para potencializar saberes do Ensino

Fundamental.

Dessa forma, espera-se que as estratégias tecnológicas utilizadas no

desenvolvimento das atividades do PET i³ contribuam para que os alunos superem os

desafios de ―avançar‖ com os conteúdos já trabalhados e não contemplados e/ou

―anteciparem-se‖ aos conteúdos ainda não trabalhados em sala de aula através da

construção de protótipos e experimentos científicos com Sistemas Embarcados e

Robótica. Espera-se que a metodologia do PET i³ possibilite a prática dos conteúdos

vistos em sala de aula.

Sendo uma proposta que busca estimular o empreendedorismo e a criatividade,

exploradas pelas práticas pedagógicas que visam uma aprendizagem significativa no

desenvolvimento cognitivo do aluno, durante as atividades do ―PET i³ o educando terá

um papel ―ativo na produção tecnológica‖, deixando momentaneamente a condição de

usuário e incorporando um perfil de ―produtor de tecnologia‖ utilizando-se dos conteúdos

vistos em sala de aula e que compõe o Currículo da Educação Básica‖. É um projeto que

propõe oportunizar aos alunos ―usuários nativos digitais‖ dos Anos Iniciais/Finais do

Ensino Fundamental, um momento de ―criador ou produtor‖ de tecnologia - Aluno Maker

digital.

Partindo de noções básicas de como construir seu próprio computador, os alunos terão

uma Introdução à Lógica de programação e à prototipação de Aplicações tecnológicas

que apliquem e valorizem os saberes curriculares da Educação Básica.

As ferramentas tecnológicas contemplando: Internet das Coisas (IoT - Internet of

Things), Robótica, Sistemas embarcados, Programação de software e hardware,
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Aplicações gamificadas e Inteligência Artificial serão utilizadas para se trabalhar na

prática as áreas de conhecimento do Currículo.

Nesse cenário a proposta tem por objeto, investigar como utilizar a Robótica e Sistemas

Embarcados como ferramentas pedagógicas para pôr em prática os componentes

curriculares do Ensino Fundamental, buscando contemplar uma aprendizagem

significativa dos educandos no avanço e na antecipação de conteúdo.

2 - Justificativa

2.1 Justificativa - Aspectos gerais

O Currículo da Educação Básica do DF visa contemplar aos alunos uma formação

de conceitos e valores que tenham significado para toda a vida através da alfabetização,

ludicidade e multiletramento.

Nesse sentido, o projeto será focado em atividades tecnológicas práticas com

descobertas, experiências, pesquisa, criação e produção dos alunos em conjunto com

as experiências que os acompanham e os conteúdos vistos em sala de aula. Assim,

será possível conduzir esses alunos a uma Aprendizagem pelo desafio e pelo

empreendedorismo apresentando novos links de conhecimentos voltados às Novas

Tecnologias e valorizando o Currículo que é visto em sala de aula.

Dessa forma, trazendo tecnologias de última geração aos alunos seria uma

possibilidade de abrir novos horizontes enquanto educandos e cidadãos, vislumbrando

uma visão criadora sobre o mundo no qual o aluno está inserido, possibilitando

perceber-se como indivíduo criador e tecnológico. Dessa forma, estarão melhor

preparados também para compreender o mercado de trabalho de maneira que tenham

acesso às informações e conhecimentos sobre as habilidades necessárias para o ―futuro

das profissões‖ e o ―futuro do mercado de trabalho e da sociedade‖.

Ao demonstrarem suas habilidades com programação de computadores, os

alunos se identificarão como solucionadores de problemas, além de se divertirem.

Ao saber como a tecnologia funciona o educando deve se tornar mais autônomo, capaz

de buscar soluções para problemas e controlar seu mundo, em vez de ser controlado

por ele. Um aluno Maker digital.
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2.2Justificativa - Aspectos históricos e conceituais

Pela primeira vez na história temos informações, quase infinitas, sobre todas as

áreas do saber, disponíveis para todas as pessoas e podendo ser trabalhadas na

Educação. Essa proposta poderá contribuir em levar a escola ao mundo que o aluno já

vivencia e naturalmente deseja ver na Escola Pública.

Disponibilizar oportunidades para os alunos se apropriarem, sobre os conceitos

presente no Currículo através das Novas Tecnologias, utilizando-se de ferramentas

tecnológicas (softwares e frameworks de produtividade de aplicações tecnológicas)

adequadas para o Ensino Fundamental possibilitando pôr em prática os conteúdos

estudados em sala de aula. Essa é uma maneira de demonstrar o potencial que existe

nesses alunos, levá-los a tentar algo novo, adquirir uma nova habilidade e resolver

problemas de novas maneiras.

2.3- Justificativa - Conclusão

Enfim, as riquezas cognitivas inseridas nesse ramo do saber tecnológico são

ferramentas que podemos explorar para que o objetivo educacional da Educação

Pública seja alcançado pois as possibilidades pedagógicas são múltiplas.

Disponibilizar noções sobre desenvolvimento de programação e de protótipos

tecnológicos vai mostrar aos alunos que eles podem contribuir a definir esse mundo de

mudanças rápidas. Programar é divertido e uma habilidade importante para desenvolver

a criatividade e um perfil necessário para se inserir no mercado de trabalho.

A apresentação aos alunos sobre Internet das Coisas (IoT - Internet of Things),

Sistemas embarcados, Programação de software e hardware, Criação e edição de

Webséries, Aplicações gamificadas e Inteligência Artificial e outras produções de coisas

tecnológicas vai potencializar o papel da escola na inclusão social e mais eficiente dos

seus alunos no mundo como realmente ele é. Um mundo tecnológico.

3 Objetivos

3.1Objetivos gerais

O objetivo será a produção de aplicações e protótipos tecnológicos físicos (Sistemas

Embarcados e Robóticas) e digitais (Animações, Games e WebSéries) pelos alunos com
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base nos conteúdos recebidos em sala de aula com a finalidade de atender a uma

necessidade social e pessoal (cidadania e autoestima), conduzindo os as experiências

lúdicas e criativas.

O projeto pretende provocar um comportamento pró-ativo no aluno ao utilizar-se

dessas Novas Tecnologias como um meio de contextualização dos saberes escolar e no

desenvolvimento de suas produções e protótipos tecnológicos.

O projeto PET i³ colocará em evidência os conteúdos trabalhados pelos

professores em sala de aula na medida em que os protótipos tecnológicos dos alunos

forem sendo produzidos, através do canal de comunicação da escola, o YouTube e do

projeto PET i³.

Ao mesmo tempo nossos alunos terão uma oportunidade de conhecer os

bastidores do mundo tecnológico em que estão vivendo e os mecanismos que utilizam

Novas Tecnologias.

Assim, faz-se necessário compartilhar com os professores sobre as ferramentas

tecnológicas que os alunos estarão conhecendo no projeto PET e as suas respectivas

funcionalidades. Não se exigirá, no entanto, que os professores tenham conhecimentos

das ferramentas, apenas que saibam as suas funcionalidades para que possam fazer os

links ou ligações da interdependência e interdisciplinaridade ―currículo x tecnologia x

empreendedorismo‖ durante suas aulas. Não se trata de atribuir uma sobrecarga aos

professores, apenas conectá-lo às experiências extraclasse que os alunos deles estarão

tendo dentro da escola, consolidando assim uma educação híbrida e integrada. Cada

módulo deverá ser concatenado com o currículo e o desenvolvimento de aplicações e

protótipos tecnológicos pelos alunos.

Considerando que as conexões entre os componentes curriculares e as novas

tecnologia são inerentes, propõe-se pensar em novas tecnologias na educação de

maneira criativa, oportunizando a pesquisa e a produção de conhecimento científico pelo

aluno. Levar o educando para além de um ―usuário‖ e permitir o seu momento de

―criador tecnológico‖, ou seja, um aluno maker digital, sempre com base no currículo.
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Haverá uma intenção pedagógica na qual espera-se que o aluno possa construir

o seu conhecimento com fundamentos em numa Aprendizagem Significativa, através da

Teoria Cognitiva e Psicogênese da pessoa completa:

Aluno + Currículo +

Atividades de

produção de

aplicações ou

protótipos

tecnológicos

=

Aluno

Maker

digital

=

Experiência do aluno + saberes curricular na

produção de tecnologia, gerando uma

Aprendizagem Significativa de Ausubel

Aluno + Currículo +

Atividades de

produção de

aplicações ou

protótipos

tecnológicos

=

Aluno

Maker

digital

=

O PET começa com os alunos que estão no

estágio Operatório Concreto e Formal. Período

que prevalece o exercício da Lógica segundo

Piaget, por esse motivo o projeto desenvolve

uma prática do pensamento lógico.

Aluno + Currículo +

Atividades de

produção de

aplicações ou

protótipos

tecnológicos

=

Aluno

Maker

digital

=

O PET i³ vai oportunizar situações de criatividad

de seus projetos tecnológicos e que estarã

expostos a emoções intensas. Assim, Wallo

mostra que a afetividade está sempre presen

em todos os momentos, movimentos

circunstâncias de nossas ações, assim como

ato motor e a cognição.

3.2 Objetivos específicos

Trabalhar pedagogicamente com novas tecnologias significa que será essencial

uma introdução à Lógica de programação, Eletrônica e Algorítmico. A proposta será

aplicada em escolas de Anos Iniciais/Finais do Ensino Fundamental.

Essa etapa servirá como infra-estrutura cognitiva para que permita ao aluno ampliar

seus conhecimentos em tecnologia utilizando-se dos componentes curriculares da

educação básica, sendo pré-requisito para os demais módulos.

Partindo-se dos conhecimentos básicos em lógica de programação, vamos

contemplar protótipos de aplicativos que utilizem na sua criação as Áreas de

Conhecimento da educação básica: Ciências Exatas, Linguagens, Humanas e Natureza.



137

Os alunos ao se apropriarem de lógica de programação, deverão, inicialmente,

produzir material audiovisual dos conteúdos vistos em sala de aula através da criação de

aplicativos com o Scratch e Python.

Como consequência, será criado um canal YouTube, Google Sala de Aula,

Facebook e Google Drive como canais de divulgação e espaço virtual dos materiais

produzidos, aplicando-se assim um conceito de gamificação na proposta.

Gamificar as atividades, é outro objetivo que desperta grande motivação pois,

implicitamente, haverá uma busca de excelência na produção dos alunos para que

recebam o maior número possível de ―likes‖ e ―visualizações‖ nos materiais produzidos.

Nos temas ―Internet das Coisas (IoT)‖, Sistemas embarcados, Robótica,

Programação de hardware e Inteligência Artificial os educandos terão acesso aos

bastidores das coisas interligadas na internet, praticando e produzindo projetos de

conexão de ―coisas‖¹, momento no qual os alunos terão acesso a alguns tipos de

sensores e dispositivos que podem se conectar e controlar remotamente utilizando-se

com maior foco os componentes curriculares da educação básica.

Através desses sensores os alunos poderão perceber o mundo a sua volta de

maneira diferente e conhecerão as maneiras de controlar e sentir esse ―novo mundo

sensorial‖.

Por fim, os objetivos específicos do projeto será oportunizar aos alunos criarem

―produtos tecnológicos‖ para uma cidade inteligente dotada de inteligência artificial e

conectada com os sensores que simularão o funcionamento inteligente a serem criados

pelos alunos, tais como: Luzes que apagam e acendem automaticamente; portas que

abrem ao detectar uma pessoa; sistemas de refrigeração que são acionados conforme a

temperatura aumentar ou desligados conforme a temperatura baixar; monitoramento de

temperatura, umidade, luminosidade e qualidade dos ar; monitoramento de altura/peso

dos alunos com cálculo do IMC; Fábrica de cores; Lixeiras automáticas; robôs

inteligentes; games pedagógicos e demais protótipos que serão propostos aos alunos.

A proposta planeja apresentar aos alunos as funcionalidades e potencialidades

das tecnologias que serão usadas e os alunos ficam livres para ―criar‖ com base nos
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seus conhecimentos e afinidades curriculares, desenvolvendo naturalmente um

comportamento cooperativo e colaborativo nas atividades.

No módulo de Inteligência Artificial os alunos terão contato com aplicações que

possibilitarão o manuseio e configuração do ensinamento de conteúdos aos

computadores através da técnica de processamento de Linguagem Natural.

É importante lembrar que todos os protótipos que serão desenvolvidos pelos

alunos utilizarão os conhecimentos curriculares da educação básica. Em algumas

situações os alunos vão ter que se antecipar a alguns conteúdos ainda não vistos ou

recuperar os já vistos e não compreendidos. Nesse caso espera-se a superação desse

obstáculo pelo aluno.

3.3 Outros objetivos - aspectos éticos - As possibilidades sobre o uso das

novas tecnologias

Utilizar tecnologias como IoT(Internet das Coisas), Inteligência Artificial, Sistemas

embarcados e outras tecnologias no nosso cenário atual (setembro/2017) significa que

mais dados estarão disponíveis em uma ampla rede pois a tendência já está muito clara

que todos e tudo devem estar conectados e dessa forma necessitamos refletir sobre a

sustentabilidade dessas ações.

O projeto propõe disponibilizar possibilidades tecnológicas aos seus alunos para

reforçar a necessidade da ética no uso dessas ferramentas, oportunizando estímulos a

valores que podem contribuir para uma sociedade melhor, sem preconceitos,

valorizando a honestidade, respeito ao próximo e desenvolvendo um perfil de tolerância

à diversidade através do que mais é utilizado atualmente que são essas Novas

Tecnologias.

4. Metodologia, Cronograma, Conteúdos e Recursos Humanos.

4.1 Metodologia

As aulas serão práticas utilizando-se sempre da sequência: ―demonstração x

aplicação‖ dos procedimentos. Para o desenvolvimento de programas mais simples

serão utilizados passo-a-passo com os alunos. Para os protótipos mais complexos serão

fornecidos os códigos dos programas aos alunos. Desse modo os alunos serão
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incentivados a se divertir alterando algumas partes dos códigos de cada programa

fornecido e em seguida modificá-los. Nessas atividades serão orientados à observações,

experiências, pesquisas e criação um catálogo (portfólio) das funcionalidades dos

programas que foram descobertos e o que foi criado tais como as possibilidades de

utilização no seu cotidiano ou na construção de ―coisas‖.

Em outros momentos, as atividades utilizarão das técnicas de Engenharia

reversa, que é o processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de

um dispositivo, objeto ou sistema, através da análise de sua estrutura, função e

operação. Objetivamente a engenharia reversa consiste em, por exemplo, desmontar

uma máquina para descobrir como ela funciona.

O projeto foi estruturado em Módulos conforme detalhamento no plano de Ensino

do projeto, constante no item 6 (abaixo). Essa modulação tem como objetivo possibilitar

que os alunos possam participar de atividades dos seus interesses, o que potencializa o

êxito das atividades.

O Plano de Ensino será elaborado de maneira a contemplar diversos módulos de

atividades tecnológicas no Projeto PET i³. Com base nesses módulos é que serão

―personalizados‖ os planos de aula de cada Pólo do projeto PET i³, respeitando as

especificidades de cada escola.

De acordo com o PP da escola, perfil tecnológico da unidade educacional

interessada e perfil tecnológico de seus alunos é que serão configurados os projetos

para cada Pólo PET i³, sempre respeitando módulos básicos (obrigatórios) e específicos

(áreas de afinidades)

Importante esclarecer que essa modulação não significa que o projeto vai ser

segmentado. Existe toda uma estrutura que tem como ―espinha dorsal o Currículo da

Educação Básica do Ensino Fundamental‖ na qual as tecnologias serão utilizadas como

ferramenta pedagógica para desenvolvimento de protótipos e experimentos científicos

em desenvolvimento.

O projeto é de caráter público e disponível para ser aplicado em qualquer escola

que tenha interesse em firmar a parceria para executá-lo de maneira cooperativa e
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colaborativa com a UNIEB-CRTE - Centro de Referência de Tecnologia Educacional, o

responsável pelo Desenvolvimento do projeto e as Escolas Parceiras.

No entanto, existem Módulos Básicos que funcionam como pré-requisito para os

outros módulos Específicos. De maneira objetiva, os alunos devem fazer os seguintes

módulos na sequência abaixo:

1° Módulo - Construindo meu primeiro computador;

2° Módulo - Introdução ao Scratch;

3° Módulo - Introdução ao Python;

Os demais módulos são livres e serão aplicados em conformidade com o PP da

escola e os planejamentos realizados pelo CRTE e a Coordenação/Supervisão do Pólo

na Unidade Escolar parceira.

Quanto à metodologia utilizada na execução do projeto devemos, inicialmente

identificar o ―perfil da escola que pretende ser parceira do Pólo do PET i³‖ e suas

possibilidades pedagógicas em executar o projeto. Contemplamos as seguintes

possibilidades metodológicas:

* Demonstração do projeto nas escolas:

Será feita uma visita técnica para conhecer as condições atuais da escola e em

seguida agendar uma demonstração do projeto, conforme manifestação da direção da

unidade escolar.

Nesse caso todos os componentes e equipamentos para demonstração do

projeto será de inteira responsabilidade do Desenvolvedor do projeto, exceto a

infraestrutura básica da escola para uma apresentação convencional: projetor; internet;

sala; agendamento com os participantes; etc.

Será montado toda a estrutura da apresentação com alguns protótipos já

desenvolvidos pelo PET i³. Durante a demonstração será apresentado o projeto com

seus objetivos, metodologias e as suas relações pedagógicas com o currículo.

Os participantes terão oportunidade de vivenciar a construção de um mini

computador pedagógico, detalhamento dos protótipos em apresentados na oportunidade
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e conhecerão todos os módulos disponíveis pelo projeto através de uma apresentação

utilizando-se de recursos audiovisuais.

* Implantação e Aplicação do projeto

Inicialmente definir qual critério a escola vai utilizar para compor as turmas que

serão atendidas; se serão educação integral ou alguma demanda específica que se

compatibilize com as propostas do PET i³; periodicidade dos encontros; criação de uma

equipe do Pólo na escola que servirá de canal de comunicação e se submeterão às

capacitações necessárias. Após esses ajustes de equipe e cronograma, segue-se a

seguinte metodologia:

1º - Coordenação e capacitação da equipe com o responsável pelo projeto para

planejamento das atividades;

2° - Aplicação das atividades aos alunos com a participação da equipe

desenvolvedora do projeto;

3° - Instalação do Aplicativo Google ClassRoom para alunos e professores

participantes das atividades do PET i³ e estabelecimento do canal de comunicação das

atividades a distância.

4° - Avaliação processual através da apresentação de protótipos ao final de cada

módulo;

4.2 CRONOGRAMA

Característica Descrição do Módulo SEQUÊNCIA

Módulo I Básico Serão apresentados alguns protótipos criados, como

exemplo, para que os alunos percebam os

componentes curriculares presente nas produções

tecnológicas. Uma régua digital com sensor ultrasônico;

Animações gráficas; Games; Aplicações com

Inteligência Artificial e Sistemas embarcados, etc.

● Conhecer o menor computador do mundo,

SEMANA 1 E 2
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montá-lo, fazer um reconhecimento dos equipamentos

e do sistema operacional necessários fazê-lo funcionar

com base nos componentes disponíveis no mercado e

de baixo custo.

Módulo I Avançado ● Configuração e demonstração dos Sistemas

Operacionais disponíveis;

● Possibilidades pedagógicas;

● Tipos de protótipos

SEMANA 3

Apresentar os frameworks de introdução à lógica de

programação. Através destas ferramentas os alunos

vão criar seus primeiros projetos e aprender a criar

suas bibliotecas das suas produções, organizá-las e

publicá-las.

Serão criados projetos de animação e Games

utilizando-se de conhecimentos de Linguagens, Exatas,

Humanas e Natureza para exploração da ferramenta e

conclusão das atividades.

Módulo II Básico - Introdução à Lógica de Programação de SOFTWARE

Lógica de

Programação e

- dinâmica conceitual

● Pré-requisito para os demais módulos.

SEMANA 4, 5, 6 E

7

Animação digital e

Games - Programando seu 4° projeto (exemplo) - Animações

digitais Interativas II - SOFTWARE + HARDWARE ;

● Programando seu 1° projeto (exemplo) -

Games simples;

● Programando seu 2° projeto (novo exemplo) -

Games simples;

● Programando seu 3° projeto (exemplo) -

Games intermediário;
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- Relação pedagógica com o Currículo em Movimento

- Avaliação do protótipos produzido, em dupla ou em

trio de alunos, neste módulo.

Módulo III Scratch

GPIO - Controlando

LEDs

- Introdução à Lógica de Programação de HARDWARE

(física) - Controlando LEDs

- Programando o menor computador do mundo;

- Relação pedagógica com o Currículo em Movimento;

- Avaliação dos protótipos produzidos, em dupla ou em

trio de alunos, neste módulo.

SEMANA 8, 9, 10

E 11

Módulo IV

Específico

Rpi 3 - Sistemas

Embarcados com

Python

Programando e

controlando LEDs e

Sensores

Os alunos serão apresentados a alguns sensores e

componentes de uso tecnológico tais como: leds;

sensor ultrassônico; de temperatura e umidade; de

luminosidade; infravermelho; de movimento; etc com a

finalidade de conhecer as suas funcionalidades e como

eles se relacionam com Ciências Exatas, Linguagens,

Ciências da Natureza e Humana. Nesta etapa os

alunos desenvolverão seus primeiros projetos com

sensores.

Programação de hardware com a Linguagem Python;

- Avaliação do protótipos produzido, em dupla ou em

trio de alunos, neste módulo.

SEMANA 11, 12 ,

13 E 14

Módulo V Específico

Conhecendo um

circuito de eletrônica

com LEDs e

sensores

-Conhecimentos práticos e utilizando saberes

curriculares para que os alunos tenham acesso a

noções básicas de eletrônica e informática

computacional, componentes e circuitos;

- Conceitos fundamentais de V(volts); Watts(W);

Amperagem(A); Megabytes; GigaBytes; TeraBytes;

SEMANA 15
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RAM; HD; ETC.

- Demonstrar um protótipo de um circuito eletrônico de

leds criado para programar os leds ;- Desconstruindo e

construindo para entender o funcionamento de

um circuito com os leds ou sensores ;

- Aprender a ler o diagrama de circuito simples;

- Criar seu protótipo de circuito e planejá-lo como

programar com LEDs e sensores com suas respectivas

polaridades.

- Avaliação do protótipos produzido, em dupla ou em

trio de alunos, neste módulo.

Módulo VI

Específico

Sistemas

embarcados

ESP8266 -

Programando

Sensores e LEDs na

nuvem

Os alunos serão apresentados a alguns sensores e

componentes de uso tecnológico tais como: leds;

sensor ultrassônico; de temperatura e umidade; de

luminosidade; infravermelho; de movimento; etc com a

finalidade de conhecer as suas funcionalidades e como

eles se relacionam com Ciências Exatas, Linguagens,

Ciências da Natureza e Humana. Nesta etapa os

alunos desenvolverão seus primeiros projetos com

sensores.

Sistemas Embarcados e IoT (Internet das Coisas) -

Programação com o ESP8266 - Controlando Sensores

e leds na nuvem

● Programando o projeto na nuvem;

● Controlando o projeto pela internet;

● Mais Desafios nas nuvens.

- Avaliação do protótipos produzido, em dupla ou em

trio de alunos, neste módulo.

SEMANA15,

16, 17, 18 E 19

Módulo VIII Oficinas que serão realizadas no formato de uma

sequência didática que contemple a construção de um
SEMANA 20, 21,
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Construindo

―Material

Pedagógico com

Tecnologia

Sustentável‖

protótipo pelos alunos. O PET i³ apresentará alguns

protótipos criados durante a elaboração deste projeto

político-pedagógico/tecnológica, que são:

1. PPD (Painel Pedagógico Digital)‖modelo I -

LEDs‖ - poderá ser desenvolvidos e ―melhorado‖ pelos

alunos - será utilizado para aprender diagramas e

circuitos assim como fazer programação de hardware

com Scratch GPIO e Python feito em Acrílico;

2. PPD (Painel Pedagógico Digital) ‖modelo II -

Alfabetizador‖ - protótipo que poderá ser desenvolvido

por alunos do 3°; 4°e 5° anos do Ensino

Fundamental. O Painel terá as letras do alfabeto e

será programado para o aluno possa conhecer as

letras e os objetos/coisas/animais referentes à essas

letras com acesso digital. É um conceito de Educação

tecnológica ―sustentável‖. Os alunos maiores criando

materiais pedagógicos para os menores;

3. Medidor de distância com sensor ultrassônico

com opção de prototipar em Python ou em Scratch

GPIO;

4. Medidor de altura com sensor ultrassônico com

opção de prototipar em Python ou em Scratch GPIO;

5. Casa Inteligente equipada com funcionalidades

de automação wireless e na nuvem;

6. Display para utilizar com a tela do computador

que será utilizado nas oficinas;

7. Painel digital em acrílico em LEDs coloridos ou

em LEDs RGB;

8. Estação meteorológica;

9. Perfil do aluno - peso/altura/índice de massa

muscular;

22, 23 E 24
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10. Inteligência Artificial com Linguagem Natural

Esses protótipos são apenas sugestões e tem por

finalidade motivar os alunos a colocar a criatividade em

prática.

Espera-se que ao longo das atividades desenvolvidas

sejam apresentados protótipos elaborados pelos

alunos

- Avaliação do protótipos produzido, em dupla ou em

trio de alunos, neste módulo.

Módulo IX Canal

Youtube

Projeto Canal Youtube:

-Criação de um grupo de alunos para Gerenciamento,

Controle de qualidade e ética na divulgação das

produções dos alunos

- Pré-requisito módulo ― Introdução à programação com

Scratch, ou Python - Criando animações, Games e seu

primeiro aplicativo‖

SEMANA 1

Módulo X

AI

O grande desafio nesta atividade introdutória ao tema

será criar um conceito do tema, considerando que nem

a comunidade científica tem um consenso sobre o

conceito de Inteligência Artificial.

Será demonstrado um Assistente Virtual aos alunos,

suas funcionalidades, potencialidades, fragilidades

explorando as possibilidades de customização da

ferramenta para uso com os conteúdos curriculares. Em

resumo, o aluno vai configurar seu robô para apropriar-

se de conhecimentos através do processamento de

linguagem Natural.

- Avaliação do protótipos produzido, em dupla ou em

trio de alunos, neste módulo.

SEMANA 25, 26,

27 E 28
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Módulo XI

Específico

“Criação da Cidade

Inteligente”

As experiências e descobertas acumuladas até aqui

serão utilizadas para construir uma cidade inteligente.

Como os alunos já sabem sobre os objetivos que

deverão alcançar e já conhecem as funcionalidades dos

sensores e componentes tecnológicos, eles vão

envolver-se num momento de criar, produzir e

empreender individual e coletivamente a ―cidade

inteligente‖ com a elaboração do planejamento da

―cidade inteligente‖.

Propor para os alunos a pensarem na criação da

Cidade Inteligente com base nos conhecimentos

apresentados nos Módulos I ao X. Informar a liberdade

para criatividades considerando os saberes

curriculares, aspectos éticos, morais, ecológicos e de

sustentabilidade. Lembrar que o início dos projetos da

Cidade Inteligente deve começar desde o início dos

Módulos. Cada módulo do projeto será desenvolvido

projetos que podem ser utilizados no projeto final da

Cidade Inteligente.

Informar que em qualquer momento do projeto PET a

escola ou os executores do projeto podem propor a

criação de uma Cidade Inteligente com base nos

conhecimentos apresentados até aquele momento e

considerando os conhecimentos adicionais que os

alunos venham a apresentar e se interessar.

Evidenciar que uma cidade somente será inteligente

quando estiver sujeita a inovações constantes e

democráticas, oportunizando a todos a participação

destas inovações.

Provocar o pensamento lógico e analítico (Piaget) para

ser aplicado em um protótipo tecnológico produzido

pelo aluno com base na experiência e conhecimento

curricular (Ausubel) e que seja prazeroso (Wallon).

- Avaliação dos protótipos produzidos, em dupla ou em

SEMANA 29, 30 E

31
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trio de alunos, neste módulo.

Módulo XII

Específico

O PET i³ tem algumas pesquisas em andamento para

desenvolvimento de sistemas embarcados que

envolvem protótipos com outros recursos que

evidenciam a importância dos saberes do Currículo em

Movimento e que serão apresentados conforme

demandas específicas..

A definir de

acordo com os

objetivos dos

professores

4.3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O projeto está estruturado em Módulos Básicos e Específicos, conforme já

informado anteriormente.

Os Módulos Básicos serão necessários, para iniciar-se no projeto, porque

contempla conhecimentos tecnológicos e curriculares básicos que serão utilizados nos

Módulos Específico, que serão conteúdos escolhidos pelos alunos conforme o seu

interesse.

A criação de módulos tem a intenção de permitir que os participantes do projeto

possam ―traçar‖ seus próprios objetivos individuais através das suas afinidades. Os pré-

requisitos foram estabelecidos com embasamentos técnicos existentes nas ferramentas

tecnológicas que serão utilizadas e devem ser rigorosamente respeitados para evitar

frustrações e evasões dos participantes.

COMPONENTES CURRICULARES CONTEMPLADOS

1. LINGUAGENS

1.1 Gêneros textuais variados, entre os quais, que apresentem instrução e injunção

na sua organização:

1.2 Leitura das Regras para manuseio dos componentes eletrônicos;

1.3 Leitura das instruções contidas nos manuais dos componentes eletrônicos;
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1.4 Pesquisas na internet explorando a Comparação e a Diferenciação das

informações existentes nos textos sobre componentes necessários para construir seu

computador;

1.5 Leitura analítica;

1.6 Concordância;

1.7 As Regras ortográficas e sua importância nas novas tecnologias;

1.8 Outros componentes curriculares que serão identificados durante o percursodas

atividades do projeto PETi³;

2. MATEMÁTICA

2.1 Estruturas Lógicas e Processos mentais:

2.1.1 Conservação;

2.1.2 Comparação;

2.1.3 Correspondência;

2.1.4 Classificação dos componentes tecnológicos e dos parâmetros da linguagemde

programação;

2.1.5 Sequenciação; seriação; ordenação; inclusão;

2.1.6 Outros componentes curriculares que serão identificados durante o percurso das

atividades do projeto PETi³;

2.2 Números e Operações:

2.2.1 Funções do número na construção do seu computador;

2.2.2 Indicador de quantidade; de posição; de Código;

2.2.3 Medidas de grandeza;

2.2.4 Sistema de Numeração decimal;

2.2.5 Agrupamentos e desagrupamentos;
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2.2.6 As operações de adição, subtração, Multiplicação e Divisão;

2.2.7 Medidas de tempo; Sistematização e leitura do tempo;

2.2.8 Outros componentes curriculares que serão identificados durante o percurso das

atividades do projeto PETi³;

2.3 Tratamento da Informação:

2.3.1 Organizando as informações e Interpretando as informações para levantamento

na construção dos seus protótipos tecnológicos, com base nas respectivos

características e informações e suas configurações;

2.3.2 Sistematização de dados e Combinação associada às operações matemáticas

utilizadas no protótipo do computador;

2.3.3 Situações problemas envolvendo probabilidades e possibilidades;

2.3.4 Importância das medidas em milímetros (mm), centímetros (cm) no contexto

tecnológico e sua pouca usabilidade;

2.3.5 Outros componentes curriculares que serão identificados durante o percurso das

atividades do projeto PETi³;

3. Ciências Humanas

3.1. Relações sociais e sua importância no uso das novas tecnologias - ambiente

colaborativo de aprendizagem;

3.2. Grupos sociais e regras sociais pertinentes às atividades tecnológicas - direitos

autorais, direito ao sigilo, ética e respeito às diversidades culturais no uso das

tecnologias;

3.3. Profissões, produtos e serviços - Influências das Novas Tecnologia nos tempos

atuais - Linguagens de programação e protótipos como exemplos contextualizados;

3.4. Meios de comunicação e as Novas Tecnologias através de SENSORES - máquina x

máquina, Homem x máquina e Homem x Homem;
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3.5. Organização do espaço e da produção - praticando através da criação dos

protótipos tecnológicos do projeto PET i;

3.6 Outros componentes curriculares que serão identificados durante o percursodas

atividades do projeto PETi³;

4. Ciências da Natureza:

4.1 Relação dos seres humanos e o ambiente ;

4.2 Relação das Tecnologias com a sustentabilidade;

4.3 Cuidados com o corpo e a postura adequada nas atividades tecnológicas;

4.4. Higiene pessoal e sua importância ao montar seu computador e manipular

componentes eletrônicos;

4.5 Transformações científica e suas influências no meio físico e social através dos

SENSORES utilizados no projeto PET i;

4.6. Invenções e descobertas tecnológicas realizadas pelas humanidades;

4.7. Percepção do ambiente e orientação espacial por meio deSENSORES

Tecnológico;

4.8. Tempo atmosférico - chuva, sol, calor, frio, umidade, etc através deSENSORES!

4.9. Fenômenos meteorológicos - estação meteorológica com SENSORES;

4.10. Poluição e SENSORES;

4.11 Cuidados com o corpo, Alimentação e atividades físicas - monitoramento através

de SENSORES e cálculo do IMC automatizado através de SENSORES;

4.12. Avanços tecnológicos, ambientes naturais e ambientes construídos e as

possibilidades da sustentabilidade - protótipo de casas inteligentes;

4.13 Outros componentes curriculares que serão identificados durante o percursodas

atividades do projeto PETi³.

4.4 - Recursos Humanos
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Os recursos humanos necessários para o desenvolvimento do projeto de maneira

eficaz deverão ser compostos da seguinte maneira:

Equipe permanente do projeto PET i³:

4.1. Francenylson Luiz Dantas dos Santos, Professor/Responsável, mat. 223.664-

8, lotado na UNIEB/ CRTE Recanto das Emas-DF:

4.1.1 Responsável pelo desenvolvimento do Projeto PET i³ ;

4.1.2 Capacitação dos professores exclusivos nas escolas que optarem em implementar

o projeto;

4.1.3 Professor/Responsável pelas exposições e demonstrações do projeto nas escolas,

nas feiras de ciências e nos concursos;

4.1.4 Professor/Responsável pelo desenvolvimento dos protótipos modelos para as

escolas parceiras;

4.1.5 Professor/Responsável pelo acompanhamento e do projeto em todas as escolas;

4.1.6 Professor/Responsável pela avaliação das escolas que desejam implantar e/ou

dar continuidade do projeto;

4.1.7 Professor/Responsável pela avaliação que o projeto será submetido por todas as

escolas;

4.1.8 Professor/Responsável pelas oficinas (abertura e avançadas) aos alunos nas

escolas;

4.1.9 Responsável pelo Monitor / Assistente;

4.2. Monitor a ser designado que desenvolverá as seguintes atividades previstas no

projeto PET i³:

4.2.1 Assistência no desenvolvimento do Projeto PET i³;

4.2.2 Assistência logística na Capacitação dos professores exclusivos nas escolas que

optarem em implementar o projeto;
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4.2.3 Assistência nas exposições e demonstrações do projeto nas escolas, nas feiras

de ciências e nos concursos;

4.2.4 Assistência no desenvolvimento dos protótipos modelos para as escolas

parceiras;

4.2.5 Assistência no acompanhamento do projeto em todas as escolas;

4.2.6 Assistência na avaliação das escolas que desejam implantar e/ou dar

continuidade do projeto;

4.2.7 Assistência na avaliação que o projeto será submetido por todas asescolas;

4.2.8 Assistência nas oficinas (abertura e avançadas) aos alunos nas escolas;

4.2.9 Responsável pela Logística do Projeto;

4.2.10 Responsável em organizar e controlar a agenda dos eventos do projeto em todas

as escolas da CRE Recanto e SEEDF;

4.2.11 Responsável pelas visitas às escolas para averiguar as condições de instalações

e adequações para as atividades do projeto;

4.2.12 Responsável pelo controle dos equipamentos e componentes eletrônicos do

projeto;

4.2.13 Responsável pela catalogação dos diagramas e códigos do projeto;

4.2.14 Responsável pela manutenção do site do projeto;

4.2.15 Responsável pela pesquisa dos novos protótipos a serem desenvolvidos pelo

professor/desenvolvedor.

Equipe da escola no projeto PET i³ :

4.3 Professor exclusivo para o projeto

4.3.1 Responsável em participar da capacitação que será disponibilizada pelo projeto;

4.3.2 Responsável em multiplicar as atividades do projeto PET i³ aos alunos e outros

professores;
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4.3.3 Responsável pelas atividades desenvolvidas com os alunos;

4.3.4 Responsável pelos materiais pedagógicos utilizados no projeto;

4.3.4 Cumprir a carga horária de acordo com as determinações da direção da escola.

4.4 Supervisão/Coordenação

4.4.1 Avaliar os professores envolvidos no projeto PET i³;

4.4.1 Apresentar formalmente os relatórios previstos no projeto;

4.5 Direção da Escola

4.5.1 Avaliar os responsáveis pelo projeto PET i³ anualmente;

4.5.2 Deliberar sobre a continuidade do projeto;

4.5.3 Gestão sobre o professor exclusivo do projeto na escola;

5 - Avaliações

5.1 Da avaliação dos alunos

A análise será com base no portfólio dos alunos que deverá ser catalogado

durante o percurso das atividades do PET i³.

Será organizado exposição dos protótipos produzidos durante as atividades do

projeto na escola, ao final de cada módulo. Esses trabalhos deverão ser acompanhados

dos respectivos ―Diário de Bordo‖ de cada aluno.

Caso algum grupo de alunos (dupla ou trio) apresentem dificuldades na produção

dos protótipos, haverá um remanejamento dos alunos conforme as suas necessidades

ou conforme as suas afinidades. Este processo será coordenado pelo professor do

projeto, devendo levar em consideração as sugestões dos demais professores e

coordenação da escola para esses Alunos Makers Digitais.

Os Diários de Bordo serão objeto de avaliação, também, com relação aos

aspectos da linguagem utilizadas na elaboração dos mesmos e devendo ser objeto de

avaliação do professor de Linguagens dos respectivos alunos.

Ainda com relação às demais áreas do currículo e respectivos componentes
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curriculares utilizados na produção dos protótipos, os professores correspondentes das

disciplinas envolvidas deverão avaliar os seus alunos nas suas respectivas áreas de

conhecimento.

5.2 Da avaliação dos Professores

O professor exclusivo do projeto deverá ser avaliado de maneira processual pela

coordenação da escola, de acordo como que foi produzido pelos alunos. Além dos

aspectos convencionais da avaliação do professor, aqui deveremos avaliar a integração

e contribuição que o projeto PET i³ proporcionou entre os professores e o

desenvolvimento e experimentos científicos dos alunos.

5.3 Da avaliação do Projeto PET i³ pela Escola

O projeto deverá ser avaliado como um todo pela direção da escola com relação

aos aspectos de motivação e estímulo ao trabalho científico e tecnológico que foi

desenvolvido durante o ano letivo, podendo se manifestar a qualquer momento nas

ações do projeto, com a finalidade de sincronizar, se necessário, com o PPP da escola.

A capacitação e acompanhamento do professor desenvolvedor deverá ser objeto

de relatório de avaliação pela direção da escola.

Esta avaliação é que será indispensável para o procedimento da renovação anual do

projeto, conforme estabelece a portaria 444/2016.

5.4 Da avaliação da Escola pelo Projeto PET i³

A avaliação pelo desenvolvedor do projeto PET i³ é de fundamental importância

para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto.

O desenvolvedor do projeto PET i³ será o responsável pela capacitação dos

professores envolvidos, acompanhamento das atividades, desenvolvimento dos

protótipos modelos, oficinas e coordenação das demais atividades de Sistemas

Embarcados e Robótica. Assim, faz-se necessário que a escola seja avaliada nos

seguintes aspectos para que seja possível o desenvolvimento do projeto na Unidade

Escolar:

● Espaço físico exclusivo para as capacitações dos professores;

● Infra-estrutura do―Espaço Maker‖ necessário para as oficinas com os alunos;
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● Disponibilidade dos materiais pedagógicos utilizados nas atividades do PET i³;

● Condições de segurança para os alunos;

● Atividades do professor que vai aplicar as atividades robóticas na escola;

6. Fundamentos Teóricos

6.1. As Novas Tecnologias sob a ótica de Ausubel, Piaget e Wallon

A proposta busca amparar-se num referencial teórico diversificado e que são

confluentes em aspectos importantes do presente projeto político-pedagógico e, em tese,

a demonstração das potencialidades das Novas Tecnologias como ferramenta para se

trabalhar o currículo em movimento embasado em algumas teorias sobre o

desenvolvimento da aprendizagem.

Atividades tecnológicas práticas; Descobertas; Experiências; Criação; Construção

dos alunos a partir dos conhecimentos de sua vida e os conteúdos curriculares vistos em

sala de aula; Aprendizagem pelo desafio; pelo Empreender, apresentando novos links

de conhecimentos voltados às Novas Tecnologias são pontos convergentes que

explorados em sincronia com os pressupostos teóricos de Ausubel, Piaget e Wallon,

podem produzir resultados satisfatórios.

A proposta embasa-se em Ausubel quando insere Aprendizagem significativa.

―Aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura

mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. ‖ Isso significa

também valorizar e utilizar o conhecimento pré-existente do aluno agregando novos

conhecimentos à sua infra-estrutura cognitiva‖. Ainda nessa linha de entendimento,

numa corroboração a este teórico, buscamos um olhar sob a ótica da neurociência que

afirma ―...quanto maior o número de links feitos, mais consolidado estará o

conhecimento", diz Evelyse dos Santos Lemos, pesquisadora do ensino de Ciências e

Biologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O projeto ―PET i³‖, pretende demonstrar na prática dos estágios Operatório-

concreto (dos 7 aos 11/12 anos) e o Operatório Formal (a partir dos 12 anos) quais

serão os comportamentos dos alunos, ―em avançar ou resgatar os conteúdos para

desenvolverem seus aplicativos‖, com base no pensamento das Estruturas Cognitivas de
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Piaget, assim como quais seriam as relações com o objeto de aprendizagem - saberes

curriculares através das Novas Tecnologias. O projeto vai evidenciar o processo de

assimilação e acomodação intermediado pela Equilibrarão, proposto por Piaget como

mecanismo utilizado na construção do conhecimento. Nesse aspecto é que se espera

que as atividades do projeto podem, em tese, provocar um aluno proativo que vai

―querer‖ avançar e/ou se antecipar nos conteúdos para que seja possível ‖construir se

protótipo tecnológico ou seja ele vai construir e buscar a construção do seu

conhecimento.

Henri Wallon nos ampara neste projeto tendo em vista que nos orienta que a

afetividade está sempre presente em todos os momentos, movimentos e circunstâncias

de nossas ações, assim como o ato motor e a cognição. O espaço permite a

aproximação ou o retraimento em relação a sensações de bem-estar (conseguir produzir

seu protótipo tecnológico) ou mal-estar (em não produzir). A teoria wallioniana sobre as

emoções e a sua importância afirmam que todo processo onde há aprendizagem,

naturalmente há emoções, pois, esta é simultaneamente social e biológica. Assim, ao

longo do desenvolvimento do projeto e as respectivas construções dos protótipos

tecnológicos, podemos constatar as emoções existentes ao construir o seu protótipo

tecnológico e o estímulo que é sentido para ampliação de novos horizontes e criação de

outras ―coisas tecnológicas‖.

7. Conclusão

PET i³ - Aluno Maker Digital é uma metodologia para potencializar saberes

curriculares com tecnologia e robótica, para desenvolver cidadãos criativos e

empreendedores

Não seria prudente querer delimitar os módulos que seriam adequados para

execução da proposta diante das possibilidades que o projeto pode se ramificar.

A idéia é criar módulos que possam explorar qualquer demanda que venha a

surgir na escola para consolidação dos conhecimentos do currículo. Utilizando-se das

disciplinas para criar links de interdisciplinaridade e interdependência com a finalidade

de contribuir para um processo de Ensino-Aprendizagem mais significativo para o

despertar de um aluno pró-ativo, ou seja, educandos que possam se perceber como

sujeito que pode contribuir para a transformação de um mundo melhor.
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Assim, há possibilidades de ampliação dos módulos do ―PET i³‖ em razão das

experiências e conquistas exitosas alcançadas durante o desenvolvimento das

atividades do projeto, tais como: PET i³-Linguagens; PET i³-Matemática; PET i³

Humanas; PET i³ Ciências da Natureza, etc.

A proposta se apresenta também como uma oportunidade de colocar em prática

ações pedagógicas revestidas de um caráter virtualmente colaborativo.
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12.10- PROJETO MUSICAL INTERATIVO

1 - APRESENTAÇÃO

Com base na Lei 11.769/08 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de

música na Educação básica, elaboramos o Projeto ―Espaço Musical Interativo: música,

expressividade, educação, disciplina e lazer‖, buscando melhorar a aprendizagem, o

comportamento, a autoestima, a disciplina e o respeito.

É visível a quantidade de alunos que se dispõe a participar dos projetos

interdisciplinares desenvolvidos pela escola, ávidos por um contato mais efetivo com a

própria arte onde podem criar e se expressar livremente de forma lúdica e descontraída,

sem os rigores efetivos da sala de aula.

A atividade musical é de grande importância no desenvolvimento cognitivo, moral

e social do ser humano; auxilia no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos

de socialização, alfabetização, das capacidades humanas e das percepções do

estudante; possibilita o raciocínio lógico-matemático e o senso estético; auxilia no

desenvolvimento da percepção sonora e espacial, além da coordenação motora e

capacidade inventiva.

É possível identificar no ensino musical, também, uma ―ferramenta educacional

efetiva para a formação dos participantes, não somente no desenvolvimento de

habilidades artísticas, como na construção da sua identidade e conquista da sua

autonomia enquanto seres humanos‖ (FREIRE, 2011). A prática da cidadania, pelo

exercício da participação em projetos coletivos, melhora as organizações sociais.

Segundo Rogério Rosembergue Garcia (regente da Banda Marcial Assis Chateubriand),

em Bertunes (2005) a função da banda: ―é formar um cidadão que tenha gosto pela

música... Tem muitos alunos que chegam sem noção de tempo, de hora e de

compromisso... a gente tenta colocar um senso de responsabilidade... a gente tem visto

resultado com alguns alunos até em casa, pais que falam: ´nossa meu filho depois que

entrou na banda melhorou , o comportamento em casa, o jeito dele comigo´, isso é

gratificante”.
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Por isso que o ensino de arte na escola não deve ser apenas uma disciplina

específica, mas um instrumento utilizado para trabalhar diversas questões presentes

entre as crianças e adolescentes em idade escolar. A discussão tem sido foco de todos

os congressos de educação; que são unânimes em afirmar que: ―a Arte explora e

desenvolve as diferentes linguagens e múltiplas dimensões humanas‖. Queiroz (2005)

compreende a necessidade de incorporar à educação musical ações pedagógicas,

dimensões dinâmicas de um fazer musical que possa conviver de forma inter-

relacionada com a produção cênica enquanto expressão artística e cultural nas suas

diferenciadas manifestações.

Sendo assim, esse projeto visa trabalhar a educação musical e a expressividade

por meio da música, explorando não somente a habilidade técnica musical, mas o corpo,

o movimento, a voz e a percepção atrelados ao fazer artístico.

2 – TÍTULO DO PROJETO:

ESPAÇO MUSICAL INTERATIVO: música, expressividade, educação, disciplina e lazer.

3 - PROBLEMATIZAÇÃO

O Centro de Educação 104 do Recanto das Emas é uma escola que tem sido

destacada por seus projetos pedagógicos desde 1997, e que vem aprimorando o

desenvolvimento de atividades pedagógicas e culturais com o objetivo de explorar o

universo crítico dos alunos, inserindo temas que fazem parte da vida deles e ampliando

o repertório sociocultural dos mesmos.

A escola, que outrora, já foi classificada como uma das piores escolas do Brasil,

atualmente é reconhecida pelos seus resultados qualitativos e quantitativos. Resultados

esses que são percebidos por uma mudança cultural, que pouco a pouco foi se

desenvolvendo pela participação efetiva dos professores no planejamento e execução

do Projeto Político Pedagógico da escola, dos alunos através dos Conselhos

Pedagógicos Participativos que dão voz a eles e da comunidade escolar, onde os pais

são convocados a participarem da formação educacional de seus filhos.
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Entretanto, existem inúmeras dificuldades encontradas no cotidiano coletivo de

professores e alunos que interferem no ensino-aprendizagem. Um desses problemas

que pode ser apontado é a dificuldade que o aluno possui para se expressar, que muitas

vezes se manifesta, não somente na falta de pré-requisito que eles trazem em sua

bagagem educacional, mas na falta de desenvolvimento da habilidade sócioemocional.

Estima-se que uma grande porcentagem da sociedade tem dificuldades de

comunicação. O jornal inglês Sunday Times, realizou um levantamento com três mil

entrevistados, onde cada um deles deveriam hierarquizar os seus maiores medos. O

resultado apontado foi que quase 41% deles tinham receio de falar em público. A

pesquisa evidencia que as pessoas deixam de expor uma ideia por medo de se auto

expressar e com isso perdem muitas oportunidades. Esse fato é percebido pela

limitação do uso das diversas linguagens, restringindo-se, apenas, à linguagem oral

simbólica. Segundo Chivalski (2009), comunicar-se bem é uma relação de adaptação o

tempo todo, que requer mais do que habilidades, requer atitudes como empatia,

inteligência emocional e social e escuta ativa.

A arte possui diversas linguagens que complementam e enriquecem a

comunicação, pois entendemos que o fazer artístico consegue transformar sentimentos

e expressões em formas que podem ser apreendidas pela percepção e pela

sensibilidade. É nesse sentido que tomamos esse projeto como uma ferramenta

poderosa para a formação do estudante, unindo diversas linguagens nas mais variadas

formas de expressão e aperfeiçoando, assim, a interpretação e a comunicação verbal e

não verbal, o raciocínio crítico, a inteligência sinestésica e o senso coletivo decidadania.

4 – TEMA GERADOR:

Expressividade e Educação Musical

5 – PÚBLICO ALVO:

O Espaço Musical Interativo é um projeto que tem sua sala de Ensaio e aulas no

Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, que já atende a demanda da escola do

ensino regular, tem como público alvo principal os alunos regularmente matriculados

CEd 104 do Recanto das Emas, matriculando também alunos matriculados em outras

escolas públicas do Recanto das Emas, com idade entre 13 e 18 anos e pessoas da
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comunidade, perfazendo um total de 78 alunos.

6 – JUSTIFICATIVA:

Existem poucos trabalhos culturais no Recanto das Emas, os mesmos são

limitados e, na maioria dos casos, vinculado às instituições religiosas. O Recanto das

Emas possui uma crescente população com baixa renda, que se torna dependente de

políticas públicas para que as crianças e adolescentes não se tornem alvo da

marginalização, criminalização e das ações de tráfico de drogas. Até poucos anos atrás,

a maioria de suas ruas não eram asfaltadas, no entanto, a pavimentação das ruas e o

emergente comércio que se deu nos últimos anos, manifestou uma nova face à região,

possibilitando maiores oportunidades de emprego, o que facilita a participação ativa de

algumas famílias, na vida escolar de seus filhos. Entretanto, o acesso ao lazer e à

cultura ainda são escassos, pois as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento

desse setor, não são suficientes para a alta demanda da região.

Portanto, é visível a necessidade de projetos de inclusão social e

desenvolvimento cultural que possibilitem o fazer, aprender, interagir e apreciar a arte,

sua história e sua própria cultura, para que os estudantes se tornem agentes culturais na

própria região onde estão inseridos.

Nas conversas que temos com muitos de nossos alunos, percebemos que a grande

maioria conhece e consome muito pouco das artes além do cinema e das músicas que

são tocadas nas mídias. Esses alunos não conhecem, também, artistas que expressam

a cultura local. Motivos como a falta de acesso a eventos culturais, a distância, os

preços inacessíveis, a falta de interesse pela linguagem artística utilizada e a falta de

projetos que fomentem a criação e produção cultural local, levam a perceber a

importância de se implantar um projeto cultural e educacional de inclusão e resgate

sociocultural.

O Recanto das Emas possui um histórico de conflitos sociais que marcam as

vidas de seus moradores. Um projeto como esse acaba se tornando ponto vital para

crescimento da qualidade de vida na região. Podem ser citadas, ainda, as inúmeras

crianças e adolescentes que não possuem acesso às artes, cultura ou mesmo ao ensino

de qualidade. O projeto se torna uma forte ferramenta de inclusão social, integrando e

possibilitando tal acesso à arte, considerado ―elitizado‖, bem como a inserção da cultura
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local, ora desprezada no contexto social, e na cultura brasiliense como um todo.

Como várias pesquisas científicas comprovam, a música é agente influenciador

do campo afetivo e do desenvolvimento cognitivo nas áreas da memória, do raciocínio

lógico, do espaço e do raciocínio abstrato. Weigel (1988) e Barreto (2000) afirmam que

―atividades podem contribuir de maneira indelével como reforço no desenvolvimento

cognitivo, linguístico, psicomotor e sócio afetivo da criança‖.

Através desse desenvolvimento cognitivo e afetivo que a música proporciona, as

escolas e famílias serão beneficiadas, visto que toda a relação do estudante com o seu

meio social será afetada de maneira positiva, aprendendo esta a lidar com as

adversidades de maneira criativa. Para Bréscia (2003) a musicalização é: ―umprocesso

de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto

musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do

prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina,

do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma

efetiva consciência corporal e de movimentação‖.

Campbell e Dickinson comentam sobre a inteligência musical e resumem os

motivos pelos quais ela deve ser valorizada na escola:

- Conhecer música é importante.

- A música transmite nossa herança cultural. É tão importante conhecer Beethoven e

Louis Armstrong quanto conhecer Newton e Einstein.

- A música é uma aptidão inerente a todas as pessoas e merece ser desenvolvida.

- A música é criativa e auto expressiva, permitindo a expressão de nossos pensamentos

e sentimentos mais nobres.

- A música ensina os alunos sobre seus relacionamentos com os outros, tanto em sua

própria cultura quanto em culturas estrangeiras.

- A música oferece aos alunos rotas de sucesso que eles podem não encontrar em parte

alguma do currículo.

- A música melhora a aprendizagem de todas as matérias.
- A música ajuda os alunos a aprenderem que nem tudo na vida é quantificável.
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- A música exalta o espírito humano. (2000, p.147)

Portanto, a realização do projeto implica benefícios extremamente necessários ao

processo de aprendizagem do estudante e da comunidade.

7 – OBJETIVO:

7.1 Objetivo Geral:

Resgatar os valores da participação dos estudantes na reconstrução de uma

comunidade com ideais de cidadania, sustentabilidade e desenvolvimento sócio cultural,

bem como estabelecer uma proposta de atividade extracurricular aos alunos desta

escola e à comunidade onde a mesma se insere. Busca-se, por meio dessa,

desenvolver nos estudantes a criatividade, a percepção e o fazer artístico-musical, a

expressividade por meio da utilização do corpo e da voz, a fim de desenvolver no

indivíduo uma comunicação sensível, que propicie uma vivência plural de sua própria

cultura e a de seus pares.

7.2 Objetivos Específicos:

● Ofertar formação musical teórica e prática aos alunos desta I.E. e membros da

comunidade para composição e manutenção efetiva de uma BANDA DE MÚSICA e

CÔRO CÊNICO que represente a escola, a Secretaria de Educação e a cidade-satélite

do Recanto das Emas; Favorecer práticas sociais e culturais marcadas pelo fazer

artístico que constrói a dinâmica da contemporaneidade;

● Prevenir o adoecimento sócio emocional dos estudantes, evitando assim o

contato com as drogas, marginalização e criminalidade;

● Observar e explorar as possibilidades vocais e os cuidados necessários para o

uso adequado da voz;

● Propiciar ao estudante experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio

das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, apreciação, presença

corporal e prazer estético.

● Ampliar o repertório musical e teatral como resgate de sua própria cultura e

valorização da diversidade cultural popular;
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● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens,

relacionando obras artísticas e seus contextos.

● Explorar sons que nos cercam por meio do corpo e objetos cotidianos;

● Criar histórias e roteiros incorporando elementos estéticos e as características

culturais apreendidas por meio de pesquisa;

● Despertar o senso crítico, a leitura, a interpretação sonora e corporal;

● Explorar a criatividade por meio de improvisações e composições;

● Formar grupos musicais instrumentais e vocais para a execução das mostras

culturais;

● Registrar sons de forma criativa, alternativa e hipotética.

8 – CONTEÚDOS:

Ao total são 78 alunos divididos em quatro níveis de aprendizado:

- Teoria musical: teoria e prática dos elementos musicais:

● Elementos morfológicos do som: (altura, intensidade, duração, timbre e

densidade)

● Elementos morfológicos da música: ritmo, melodia e harmonia, textura, dinâmica,

parâmetros do som, leitura, interpretação, frases e períodos;

● Características do som, exploração de timbres por meio da voz, corpo e objetos;

● Vivência rítmica corporal;

● Escuta sensível;

● Escalas musicais

● Percussão corporal

- Performance musical:

● Prática interpretativa;

● O emprego da voz humana e do corpo no processo da produçãomusical;



167

● Técnica vocal

● Saúde Vocal

● Aspectos técnicos do movimento expressivo vocal.

● Técnica específica de instrumentos de sopros e de percussão

● Sonoridade

● Afinação

● Divisão de naipes

● Leitura de repertório em conjunto

● Técnicas de conjunto

● Estilos e gêneros musicais (folclórica, cultura popular e erudita brasileira, mundo e

outros);

● Avaliação

- Expressão corporal:

● Elementos morfológicos do teatro: ator, público, texto, voz, espaço, movimento,

ação, expressão corporal, dramática e improviso;

● Dramatização e sonorização de diversas histórias criadas e adaptadas;

● Jogos dramáticos de expressão vocal, cênica e corporal;

- Oficina de criatividade:

● Arranjo e composição musical;

● Contação de histórias

● Utilização dos elementos expressivos da linguagem artística

● Combinação e remixagem de repertório cultural trabalhado nas outras etapas

● Mapas mentais, brainstorm, brainwriting e outras técnicas de criatividade
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Os alunos ficarão divididos da seguinte maneira:

- Banda fanfarra: 28 alunos

- Banda popular: 10 alunos

- Côro cênico: 40 alunos

9 - METODOLOGIA

Os alunos da I.E., e outras I.Es ou comunidade em geral terão sua formação

desenvolvida em horários contrários aos turnos de suas aulas regulares na escola.

As atividades artísticas terão flexibilidade de atendimento à formação de seus

componentes de acordo com sua disponibilidade de tempo; principalmente ao inerente à

parte prática e ensaios às vésperas de apresentações. A formação dos componentes

poderá ocorrer inclusive aos sábados e domingos.

Nas aulas, criaremos situações desafiadoras que possibilitem o surgimento do

desejo e da necessidade de aprender num processo interativo. Por intermédio das

atividades propostas de cada encontro e do desenvolvimento do projeto, levaremos os

alunos a aprender mais sobre si e sua forma de se relacionar com seus pares e com o

meio em que vive, ampliando a sua percepção de mundo.

9.1 – Desenvolvimento das ações:

Nossas atividades começarão sempre com uma provocação para o sentir, em que

cada um vai se deparar com suas referências anteriores como ponto de partida para a

observação de sua transformação ao longo da vivência artística proposta. A busca é

pela experiência sonora e corporal, identificando sons e atribuindo valores a eles por

meio das sensações proporcionadas.

O imaginar vem em seguida, propondo que o sujeito signifique essa vivência para

um novo contexto, uma nova situação. Nesse momento, o aluno tem sua relação com o

mundo ampliada, pois dá um salto criativo a partir das vivências do sentir e das novas

referências aprendidas, apreendidas e incorporadas. Depois de sentir algo diferente, o

adolescente atento para um ímpeto de transformação dessas sensações em expressão.

Para consubstanciar o imaginado em realidade, o sujeito, orientado pelo professor,
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se dedica então a explorar caminhos, referências, linguagens e técnicas. A pesquisa é

parte fundamental do processo de criação artística. Buscamos o novo costurando uma

colcha de retalhos de sentimentos, lembranças e ideias que, misturados, vão permitir

que cada um encontre a postura, o movimento corporal e os sons que pretende produzir,

tomando como base seu repertório e obras artísticas que vai conhecendo no decorrer do

processo.

O resultado da exploração vem no momento de a expressar, traduzir sua emoção

por meio da música e da performance. Nesse momento um novo desafio é colocado:

traduzir a ideia em gestos e sons. A partir desse desafio o sujeito sente-se impelido a

compartilhar com o público sua visão de mundo e recebendo também o estímulo para

novamente sentir, imaginar, expressar, explorar e compartilhar num processo contínuo.

As atividades serão desenvolvidas em ambiente escolar, na sala de vídeo, sala da

integral e nos espaços abertos da escola. Os alunos da banda/fanfarra utilizarão

instrumentos musicais da própria escola, obedecendo horários previamente

estabelecidos de acordo com o interesse do aluno e de acordo com o número de vagas

pré-determinado. As aulas da banda pop farão uso dos instrumentos que os alunos já

possuem e dos instrumentos da escola (teclado, violão e tajon), obedecendo os horários

e as quantidades de vagas pré-estabelecidas tanto quanto os alunos da banda/fanfarra

já citada, e o mesmo ocorrerá para os alunos do coro cênico.

O horário do aluno acompanhará a carga horário do professor 20h/20h nos turnos

matutino e vespertino e excepcionalmente, no turno noturno.

Os professores responsáveis são:

Nome Habilitações

Atividade

desenvolvida

Turno Carga

Horária

Situação do Professor

M V N 20h 40h EP EO EDIE EDDRE

Lorena

Aires

Felipe

Música Arte musical X X X
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9.2 – Necessidades de Recursos:

● Recursos Humanos: Professora específica de formação em Educação Musical,

sendo que os professores regentes já estão lotados no CEd 104/I.E., não gerando nova

carência.

- professora exclusiva (regente) com conhecimento e formação em educação musical

com habilitação em instrumento musical.

● Recursos físicos e materiais: (Fonte SEEDF e doações voluntárias)

- espaço físico adaptado para o projeto na própria escola

- Instrumentos de sopro e percussão

- mobiliário a adquirir

- conserto e manutenção de instrumentos de sopro e percussão

- palhetas, óleo, etc

- isolamento acústico a ser trabalhado juntamente com os alunos do projeto

- instrumentos levados pelos alunos (guitarra e contrabaixo)

- Outros instrumentos da escola (10 violões, 1 teclado e 1 Tajon)

10 – CRONOGRAMA:

Planejamento anual que se desenvolverá de forma constante, a cada ano será

feito um reagrupamento para que os alunos da casa continuem progredindo e ajudem os

novos estudantes que ingressarem no programa. O planejamento será dividido da

seguinte forma:

Primeiro Bimestre:

- Percussão Corporal

- Iniciação do método O Passo para absorção do ritmo e compasso

- Jogos Musicais e corporais (Dalcroze)
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- Nome das notas no pentagrama
- Claves

- Figuras rítmicas básicas

- Cifras (tríades)

- Conhecimento anatômico do instrumento

- Primeiras leituras aplicadas no instrumento e na voz

- Saúde Vocal

- Introdução à técnica vocal

- Afinação

- Respiração

- Avaliação teórica e prática

Segundo Bimestre

- Solfejo e leitura rítmica

- Exercícios técnicos

- Sustenidos e bemóis

- Escalas diatônicas maiores

- Compassos simples

- Formação de repertório

- Prática em conjunto instrumental

- Jogos teatrais aplicados à performance musical

- Jogos de improvisação

- Monofonia e homofonia

- Leitura de cifras (tetracordes)
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- Recital de pequenos grupos (avaliação)

- Avaliação prática de leitura musical

Terceiro Bimestre

- Leitura à duas e três vozes

- Leitura rítmica com divisão

- Leitura de cifras (pentacordes)

- Escalas diatônicas menores

- Textura polifônica

- Audição e escrita musical

- Audição e identificação de estilos musicais

- História da música brasileira

- Avaliação de repertório individual

- Avaliação de repertório conjunto

Quarto Bimestre

- Música Popular Brasileira

- Tocar Solo

- Tocar em duo

- Tocar em conjunto

- Ensaios

- Espetáculo Final (avaliação)

11 – BIBLIOGRAFIA / REFERÊNCIAS:

● Livros e referências pedagógicas que serão aplicados aos alunos:

● ALVES, Marcelo Eterno. Tocar junto – Ensino Coletivo de Banda Marcial. Livro

I. Organização: Alcântara, L. M. e Cruvinel, F. M. Pronto Editora Gráfica: Goiânia, 2012.
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● CHUBBUCK, Ivana. O Poder do Ator: A técnica Chubbuck em 12 etapas, do

roteiro à interpretação viva, real e dinâmica. Tradução Bruna Fachetti. Rio de Janeiro:

Civilização Brasileira, 2018.

● CIAVATTA, Lucas. O Passo: Música e Educação. Rio de Janeiro: Ciavatta, 2009.

● GUEST, Ian. Harmonia 1 e 2: Método Prático. São Paulo: Irmãos Vitale, 2010.

● GUEST, Ian. Arranjo 1, 2 e 3: Método Prático. São Paulo: Irmãos Vitale, 2010.

● KIEFER, Bruno. História da Música Brasileira, dos primórdios ao início do

século XX. Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro, 1976.

● MCKINNEY, James C. Lecciones Practicas Para El Canto. Editorial Mundo

Hispano.

● NASCIMENTO, Frederico & SILVA, José Raymundo: Método de Solfejo, 1º ano.

RICORDI: Rio de Janeiro, 2003.

● NUNES, Warren. The Jazz Guitar Chord Bible Complete. Califórnia: Alfred

Music Publishing CO., 1999.

● ROCCA, Edgard. Ritmos brasileiros e seus instrumentos de percussão. Uma

visão brasileira no ensino da música. Escola Brasileira de Música

● STORM, G. 100 Jogos Musicais – atividades práticas na Escola. 2ª edição.

Edições Asa/Clube do professor: Rio Tinto / Portugal, 1996.

● FELIPE, Lorena A. Música na prática. Brasília: LOA Produções, 2019.

● O repertório musical trabalhado será arranjado pela professora Lorena Felipe.

12 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:

● LDB 9394/1996, art. 26, § 2º

● CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA SEEDF (2010) – Música, P. 141

● PCN – Art, 1997, P. 75

● AGUIAR, Carlos Eduardo Ribeiro. Platão: Contribuições da Música na formação
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do Cidadão. São João del-Rei: DFIME/UFSJ, 2002.

● BARRETO, Sidirley de Jesus; SILVA, Carlos Alberto da. Contato: Sentir os

sentidos e a alma: saúde e lazer para o dia-a-dia. Blumenau: Acadêmica, 2004.

● BERTUNES, Carina da Silva. A Musicalização e a Integração Social Através

das Bandas Estudantis de Goiânia. O Ensino de Música: desafios e possibilidades

contemporâneas. Organizado por E. Rodrigues e L. M. Alcântara. GRAFSET: Goiânia,

2009, P.29.

● BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação Musical: bases psicológicas e ação

preventiva. São Paulo: Átomo, 2003.

● CAMPBELL, Linda; CAMPBELL, Bruce; DICKINSON, Dee. Ensino e

Aprendizagem por meio das Inteligências Múltiplas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,

2000.

● CHIARELLI, Lígia Karina M.; BARRETO, Sidirley de Jesus. A Música como meio

de desenvolver a inteligência e integração do ser. Florianópolis: Instituto Catarinense

de Pós-Graduação, 2005.

● FELIPE, Lorena Aires. Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás: Um Panorama

sociocultural. Goiânia: UFG, 2007.

● SNYDERS, Georges. A escola pode ensinar as alegrias da música? 2. ed. São

Paulo: Cortez, 1994.

● WEIGEL, Anna Maria Gonçalves. Brincando de Música: Experiências com Sons,

Ritmos, Música e Movimento na Pré-escola. Porto Alegre: Kuarup, 1988.

13 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita através de situações de aprendizagem, buscando a

aquisição de novo conhecimento, atitudes ou habilidades. Tem como compromisso fazer

com que os alunos envolvidos realizem e executem a sua própria história, escolhendo as

suas ações de maneira libertadora, mas entendendo o processo da técnica e do preparo

para alcançar a liberdade criativa.

A apresentação artística é também um objeto de avaliação, onde a performance e
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dramatização propiciará ao aluno uma interação com o público de maneira desinibida, o

que é o resultado de todo um processo da aprendizagem. Ao se propor uma ação

cultural é necessário buscar as ferramentas necessárias para interação com o público,

ser capaz de ouvir e compreender o público e produzir uma ação que gere

aprendizagem.

Música é comunicação e, direta ou indiretamente, gera estímulos sonoros através

daquela. Por isso as ações educativas devem ser voltadas para possibilitar uma

percepção mais aguçada desses estímulos. Formar plateia é formar pessoas capazes

de ouvir e compreender a arte apresentada. Para formar esse vínculo do público com a

arte propõem-se concertos e recitais didáticos que promovam a interação da música

com o público, suas histórias, suas tradições e suas vivências, proporcionando

concertos que contem histórias e faz uso da exposição de imagens e da linguagem e

associando a música aos signos e significados relevantes de seu público.

Em todas as atividades do projeto serão feitas lista de presença para ter o efetivo

controle dos alunos matriculados e sua frequência. O aluno que tiver 5 faltas

consecutivas ou 8 alternadas sem justificativa será retirado do projeto. O professor fará o

relatório da produção de cada aluno, observando o desenvolvimento escolar e social em

decorrência da intervenção do projeto.

A família deverá assinar um termo de consentimento autorizando os filhos

menores na participação do contra turno, na responsabilidade do uso do instrumento e

na utilização da imagem, em caso de divulgação do projeto.

Ao final do ano letivo, após a apresentação final será feito um questionário online

com os alunos e a comunidade escolar da I.E., sobre os efeitos sócio educativo e

cultural do projeto. Os resultados desses questionários serão medidos em números, para

que, assim, sejam feitas as devidas adequações no projeto através da análise dos

mesmos.
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12.11- PROJETO STUDIO 104

1 - APRESENTAÇÃO

O Studio 104 é um programa que oportuniza aos alunos do Centro Educacional

104 do Recanto das Emas a participação de encontros semanais com os objetivos de

criar, através da produção de áudio visual, uma cultura de paz, despertar

potencialidades e ampliar os horizontes culturais dos mesmos, de suas famílias e da

comunidade do entorno. O projeto surge a partir das atividades desenvolvidas pela

professora de arte da própria I.E. em sala de aula, que percebendo o recurso como um

grande potencial de expressividade para o aluno, começou a se especializar e se

aprofundar em técnicas voltadas para a produção audiovisual, alcançando resultados

eficazes com os alunos.

Com o intuito de oportunizar que mais alunos se engajem nas atividades, e que

os mesmos vivenciem de uma forma mais profunda o processo de criação e produção,

propõe-se a ocupação dos espaços físicos da escola, buscando conectar o processo de

pesquisa científica para criação e elaboração de roteiros, produção, catalogação, edição

de histórias e distribuição e veiculação da arte cinematográfica.

2 – TÍTULO DO PROJETO:

STUDIO 104

3 - PROBLEMATIZAÇÃO

A produção audiovisual era, até pouco tempo, privilégio de poucos. Hoje, no

entanto, criar, produzir, editar e difundir conteúdos audiovisuais estão ao alcance de

quase toda a população. Com um simples celular, uma câmera fotográfica digital ou com

as webcams, é possível captar imagens e sons. Basta ter acesso a um computador e à

internet, recursos disponíveis em qualquer lanhouse, entre os milhares delas espalhadas

por todo o Brasil, para editar, finalizar e compartilhar vídeos digitais. Sites de
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compartilhamento de vídeos viraram febre entre a população jovem brasileira, mas isso

nem sempre representa uma produção audiovisual qualificada e consistente.

Entra-se, então, em uma nova era em que a comunicação educa junto com a

família e a escola, no entanto, muitas vezes, as escolas não tornam as mídias parceiras

de suas práticas. Toda essa facilidade de se obter informações de forma rápida tornou a

triagem do que é útil ou não um grande desafio. Afinal, o que pode servir para o futuro e

o que é apenas um entretenimento imediato? Diante desse turbilhão de informações,

como a escola deve agir? Devem-se usar as mídias, apenas como mero ouvintes e

críticos? Será que dominar as regras de construção e montagem da arte cinematográfica

modifica o nosso olhar, nos tira de uma posição de meros receptadores e nos põe num

local de diálogo, onde podemos divergir e convergir? Como defendia BENJAMIN (1985)

que, de todas as artes, o cinema é objeto de uma percepção coletiva feita para as

multidões. É com base nessa relação arte/multidão que Walter Benjamin vê o cinema

como um instrumento revolucionário, como arte-pedagógica capaz de conduzir as

multidões ao seu autoconhecimento.

4 – TEMA GERADOR:

Cinema e audiovisual

5 – PÚBLICO ALVO:

Alunos do Centro Educacional 104.

6 – JUSTIFICATIVA:

Da mesma forma que Benjamin (1985) defende que o cinema pode ser tornar

uma poderosa arma revolucionária de transformação social, artísticas e culturais, por

outro lado, ele afirma que essa ferramenta em outras mãos pode simplesmente reduzir a

técnica à racionalidade instrumental: a perpetuação da coesão e da dominação social.

Adorno (1982) compreende o cinema, o rádio, e tantos outros meios de comunicação de

massa como mera mercadoria inseridas no bojo da Indústria Cultural que oferece às

multidões apenas divertimento e distração, o que remete na própria negação de sua

identidade e auto alienação.

Para isso torna-se necessário um projeto que vá além da sala de aula e promova
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aprendizado, experimentação, descondicionamento do olhar, reflexões críticas sobre os

conteúdos produzidos e ampliação do repertório técnico e teórico desses novos

criadores. Essa é uma das maneiras de valorizar essas novas fronteiras de expressão e

participação social. Para tanto, torna-se fundamental oferecer oportunidade para que

esses novos criadores audiovisuais possam aprimorar os conceitos teóricos e a prática,

intensificar a produção local e a difusão dessas expressões, unindo os saberes do

universo cinematográfico tradicional às novas dinâmicas do universo digital.

7 – OBJETIVO:

7.1 Objetivo Geral:

Sensibilizar os jovens e o universo das escolas públicas para o potencial da

produção audiovisual como ferramenta de educação e comunicação. Espera-se que, ao

vivenciarem o processo de produção de um vídeo e se apropriarem de suas técnicas

básicas, os jovens ganhem um novo instrumento de comunicação que lhes confira

liberdade de expressão, potencializando, por sua vez, o diálogo no ambiente escolar.

Gostaríamos de observar ao final das oficinas de vídeo:

- jovens entusiasmados com a ideia de fazer vídeo;

- jovens esclarecidos sobre as tecnologias e técnicas disponíveis;

- jovens estimulados a expressar suas visões de mundo;

- jovens com repertórios culturais ampliados e diversificados.

7.2 Objetivos Específicos:

● Ofertar formação teórica e prática aos alunos desta I.E. e membros da

comunidade para composição de obras artísticas visuais, modificando a concepção

estética da própria I.E.;

● Favorecer práticas sociais e culturais marcadas pelo fazer artístico que constrói a

dinâmica da contemporaneidade;



179

● Prevenir o adoecimento sócio emocional dos estudantes, evitando assim o

contato com as drogas, marginalização e criminalidade;

● Sensibilizar os estudantes e a comunidade escolar para o potencial da produção

audiovisual como ferramenta de educação e comunicação.

● Ampliar o espaço de expressão e diálogo na escola;

● Incentivar a interdisciplinaridade nos processos educativos;

● Apresentar aos participantes eventos pertinentes à esfera dos sentimentos, que

não são acessíveis ao pensamento discursivo;

● Potencializar a imaginação;

● Estimular a compreensão do outro e de suas visões de mundo;

● Proporcionar a vivência do sentimento de sua época, num movimento de

reconhecimento e harmonização com seus contemporâneos;

● Provocar um despertar para o que pode ser construído, para um projeto de futuro.

8 – CONTEÚDOS:

● Linguagem audiovisual

● Enquadramentos, planos e ângulos

● Fotografia

● História do cinema

● Roteiro, storyboard

● Técnicas de criatividade coletiva

● Direção

● Luz

● Captação de áudio
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● Sonoplastia

● Trilha Sonora

● Edição

● Efeitos de imagem

● Renderização e finalização

● Distribuição e veiculação

● Mídias sociais

9 - METODOLOGIA

A metodologia das Oficinas do Studio 104 está alicerçada em quatro vertentes

conceituais que, em nosso entender, dialogam e se complementam: E peri ncia est tica

(John Dewey, 1938), Proposta triangular (Ana Mae Barbosa, 1987), Construtivismo

(Jean Piaget, 1970) e uatro pilares da educação (Jacques Delors,1996). Apresentamos

resumidamente cada uma delas como fundamento para a proposta do Studio 104, que

virá em seguida.

E peri ncia est tica - Partimos do pressuposto de que todo ser humano é

sensível e tem sensibilidade para apreender o mundo. Porém a sensibilidade pode ser

alargada, expandida ou mesmo aprendida. Tomaremos, então, no presente texto, o

termo no seu sentido estético, ou seja, aquele que se refere a apreender pelos sentidos,

pelas sensações.

Pode parecer estranha uma proposta educacional que tome como fundamento

―apreender pela sensibilidade‖ ou ―apreender pela estética‖, mas ela não é nova. Herbert

Read já a apresentou em seu livro A educação pela arte, de 1943. O estranhamento

pode surgir pela crença de que somente se pode conhecer as coisas pela interpretação

e pela compreensão analítica e crítica.

O que postulamos é o reconhecimento da percepção e da sensibilidade como

conhecimento, e por meio da sensibilidade, da estética. Educar é principalmente

aprender a apreender as coisas do mundo. Na educação, por muitos anos e ainda hoje,
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ensina-se a observar o objeto e a ter a capacidade para analisá-lo, mas não a percebê-

lo, a senti-lo, separando, assim, o perceber do conhecer.

Ensinar e aprender pela estética, então, é trabalhar em processos educacionais

que partam do pressuposto de que podemos desenvolver saberes através das nossas

sensações e vivências. Para isso é importante que seja instigado no educando o desejo

e o prazer de conhecer, despertar sua curiosidade para buscar coisas novas.

Uma educação que se fundamenta na estética busca o que é sensível ao

educando, ao mesmo tempo em que tem como objetivo trabalhar sua imaginação e

criação. A imaginação é a base para que ele possa visualizar imagens endógenas,

fazendo construções e arranjos. A criação é a articulação dessas imagens e das novas

formas com o repertório desse educando.

Imaginar, criar e expressar é o que pretende a educação pela arte. Quem sabe,

dessa forma, será possível dar novas respostas a velhos problemas, formar jovens que

possam estabelecer uma relação pré-simbólica com as coisas, uma relação que garanta

a apreensão do objeto pelos sentimentos, e não pelo nome e pelas definições que

damos às coisas.

Proposta triangular

A proposta triangular para a construção do conhecimento se configura não só na

valorização da produção, mas também nas informações culturais e históricas, bem como

na análise das obras de arte. Nessa perspectiva, o ensino da arte pode ser desenvolvido

por meio de diferentes abordagens metodológicas, que partem da leitura de obras de

arte e do meio ambiente, como também, de métodos que se baseiam na livreexpressão.

A proposta triangular de Ana Mae é representada pelo ―Fazer, Ler e Contextualizar‖.

Consiste, basicamente, em: ver/fruir; fazer/produzir; e refletir. Esse modo de ensinar arte

baseia-se em senti-la, compreendê-la na sua dimensão histórica, apreciá-la

esteticamente, analisá-la e refletir sobre ela com espírito crítico, o que requer as quatro

instâncias do conhecimento: a produção, a crítica, a estética e a história da arte. A

construção conceitual ganha o nome de triangular para dar a perspectiva dinâmica, mas

não existe uma hierarquia, uma ação que seja mais importante que a outra.

O construtivismo está embasado nos estudos de Piaget sobre pensamento e
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linguagem. Este abordou o desenvolvimento da inteligência através do processo de

maturação biológica. Para ele, há duas formas de aprendizagem. A primeira, mais ampla,

equivale ao próprio desenvolvimento da inteligência. Esse desenvolvimento é um

processo espontâneo e contínuo que inclui maturação, experiência, transmissão social e

desenvolvimento do equilíbrio. A segunda forma de aprendizagem é limitada à aquisição

de novas respostas a situações específicas ou à aquisição de novas estruturas para

algumas operações mentais específicas.

Do ponto de vista da abordagem da linguagem audiovisual e dos processos

educativos, será sempre importante que tanto os/as mediadores/as quanto os/as

participantes dos encontros de formação e demais atores sociais compreendam aonde

se pretende chegar ao final do projeto. Queremos formar cineastas Queremos

aprimorar os fazeres audiovisuais da população local para livre expressão audiovisual

nas comunidades Queremos que os participantes estejam aptos a exercer

profissionalmente o ofício de produzir vídeos Ou queremos apenas enriquecer

processos ligados à educação e à comunicação e expressão por meio do audiovisual

Queremos produzir vídeos sobre o entorno das escolas O que esses vídeos podem

trazer à comunidade e aos participantes dos encontros Esses são temas disparadores

de debates e de tomadas de decisão, momentos de grande desenvolvimento de

competências e habilidades, conteúdo do próximo eixo conceitual.

Os quatro pilares da educação são conceitos de fundamentos educacionais

baseados no ―Relatório Jacques Delors‖, resultado dos trabalhos desenvolvidos de 1993

a 1996 pela Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, da

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), com a

qual colaboraram educadores do mundo inteiro. A Comissão ofereceu uma nova visão

para a educação a ser promovida neste novo século, apresentando uma proposta de

organização em torno de ―quatro aprendizagens fundamentais‖, os pilares do

conhecimento:

● Aprender a conhecer – É necessário tornar prazeroso o ato de compreender,

descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja efêmero, a fim de

que se mantenha ao longo do tempo e de que se valorizem a curiosidade, a autonomia e

a atenção permanentemente. É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e

reinventar o pensar.
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● Aprender a fazer – A rápida evolução por que passam as profissões pede que o

indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe,

desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas

trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma

certa dose de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível. Aprender a

fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas.

● Aprender a conviver – No mundo atual, tão repleto de conflitos, este é um

importantíssimo aprendizado a ser valorizado: aprender a viver com os outros, a

compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, a administrar conflitos,

a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum.

● Aprender a ser – É importante desenvolver a sensibilidade, os sentidos ético e

estético, a responsabilidade pessoal, os pensamentos autônomo e crítico, a imaginação,

a criatividade, a iniciativa e o crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A

aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de

cada indivíduo.

A partir das influências dessas quatro correntes teóricas, chegamos à base da

metodologia proposta para as Oficinas Vídeo na Escola Vamos trabalhar com a

priorização do sentir da forma como sugere a visão da e peri ncia est tica: segurando

nossa tendência à racionalização da experiência. Construiremos o processo de

aprendizado em uma dinâmica de etapas complementares e contínuas como a da

proposta triangular. Criaremos situações desafiadoras que possibilitem o surgimento do

desejo e da necessidade de aprender, da vontade de mudar, num processo interativo,

como sugere o construtivismo. Por intermédio das atividades propostas em cada

encontro e do desenvolvimento do projeto do vídeo, realizado em grupo, levaremos os

participantes a aprender mais sobre si e sua forma de se relacionar com seus pares, e a

respeito dos caminhos para a busca de conhecimento, de forma autônoma, como

também o fazer de uma produção audiovisual, como apontado pelos quatro pilares da

educação.

9.1 – Desenvolvimento das ações:

1. Nossas atividades começarão sempre com uma provocação para o sentir, em que

cada um vai se deparar com suas referências anteriores como ponto de partida para a
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observação de sua transformação ao longo da vivência artística proposta. A busca é

pela experiência direta, sem intermediação ou limites, a não ser aqueles colocados pela

relação entre os participantes, uma vez que todas as atividades propostas serão

realizadas em grupo.

2. O imaginar vem em seguida, propondo que o sujeito signifique essa vivência para

um novo contexto, uma nova situação. Nesse momento, o sujeito (ou a pessoa) tem sua

relação com o mundo ampliada, pois dá um salto criativo a partir das vivências do

SENTIR e das novas referências aprendidas, apreendidas e incorporadas. Esta é a

etapa da ideia, que inspira a construção de novos conteúdos. Depois de sentir algo

diferente, o sujeito atenta para um ímpeto de transformação disso em expressão. É o

nascimento do processo construtivo.

Para consubstanciar o imaginado em realidade, o sujeito se dedica então a

explorar caminhos, referências, linguagens, e técnicas – elementos contributivos para a

composição que imaginou. A pesquisa é parte fundamental do processo de criação

artística, e o planejamento permite a organização dos participantes para entender como

as ideias podem ganhar forma. As referências e repertórios de cada um se encontram

com a sua imaginação e o desejo de realizar. Buscamos o novo costurando uma colcha

de retalhos de sentimentos, lembranças e ideias que, misturados, vão permitir que cada

um encontre as imagens e os sons que pretende produzir, tomando como base seus

repertórios e obras artísticas que vai conhecendo no processo.

O resultado da exploração vem no momento de a expressar, traduzir, produzir sua

mensagem, seu retrato de mundo, sua emoção por meio da linguagem escolhida. Nesse

momento um novo desafio é colocado: traduzir a ideia em imagens e sons.

3. Como um ser coletivo vivendo em comunidade, em sociedade, cada um sente-se

impelido a compartilhar o seu olhar com o outro, convidando-o a conhecer a sua visão

de mundo e recebendo também o estímulo para novamente sentir, imaginar, expressar,

explorar e compartilhar, num processo contínuo.

Os professores responsáveis são:

Nome Habilitações

Atividade

desenvolvida

Turno Carga

Horária

Situação do Professor
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sidades de Recursos:

● Recursos Humanos:

- Professora específica de formação em Artes Educação musical, e cursos

profissionalizantes de audiovisual. Sendo que a professora regente já está lotada no

CEd 104/I.E., não gerando nova carência.

● - Recursos físicos e materiais: (Fonte SEEDF e doações voluntárias)

- Sala de Vídeo

- Sala de informática

- projetor

- caixas de som

- computadores com placa gráfica, hardwares e softwares de edição

- Tripés e equipamentos de luz (equipamentos construídos pelos alunos)

- microfone específico (lapela) de gravação com celular

- tripé para celular

- Câmeras utilizadas (celulares alunos)

10 – CRONOGRAMA:

Semana 1: Integração

Recepção

Apresentação e expectativas Intervalo

Câmera e ação

M V N 20h 40h EP EO EDIE EDDRE

Lorena

Aires

Felipe

Música Audiovisual X X X
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Combinados

Roda de avaliação

Semana 2: Linguagem audiovisual

Enquadramento: plano e ângulo

Exibição de vídeos

Roda de avaliação

Semana 3: Câmera

Fuçando na câmera 1

Intervalo

Cenas clássicas

Fuçando na câmera 2

Retas e curvas

Roda de avaliação

Semana 4: Luz e som

Foto iluminada por vela

Foto com outras iluminações

TV coberta

Passeio cego e entrevista

Roda de avaliação

Semana 5: Projeto

Atividade Mapa do tesouro

Afinidades
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Nossa história

Roda de avaliação

Semana 6: Roteiro, pré-produção e storyboard

Construindo um Roteiro

Storyboard

Produção

Roda de avaliação

Semana 7: Equipes audiovisuais, agenda de gravação e gravação teste

Recepção e início da atividade Equipes audiovisuais

Agenda de gravação

Intervalo

Gravação Avaliação do dia

Semana 8: Gravação

Recepção e início da atividade Orientações

Gravação

Roda de avaliação

Semana 9: Gravação final e minutagem

Recepção e início da atividade Gravações finais

Minutagem

Roda de avaliação

Semana 10: Edição

Recorte e encaixe dos quadros
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Tratamento de imagem

Roda de avaliação

Semana 11: Edição

Ajustes finais

Finalização

Canal da escola no YouTube Roda de avaliação

Semana 12: Avaliação, exibição e comemoração

Avaliação coletiva

Abertura da ―bolha de expectativas‖

Festa de encerramento e exibição

11 – BIBLIOGRAFIA / REFERÊNCIAS:

● Livros e referências pedagógicas que serão aplicados aos alunos:

● Site: www.meuprimeirofilme.com.br/site/

● BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin. A Arte do Cinema: Uma introdução

● MASCELLI, Joseph V. Os 5 Cs da cinematografia.

● MCKEE, Robert. Story: Substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de

roteiro.

● WECHLER, S. M. Criatividade: Descobrindo e encorajando. São Paulo: PSY,

1993.

12– REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:

● ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. ind tria c lt ral. In: SILVA, L. (Org.).
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Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 1982. p.159-204.

● BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos 80 e novos tempos. 1a.

ed. São Paulo: Perspectiva, 1991.

● BARRETO, Sidirley de Jesus; SILVA, Carlos Alberto da. Contato: Sentir os

sentidos e a alma: saúde e lazer para o dia-a-dia. Blumenau: Acadêmica, 2004.

● BENDER, William N. Aprendizagem baseada em Projetos: Educação

diferenciada para o século XXI. Tradução: Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre:

Penso, 2014

● BENJAMIN, W. agia e t cnica arte e pol tica. São Paulo: Brasiliense, 1985.

● CAMPBELL, Linda; CAMPBELL, Bruce; DICKINSON, Dee. Ensino e

Aprendizagem por meio das Inteligências Múltiplas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,

2000.

● KNELLER, G. Arte e ciência da criatividade. São Paulo: Ibrasa, 1971.

● SANTOS, Gisele R. C. Mugnol. Metodologia de Ensino por Projetos na Área

de Artes. Artigo apresentado ao curso de Pedagogia da Faculdade Internacional de

Curitiba – FACINTER.

● WECHLER, S. M. Criatividade: Descobrindo e encorajando. São Paulo: PSY,

1993.

13 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita através de situações de aprendizagem, buscando a

aquisição de novo conhecimento, atitudes ou habilidades, de forma contínua. A cada

encontro se fará uma roda de avaliação, ouvindo o que o grupo achou legal, o que

gostaria que tivesse sido diferente e por quê etc. Em todas as atividades do projeto

serão feitas lista de presença para ter o efetivo controle dos alunos matriculados e sua

frequência. O aluno que tiver 5 faltas consecutivas ou 8 alternadas sem justificativa será
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retirado do projeto. O professor fará o relatório de cada encontro, apontando os

resultados da roda de avaliação.

A família deverá assinar um termo de consentimento autorizando o uso da

imagem dos filhos menores e a participação no contra turno. Será feita uma mostra com

os filmes produzido, onde será divulgada, distribuído convites e servirá como avaliação

do resultado final. A mostra busca propor uma ação cultural diante das necessidades de

buscar as ferramentas para interação com o público, de ser capaz de ouvir e

compreender o público e produzir uma ação que gere aprendizagem.

Ao final do projeto será feito uma roda de conversa com feedbacks de todo o

processo de construção artística e os alunos deverão responder ao questionário online

com os alunos e a comunidade escolar da I.E., sobre os efeitos sócio educativo e

cultural do projeto. Os resultados desses questionários serão medidos em números,

para que, assim, sejam feitas as devidas adequações no projeto através da análise dos

mesmos.
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12.12 - PROJETO JÚRI SIMULADO INTERDISCIPLINAR

TÍTULO: Aplicação do júri simulado interdisciplinar para a promoção da autonomia

e do protagonismo do educando

APRESENTAÇÃO

O projeto Júri Simulado Interdisciplinar foi criado no CEd 104 em 2017, com vistas

a conectar conteúdos trabalhados nas disciplinas de Biologia, História, Língua

Portuguesa e Filosofia à vivência do aluno de forma interdisciplinar. O público-alvo será

destinado aos adolescentes do 2º e 3º anos do Ensino Médio, podendo ser estendido

aos demais segmentos da escola.

Identificamos a necessidade de promover o protagonismo e a autonomia do

educando por meio dessa proposta de atividade lúdica e motivadora, proporcionando

aulas contextualizadas e dinâmicas que envolvem diferentes disciplinas e conteúdos

afins. Ao memorizar e apenas repassar o conteúdo, o professor impede o diálogo, a

troca de saberes, a discussão, a contextualização e, portanto, a conexão com a

realidade, dificultando o desenvolvimento da criticidade do aluno. Portanto, é um dever

do educador encorajar o educando a produzir sua própria compreensão daquilo que está

sendo trabalhado. (FREIRE, 2015).

Encorajar o aluno a buscar seus próprios meios de decisão a respeito de um

problema ou dificuldade faz do professor um mediador e orientador dessas escolhas.

Assim, a escola deve ser o espaço de provocação da curiosidade do aluno para que

possa se perceber nesse espaço como um contribuinte ativo para que se torne um

cidadão do futuro (MORIN, 2006).

Pretendemos, portanto, instigar a curiosidade do aluno, mediante orientação do

educador, oferecendo-lhe condições para que tenha proatividade e autonomia para a

escolha consciente de suas ações (COSTA, 1990).

JUSTIFICATIVA
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O projeto Júri Simulado interdisciplinar foi elaborado para a promoção do

protagonismo e autonomia dos alunos do 3º ano do ensino médio da escola CEd 104 do

Recanto das Emas, para a verificação do conteúdo de biologia forense, na perspectiva

da biotecnologia, por meio da aplicação do júri simulado interdisciplinar.

OBJETIVO GERAL

Promover o trabalho coletivo entre os alunos e professores, de forma que as

orientações e o enlace das disciplinas envolvidas sejam o alicerce para a construção e

execução das atividades propostas, e assim, tenham finalidade prática e significativa

para o educando.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

BIOLOGIA:

● Associar a teoria e a prática dos conteúdos de genética;

● Diminuir o impacto da abstração das aulas teóricas de zoologia e de botânica,

pela falta de recursos materiais disponíveis para a aula prática na escola;

● Introduzir a iniciação científica no educando;

● Instigar a curiosidade do aluno diante de uma situação problema;

● Estimular a proatividade e a autonomia do aluno na busca por soluções para um

caso fictício de investigação;

● Orientar o aluno para o uso de adequado de fontes confiáveis da internet;

● Otimizar o trabalho colaborativo em equipe;

● Incentivar a participação dos pais/responsáveis e da comunidade escolar na vida

escolar dos educandos.

● Promover a orientação profissional por meio dos personagens assumidos pelos

alunos durante todo o desenvolvimento do projeto.
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LÍNGUA PORTUGUESA:

● Estimular a produção de textos;

● Aprimorar a capacidade de leitura e escrita;

● Relacionar a defesa de ideias e o poder da argumentação;

● Promover a comunicação coletiva em grupos de trabalho.

FILOSOFIA:

● Mobilizar os alunos para o debate em grupo;

● Estimular a reflexão

● Ampliar o pensamento crítico do aluno;

● Trabalhar os direitos e deveres assistidos aos adolescentes;

● Estabelecer a conexão entre a criticidade e a tomada de decisões doadolescente

HISTÓRIA:

● Inserir o caso fictício no contexto histórico;

● Facilitar a compreensão de espaço e tempo;

● Contribuir para que o aluno se perceba como integrante da comunidade em que

vive;

● Desenvolver habilidades com foco em processos como contextualização,

comparação, interpretação e proposição de soluções.

METODOLOGIA

A elaboração dos procedimentos e etapas do projeto serão realizadas por grupos

de professores em horário de coordenação. O projeto será executado na Escola Ced

104 do Recanto das Emas e terá como público-alvo alunos do ensinomédio.
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Realizamos atividades e ações pedagógicas, conforme tabela abaixo, com a

finalidade de esclarecer e subsidiar alunos professores para as etapas do projeto a

Sequência Didática (Apêndice A) elaborada durante as coordenações pedagógicas.

ATIVIDADES E AÇÕES PEDAGÓGICAS

1ª Divisão dos grupos de alunos para o Júri Simulado

2ª Entrega do Caso Fictício para os grupos

3ª Envio dos perfis dos personagens envolvidos no caso fictício.

4ª Os grupos de perícia e logística devem enviar os laudos para as correções.

5ª Os grupos de defesa/promotoria deverão elaborar os argumentos para o Plantão

de dúvidas com os bacharéis de Direito.

6ª Bacharéis de Direito da UCB – plantão de dúvidas para os alunos da defensoria

pública e promotoria

7ª Palestra sobre Biologia Forense

8ª Reunião com os líderes dos grupos e entrega dos relatórios de cada grupo

9ª Apresentação do Júri Simulado Interdisciplinar

O cronograma deverá ser estipulado pelos professores participantes, respeitando

o calendário escolar, bem como as datas determinadas à execução de outros projetos

da escola.

O acompanhamento das atividades e ações desenvolvidas serão realizados

mediante a elaboração de diários de bordo dos alunos e dos professores participantes,

sendo estes confeccionados individual e coletivamente em momentos previamente

estipulados.

Os instrumentos avaliativos serão a análise dos diários de bordo, os relatos dos

professores e dos alunos, as atividades pertinentes ao projeto, a participação das
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palestras e durante a apresentação do júri, acontecendo simultaneamente às etapas do

processo.

Após a culminância do projeto júri simulado interdisciplinar, os professores se

reunirão para realizarem a análise crítica dos resultados, destacando os aspectos

positivos e negativos, as falhas, bem como as mudanças necessárias para uma próxima

edição desse projeto político-pedagógico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, A. C. G. Aventura Pedagógica: caminhos e descaminhos de uma ação

educativa. 1ª. ed. São Paulo. Columbus Cultural, v 2, 1990. 145p.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São

Paulo: Editora Paz e Terra, 1996.

MORIN, E. A escola mata a curiosidade. Entrevista para Revista Nova Escola.

Disponível

em: http://novaescola.abril.com.br/index.htm?ed/168_dez03/html/falamestre. Acesso em:

mai./2019.
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12.13 - PROJETO INTERDISCIPLINAR FILOSOFIA MATEMÁTICA

1. Caracterização do Problema

É de amplo conhecimento que vivemos na era da informação e das redes sociais.

Nestas, são vistos debates dos mais diversos temas. Tais debates, no entanto, sempre

permeados de emotividade e ofensas devido a falta de conhecimentos sobre regras de

argumentação. A Lógica, disciplina que permeia a Matemática e Filosofia enquanto

conteúdo programático dos primeiros anos traz aos alunos a oportunidade de

aprenderem e aprimorarem habilidades argumentativas como: saber construir um

argumento válido, reconhecer falácias argumentativas, evitar ofensas nos debates

melhorando a qualidade das discussões acadêmicas. Além disso, permite que o

estudante compreenda a linguagem formal matemática e científica que, desde o século

XIX, é escrita utilizando a linguagem de conjuntos, que possui paralelismos à linguagem

lógica, a principal forma de argumentação científica é a indução, sem descartar a

argumentação dedutiva que possui maior abrangência na Filosofia e Matemática, ambas

amplamente analisadas pela Lógica.

2. Objetivos

Promover a interdisciplinaridade

Desenvolver o raciocínio lógico-matemático

Desenvolver a linguagem lógico-filosófica-científica

Auxiliar na escrita

Desenvolver capacidade argumentativa

Desenvolver as habilidades de inferência, indução e dedução

Estimular o estudo matemático e filosófico

Construir tabelas-verdade para proposições simples e compostas.

Compreender e usar o discurso matemático
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Compreender os enunciados dos teoremas e conhecer as principais estratégias usadas

em demonstrações.

Desenvolver a escrita de textos matemáticos.

Estratégias básicas de argumentação e demonstração.

3. Métodos e Procedimentos

Aula expositiva

Atividades práticas

Debate em grupo

Seminário com apresentação de trabalho escrito, elaboração e correção de avaliação

4. Recursos e equipamentos disponíveis

TV

Data-show

Livros

5. Cronograma de execução

1º Bimestre)

6. Conteúdo Programático

I. O que é lógica

Raciocínio e Inferência

Argumentos
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Sentenças, proposições enunciados

Princípios Lógicos Fundamentais (Identidade, não-contradição e terceiro excluído)

II. Validade e forma

Validade e correção

Dedução e indução

Quantificadores

Tabela Verdade

Processo de Inferência

III. Conjuntos

Paralelismo entre lógica e conjuntos

IV. Valoração

Verdades e falsidades necessárias

Tautologia e Contradição

V. Estruturas e verdades

VI. Falácias

7. Referências Bibliográficas

Mortari, Cezar A. Introdução a Lógica. Editora UNESP.

Cotrim, Gilberto e Fernandes, Mirna. Fundamentos de Filosofia. Editora Saraiva

Lima, Elon Lages. Números e Funções Reais. Editora SBM, Coleção PROFMAT

Figueiredo, Luis Manoel. Silva, Mário Olivero da. Cunha, Marisa Ortegoza da.

Matemática Discreta, módulos 3 e 4. Volume 3. 2ª edição. Editora FundaçãoCECIERJ.
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Oliveira, Krerley Irraciel Martins. Fernández, Adán José Corcho. Iniciação à Matemática:

um curso com problemas e soluções. Editora SBM.
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12.14 - PROJETO CERRADO

A UTILIZAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ESCOLAR NA APA DE CAFURINGA-DF

1. Introdução:

A necessidade de se inserir nas escolas a evolução vivenciada pela nossa sociedade

moderna tecnológica desencadeou um processo de mudanças com a finalidade de

estimular os estudantes a desenvolverem competências básicas, assim como permiti-los

desenvolver a capacidade de continuar aprendendo. Para atender a essas novas

exigências, os parâmetros curriculares nacionais (PCN´s) e as diretrizes para a

educação, passaram a destacar a importância de se trabalhar com o conhecimento

cientifico e tecnológico, no ensino fundamental e médio, favorecendo a introdução das

chamadas geotecnologias, no âmbito escolar.

O campo de atuação das geotecnologias é amplo. Por possuir um leque abrangente, a

sua aplicação no ensino se torna interdisciplinar, sendo utilizada em matérias como

geografia, história, matemática, física, química, biologia, e outros, por meio de mapas

digitalizados, imagens de satélites e fotografias aéreas.

O uso do geoprocessamento possui uma aplicação multidisciplinar como, por exemplo:

• Em Geografia: auxilia em assuntos ligados a análise espacial e interpretação de

mapas; favorece o reconhecimento de uma bacia hidrográfica e seus principais rios,

ajuda a identificação rios perenes e intermitentes;

• Em História: permite uma análise comparativa de interpretação de imagens de uma

mesma região em períodos diferentes, permitindo realizar um elo da história espacial da

área de estudo em foco;

• Em Matemática: cálculo de áreas urbanas, escalas, taxa de crescimento do

desmatamento de certa região, taxas de densidades demográficas, distâncias ente

feições de interesse, entre outras análises;

• Em Biologia: analisar as diferentes fitofisionomias de um bioma específico;
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• Em química: reconhecer os diferentes elementos químicos que podem compor um

determinado tipo de solo;

• Em física: reconhecer os principais conceitos da Radiação eletromagnética para

avaliar e interpretar uma imagem de satélite.

A difusão do uso do geoprocessamento na sala de aula atende as necessidades dos

Parâmetros Curriculares Nacionais, que reforça a importância da inserção de novas

tecnologias na sala de aula. O uso de imagens de satélites aéreas no estudo da

educação ambiental em sala de aula contribui para uma didática mais significativa e

prática na educação escolar, porque esse recurso promove a realização de aulas mais

diversificadas e atrativas, nas quais o aluno poderá se sentir mais motivado, pois é

possível estudar o espaço geográfico da própria região com imagens de satélites que

permitem identificar o uso e ocupação do solo, o desenho urbano, os impactos

ambientais, as densidades demográficas, o crescimento desordenado do espaço

geográfico, entre outros aspectos.

2. Objetivos:

Dessa forma a proposta é trabalhar com imagens de satélites, fotografias aéreas e

mapas temáticos que são próximas da realidade do discente facilitando assim, a

interpretação das mesmas no contexto da educação ambiental escolar e proporcionar

uma maior compreensão dos processos que atuam em sua sociedade. Além de

desencadear um posicionamento mais crítico diante dos acontecimentos sócio-

ambientais locais e contribuir para a formação de um cidadão mais cônscio e

comprometido com o desenvolvimento sustentável da região do Distrito Federal.
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Figura 1 - Localização da área de estudo e saída de campo no Distrito Federal

3. Justificativa:

Mesmo com o alto nível tecnológico que vivemos no século XXI, as imagens de satélites

ainda são pouco exploradas na educação escolar, embora sejam muito utilizadas pela

mídia, nos livros, atlas e até mesmo nos filmes e telejornais, este recurso carece de mais

atenção por parte dos gestores educacionais e educadores.

Através da mediação pedagógica orientada entre o professor e o

geoprocessamento é possível tornar explícito para o discente todo esse processo

tecnológico em favor da educação ambiental, dando-lhe condições de compreender a

forma como essas funções são utilizadas em prol da educação ambiental.

4. Metodologia:

Será realizada uma série de formações e oficinas para alunos do ensino médio. Em um

primeiro momento, será explanado o contexto histórico do surgimento da cidade de

Brasília no espaço geográfico da Região Centro-Oeste e o seu impacto no bioma do

cerrado e discutido a importância da educação ambiental para o processo de

preservação do mesmo bioma.



Elaborar um relatório de campo sobre os diversos temas abordados na saída de campo.

O relatório deverá obedecer a um critério técnico para o devido preenchimento.

Atividade 1 - Aulas teóricas e palestras:

Aulas expositivas sobre a caracterização hidrológica, climatológica, geomorfológica

do bioma do Cerrado, especialmente a APA de Cafuringa. Noções de Fauna e flora;

noções de preservação e conservação ambiental; noções sobre o

geoprocessamento, sensoriamento remoto e interpretação de imagens e a

tecnologia do sistema de posicionamento global (GPS)

Atividade 2 – Práticas no Laboratório de Informática (sala de leitura):

Analisar os diversos tratamentos de imagens de satélites (interpretação visual e digital):

a) Análise de Sites e Homepages úteis para a multiplicação da informação relacionada a

preservação do bioma do Cerrado;

b) Levantamento das informações sobre o bioma do Cerrado e a sua importância.

Atividades 3 – Atividades de Campo na APA de Cafuringa-DF:

a) Trilha de observação técnica-pedagógica na APA de Cafuringa (região da

Chapada da Contagem) para reconhecimento e estudo do bioma do cerrado, locais

modificados pela ação antrópica e coleta de dados e informações sobre a

biodiversidade da região.

b) Uso do GPS na orientação da trilha a ser percorrida pelos alunos na região da

Chapada da Contagem.

c) Coleta de dados e informações sobre o Bioma do Cerrado, especialmente da APA de

Cafuringa.

Atividade 4 – Atividade de elaboração de um relatório sobre a saída de campo –

APA de Cafuringa:

205
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Atividade 5 – Atividades acadêmicas

Divulgação dos resultados dos relatórios para a comunidade escolar. Exposição de fotos

e redações temáticas sobre um processo interventivo no bioma do Cerrado.

6. Cronograma de atividades

(E=etapas, M=meses):

Etapa

s (E)

Período/semestre (M) ATIVIDADES

1ª 1° semestre de

2021_

Orientadores e

gestores escolares

5 · Março/abril: definição dos objetivos de

aprendizagem sobre o bioma Cerrado

· Maio/junho: Elaboração de material e

preparação de ações interventivas no âmbito

escolar.

· Junho/julho: Ações interventivas,

especialmente oficinas e aulões.

2ª 2° semestre de

2021_ Orientação

e gestores

escolares.

5 · Agosto/setembro: Saída de Campo – APA

de Cafuringa.

· Agosto/outubro: aplicação da metodologia

de trabalho a partir da saída de campo.

· Outubro/novembro: avaliação dos

resultados.

· Setembro/outubro/novembro: divulgação

dos resultados.

· Dezembro: avaliação do projeto e sugestões.



205

1ª 1º semestre de

2020

CED 104 Recanto

das Emas

4 · Março/maio: Organização pedagógica sobre

as aulas de educação ambiental (elaboração de

plano de curso, plano de aula, metodologia,

etc.)

· Junho/Julho: Organização logística e

pedagógica da saída de campo na APA de

Cafuringa (região da Chapada da Contagem).

Formação de um banco de dados com

informações sobre a APA de Cafuringa.

· Julho: elaboração de material sobre a APA de

Cafuringa a ser utilizado nas aulas expositivas

e oficinas
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2ª 2º semestre de

2020 CED 104

Recanto das Emas

4 · Agosto: aulas e oficinas (educação ambiental

e o bioma do cerrado)

· Agosto / setembro:

 Saída de campo na APA de Cafuringa.

 Oficinas de educação ambiental na

APA de Cafuringa-DF (utilizando

geoprocessamento, sensoriamento remoto e

Sistema de Posicionamento Global)

 Saída de campo: APA de Cafuringa

(região da Chapada da Contagem.

· Novembro:

 Divulgação dos resultados do projeto

na comunidade escolar

· Dezembro

 Avaliação do projeto.
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12.15- PROJETO SOCIABILIZAÇÃO E INCLUSÃO

SALA DE RECURSOS- CED 104 DO RECANTO DAS EMAS

1- APRESENTAÇÃO

O projeto Sociabilização e Inclusão é um projeto que surge para proporcionar a

sociabilização e inclusão dos alunos com necessidades especiais desta unidade escolar.

2-JUSTIFICATIVA

A educação inclusiva, a partir do reconhecimento e valorização da diversidade como

fator de enriquecimento do processo educacional, tem provocado grandes mudanças no

âmbito escolar junto aos docentes e discentes. A organização de uma escola para todos

prevê o acesso à escolarização e ao atendimento às necessidades educacionais

especiais.

É necessário também proporcionar aos alunos especiais acesso a cultura e lazer visto

que muitos não conhecem a cidade em que residem e nunca tiveram a oportunidade de

assistir uma sessão de cinema.

Para dar acesso aos alunos de vivenciarem estas oportunidades desenvolveremos as

atividades ―Conhecendo minha cidade‖ e ―Hoje vou ao cinema‖ com a organização e

acompanhamento da Sala de Recursos desta unidade de ensino.

3-OBJETIVO

Possibilitar aos alunos portadores de necessidades especiais desta escola o acesso a

cultura e à sociabilização.

4-OBJETIVOS ESPECIFICOS

Proporcionar aos alunos especiais um passeio pelos pontos turísticos da nossa cidade

para que assim conheça a Historia da construção de Brasília e seus monumentos

considerados Patrimônio da Humanidade.

Dar acesso a cultura e arte através de um passeio ao cinema onde assistirão uma

sessão de cinema.
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Participar dos passeios juntamente com os seus anjos da inclusão, permitindo assim

uma maior sociabilização.

5-METODOLOGIA

Realizar no 1º semestre um passeio ao cinema, dos alunos especiais e seus anjos da

inclusão onde serão acompanhados pelas profissionais da Sala de Recursos e os

ESV‘s- Educadores Sociais Voluntários.

Realizar no 2º semestre um passeio aos pontos turísticos de Brasília, proporcionando o

desenvolvimento do projeto ―conhecendo minha cidade‖ onde participarão os alunos

especiais , seus anjos da inclusão, as profissionais da Sala de Recursos e osESV‘s.

Será necessário o fretamento de ônibus especial com elevador para o transporte dos

alunos cadeirantes o qual a escola arcará com os custos.

Pretende-se que os alunos sejam capazes de identificar os monumentos apresentados

em fotos e vídeos posteriormente e reconhecer sua importância na nossa cidade. O

aluno deverá desenvolver um desenho ou maquete de um dos monumentos que mais

gostou e explanar o porquê.

5.1-RECURSOS FINANCEIROS

Serão necessários recursos financeiros para:

*Transporte Adaptado com elevador

*Alimentação

*Entrada no cinema

* Aquisição de jogos pedagógicos

*material de papelaria

5.2- RECURSOS HUMANOS

Serão necessários o acompanhamento durante o passeio:

*Das profissionais da Sala de recursos
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*Alunos Anjos da Inclusão

* Educadores Sociais voluntários dos alunos que fazem jus.
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12.16. Projeto Monitoria em Matemática: resolução de exercícios e reescrita de
atividades avaliativas

1. Apresentação

O presente texto tem objetivo de descrever projeto a ser desenvolvido durante o

turno contrário. Os encontros se darão semanalmente. A iniciativa de desenvolvimento

da proposta se dá por necessidade de assistência aos estudantes da unidade escolar no

âmbito de reescrita de atividades e reforço de conteúdo trabalhado em sala de aula.

A existência de carga residual do professor titular da disciplina, permite que o

servidor faça uso desse tempo fora de sala de aula para elaboração de atividades que

são destinadas à coordenação individual. Sendo assim, o tempo de coordenação

individual pode ser utilizado no atendimento aos estudantes.

A carga horária de Matemática do Ensino Médio e Fundamental é um dos

desafios a ser vencido para o professor da disciplina. Dessa forma, o atendimento

extraclasse se mostra eficaz no enfrentamento das dificuldades que os estudantes

apresentam no processo de aprendizado do conteúdo. O momento do atendimento

extraclasse pode ser utilizado para sanar dúvidas do conteúdo de sala de aula na forma

de resolução de exercícios e plantão de dúvidas. Além disso, o momento de

atendimento pode ser uma oportunidade de reescrita de atividades avaliativas, podendo

assim fazer parte das oportunidades de recuperação processual da disciplina.

2. Título do projeto

Monitoria em Matemática: resolução de exercícios e reescrita de atividades avaliativas.

3. Público

O público a que se destina o projeto apresentado são os alunos das turmas de Ensino

Médio e Fundamental da unidade escolar referida neste PPP. Os atendimentos podem

ser individuais ou em grupo, durante o horário de coordenação individual do professor de

Matemática em turno contrário ao do estudante.

4. Objetivos

O objetivo principal deste projeto é diminuir as lacunas do processo de ensino-

aprendizagem que podem surgir durante o ano letivo devido às demandas em sala de
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aula ou falha nos pré-requisitos necessários aos estudantes. Além disso, é ferramenta

de processo de recuperação contínua, dando ao estudante a oportunidade de a cada

bimestre recuperar os conteúdos que não foram aprendidos de forma sólida. Os

conteúdos trabalhados durante os atendimentos serão os mesmos trabalhados em sala

de aula.

5. Metodologia

O trabalho se dá na forma de reescrita de avaliações, resolução de lista de

exercícios e estudo em grupo. A presença do estudante será devidamente registrada.

Os atendimentos serão feitos na Sala de Leitura da unidade escolar e terão a duração

de duas horas semanais, não havendo limite de atendimento para os estudantes.

6. Bibliografia

A bibliografia utilizada será a mesma da sala de aula, além das listas de

exercícios elaboradas pelo professor. As listas de exercícios contém, além dos

exercícios básicos da disciplina, questões de avaliações externas como Pas/UnB e

ENEM.

7. Avaliação

Os resultados do projeto poderão ser avaliados pelo desempenho dos estudantes

nas avaliações da escola. O que se espera é que haja melhora do desempenho dos

estudantes nas atividades de avaliação somativa e qualitativa, além de melhora no

domínio da disciplina, interpretação dos conceitos matemáticos e maior facilidade na

resolução de exercícios.

8. Acompanhamento

O acompanhamento do projeto será bimestral, avaliando a presença dos

estudantes nos atendimentos. Semestralmente, os estudantes poderão avaliar a eficácia

dos atendimentos feitos pelo professor e poderão sugerir mudanças quanto ao momento

de monitoria. Essa avaliação por parte dos estudantes permitirá a pontuação dos pontos

que deverão ser mantidos e quais podem ser melhorados. Além disso, a coordenação

escolar juntamente com o professor, poderá avaliar a viabilidade e eficiência dos

atendimentos no rendimento escolar dos estudantes.



212

12.17 Projeto Redação: componente curricular

1.Justificativa

O Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, em seu Projeto Político-

Pedagógico, enfatiza a importância do aprofundamento das habilidades de leitura,

interpretação de texto, reflexão, bem como o desenvolvimento das habilidades de escrita

produção de textos e compreensão das especificidades dos diversos gêneros textuais.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (p.15), “o domínio da língua, oral

e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o

homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista,

partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a

escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes

linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos.”

Dessa maneira, ensinar ao estudante as características da escrita em Língua

Portuguesa é um dos principais objetivos da escola. Por meio do domínio da língua, o

aluno se insere no mundo de maneira mais segura, consciente, crítica interventiva,

exercendo seu papel de cidadão. É, também, por meio do ensino de língua que o

estudante aprende a reconhecer a diversidade linguística e, por conseguinte, a

diversidade de culturas existentes em nosso país, recuperando, assim, nossas origens

africana e indígena, o que contribui para a formação cidadã de nossos estudantes.

Para construir uma aprendizagem significativa na sala de aula, é necessário que

ao estudante sejam apresentadas as mais diversas situações em que ele deverá se

comunicar por meio da escrita. Nesse sentido, é necessária a realização de um trabalho

que contemple uma diversa gama de gêneros textuais que farão parte não somente da

formação básica dos alunos, mas também do mundo do trabalho. Assim, nesse sentido,

o trabalho desenvolvido no projeto Redação: componente curricular busca capacitar o

estudante para lidar consistentemente com diversificados gêneros textuais do dia a dia,

permitindo, em curto prazo, uma preparação sólida para os exames de avaliações

externas e, em longo prazo, para as diversas demandas que o mundo profissional lhes

exigirá.

No entanto, não é segredo que, com apenas quatro aulas no componente

curricular de língua portuguesa durante a semana, com um currículo que explora o
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ensino de gramática, literatura, interpretação de texto e redação, os novos gêneros de

escrita desenvolvidos pelo universo digital, bem como a preparação para as avaliações

externas e para o mundo profissional, o professor de Língua Portuguesa encontra

dificuldades para desenvolver exaustivamente as habilidades de escrita de textos de

uma maneira detalhada com todos os estudantes. Por mais que haja uma intrínseca

integração entre as aulas de Língua Portuguesa e Redação, o trabalho de escrita de

textos exige uma metodologia específica para o trabalho. A escrita deve ser seguida de

correção, releitura e reescrita. Ao ser desenvolvido dessa maneira, o professor de

Redação encontra um amplo espectro de possibilidades para auxiliar o estudante a

desenvolver seus textos.

É com essa perspectiva de trabalho que o projeto se configurou. Iniciamos em

2014 com a organização pedagógica em nossa escola possibilitando aos alunos um

espaço exclusivo para se dedicar à produção de textos. Com as aulas de redação, o

professor pode acompanhar o processo de produção da escrita e, também, desenvolver

o potencial argumentativo dos estudantes. Pode, além disso, dedicar-se às correções de

texto e trazer um retorno mais robusto na correção das redações individualmente.

O sucesso no emprego dessa metodologia adotada pode ser comprovado por

meio dos dados que registramos no decorrer do desenvolvimento do projeto. A seguir,

apresentamos um quadro comparativo com as médias das notas de redação do ENEM

de 2014 a 2018.

Conforme os dados apresentados, do primeiro ano do projeto para o ano de 2018
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– último registro formal obtido, o rendimento na prova do ENEM aumentou 102,7 pontos.

Esse crescimento ocorreu de maneira gradativa e se deve à continuidade do trabalho

durante todo o Ensino Médio. A nota de 2018 pode ainda ser comparada com as notas

das outras escolas de Ensino Médio do Recanto das Emas, conforme o quadro abaixo:

Conforme o quadro, a diferença da nota de redação é maior que 68 pontos em

relação ao CEM 111 e de 76 pontos em relação ao 804. Essa diferença demonstra a

eficácia do trabalho de redação desenvolvido por meio de uma metodologia que

privilegia o contato do professor exclusivamente com as atribuições da prática de textos.

Além disso, é possível comparar o desempenho da escola em relação à média

das escolas particulares de Brasília e do Brasil. A comparação apresentada a seguir foi

realizada com base nos dados do Raio-X das Escolas, publicado no site do G1 em 05 de

outubro de 2019. O quadro a seguir demonstra comparação dos resultados do CEd 104

com os dados das escolas públicas e particulares de Brasília.

O quadro a seguir demonstra comparação dos resultados do CEd 104 com os dados



215

das escolas públicas e particulares do Brasil.

Esses resultados demonstram que a opção por utilizar o PD como um projeto

para desenvolver um trabalho específico voltado para a prática de textos é

extremamente produtivo. Nosso trabalho tem se desenvolvido a cada ano. O

aperfeiçoamento do projeto tem permitido trabalhar com cada vez mais eficácia as

competências dos estudantes na produção textual. Apesar de os dados de 2019 não

terem sido apresentados de maneira estrutural pela entidade organizadora, muitos de

nossos estudantes nos enviaram as notas das provas para que pudéssemos observar o

desempenho. A seguir apresentamos uma lista com alguns estudantes que nos

enviaram esses dados:

Laryssa Kelly – 920 Pontos

Kelvin Alves – 900 pontos

Samara – 900 pontos

João Victor – 900 pontos

Sâmilla Melo – 880 pontos

Milena Luna – 860 pontos
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Isabella Mendes – 860 pontos

Ana Carolina Xavier – 860 pontos

Silas Neres – 840 pontos

Davi Santana – 820 pontos

Ana Carolina Moura – 800 pontos

Thaís Cândida – 800 pontos

Com base nesses resultados, esperamos um rendimento ainda melhor com os

dados de 2019. Reiteramos que o sucesso de nossos estudantes nas redações de

avaliações externas tem se concretizado por conta de toda a organização pedagógica e

metodológica que fundamentam a execução desse projeto. Nesse sentido,

apresentamos, a seguir, as metas para o desenvolvimento do projeto no ano de 2020.

2.Metas

Considerando-se que o professor de Língua Portuguesa trabalhe com 4 frentes

(Gramática, Literatura, Produção Textual e Interpretação de Textos), semanalmente

somente 25% do trabalho do professor de Língua Portuguesa seria dedicado

exclusivamente aos processos de desenvolvimento da escrita. Essa porcentagem

corresponderia a 3,33% do total das aulas na semana. Com o projeto Redação:

Componente curricular, o espaço dedicado ao desenvolvimento da escrita passaria a ser

de 10% da grade semanal, haja vista o desenvolvimento do projeto estar ainda

associado ao desenvolvimento de escrita nas aulas de Língua Portuguesa. Esses

números ainda aumentam se considerarmos os horários destinados aos atendimentos

individuais em que os alunos podem tirar dúvidas e onde também produzirão textos em

acompanhamento.

Diante desse contexto, apresentamos as seguintes metas:

Desenvolver habilidades de leitura e escrita em cerca de 15% a 20% da grade

horária do estudante semanalmente.

Diminuir em 30% o número de desvios de escrita em relação à modalidade

padrão na nota de redação das avaliações externas. Essa meta será verificada por meio



217

da apresentação dos resultados das avaliações realizadas pelos estudantes.

Aumentar em 40% a nota da Competência 5 do ENEM (Proposta de Intervenção)

por meio do salto qualitativo do nível 3 para os níveis 4 e 5 dessa mesma competência.

Essa meta será verificada por meio dos resultados apresentados pelos estudantes após

a realização das provas.

Ampliar o espectro de melhora da escrita em todas os outros componentes
curriculares.

Essa meta será verificada por meio das reuniões de coordenação na escola.

3.Metodologia

Com base nesse problema, pensamos a criação do projeto Redação:

Componente Curricular. Esse projeto tem como foco principal o incremento do trabalho

com textos escritos na rotina escolar. Esse incremento será possível com a incorporação

da carga horária de PD (Parte Diversificada) nas aulas de Língua Portuguesa,

exclusivamente para o desenvolvimento de aulas de redação. Assim, o componente de

Língua Portuguesa passaria a ser desenvolvido em seis aulas durante a semana, sendo

duas dessas aulas dedicadas exclusivamente para o trabalho de desenvolvimento das

habilidades de produção textual.

Grade horária – Língua Portuguesa

Observando-se como exemplo a grade de Língua Portuguesa no Bloco I da

Semestralidade, observamos a realização de quatro aulas para as turmas de terceiro

ano. Com a inserção do projeto na grade curricular, o estudante passa a ter mais duas

aulas.

Grade horária - Redação
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O professor responsável pelo componente curricular Redação deverá atuar em

regime de Jornada ampliada, sendo responsável pelo atendimento de 20 turmas em seu

turno de regência, ou em caso de semestralidade, o professor atenderá 10 turmas por

semestre. O professor coordenará obrigatoriamente nos mesmos dias em que a cadeia

de Língua Portuguesa coordenar para possibilitar a criação de estratégias pedagógicas

de atuação interdisciplinar. Além disso, deverá cumprir as seguintes obrigações em sua

grade horária:

1. Ministrar duas aulas semanais em cada turma da escola, de acordo com os Blocos
semestrais

2. Corrigir textos aplicados semanalmente aos estudantes.

3. Atender em plantão de dúvidas os estudantes do turno contrário ao de regência.

Com essa reorganização pretende-se que o estudante ganhe um espaço para o

desenvolvimento orientado na produção de textos e que o professor possa dar o retorno

da aprendizagem semanalmente, possibilitando um acompanhamento personalizado que

proporciona uma melhora exponencial das habilidades de escrita em comparação com o

modelo anterior, em que o professor de Língua Portuguesa trabalharia textos dentro da

organização dos conteúdos em suas quatro aulas semanais.

Essa organização permite ao professor orientar o estudante de três formas distintas:

1. Incremento da produção orientada em sala de aula

O professor dedicado a esse projeto deverá desenvolver em sala de aula

semanalmente uma proposta de texto com o estudante. Nessa realização, o professor o

acompanhara durante a escrita, auxiliando-o em sua tarefa.

2. Correção de textos e acompanhamento individual da evolução

Em um segundo momento, o professor avaliará esse estudante por meio da

correção gramatical dos desvios e da formação da estrutura sintática. Na aula posterior,
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o professor devolverá o texto para o estudante, possibilitando a realização da reescrita.

Assim, o estudante recebe uma avaliação formal de seu texto e tem a oportunidade de

corrigir os desvios e as falhas de estruturação sintáticas apresentadas em seu texto.

3. Treino e solucionamento de dúvidas particulares

Em um terceiro momento, o professor fica à disposição dos estudantes para sanar

dúvidas pontuais, auxiliar estudantes com maiores dificuldades de escrita ou mesmo

auxiliar no aperfeiçoamento de textos de alunos que pretendem melhorar a escrita.

Avaliação: As avaliações no projeto serão realizadas tanto por notas atribuídas pelo

professor (de zero a sete pontos por atividades diversificadas) e em até três pontos pela

Avaliação discursiva - forma de avaliação instituída pela escola em que o estudante deve

responder questões em forma de texto escrito em todos os componentes curriculares.

Soma-se, dessa forma, um total de 10 pontos bimestrais.

Recuperação da aprendizagem: O processo de recuperação da aprendizagem é

contínuo e deverá ser realizado por meio da correção e da reescritura dos textos.

4.Objetivo geral

O objetivo geral do projeto é capacitar o estudante a exercer suas habilidades de

escrita como forma de garantir a aprendizagem dos mecanismos linguísticos e da

manifestação de seu pensamento.

Nesse sentido, cabe ressaltar o objetivo geral apresentado no Currículo em

Movimento (SEEDF, 2018, p.4) :

Em relação à produção escrita e oral, é preciso proporcionar aos estudantes

situações de escrita e uso da fala semelhantes àquelas que acontecem fora da escola,

para atender a finalidades e diferentes interlocutores por meio de diversos textos que

circulam na vida real, pois é preciso ensinar usos orais e escritos da língua (Marcuschi,

2008). A adoção dessa perspectiva de trabalho “[...] tem como finalidade formar

escritores competentes capazes de produzir textos coerentes e eficazes [...]” (PCN, 2001,

p. 65), além de propiciar situações em que estudantes exponham oralmente o que
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pensam, sentem, argumentando, debatendo ideias, ampliando o imaginário e

construindo textos coerentes e bem estruturados de acordo com a situação comunicativa.

Ainda para a produção escrita, é imprescindível que o estudante compreenda que o

processo de construção do texto é dinâmico e perpassa geração de ideias, seleção e

decisão sobre conteúdo e gênero, revisão e edição final com o objetivo de

aperfeiçoamento e adequação do texto ao contexto de comunicação.

5.Objetivos específicos

Com essa organização, pretende-se alcançar:

Redução de desvios de escrita – O professor responsável pelo trabalho no projeto,

por meio do processo exaustivo de releituras e reescritas de textos, deverá auxiliar o

estudante a conhecer os mecanismos gramaticais que subjazem à estrutura da língua.

Atualmente, com a ampliação da influência do ambiente virtual na escrita dos estudantes,

há uma interferência muito grande da oralidade na representação gráfica das palavras.

Os estudantes escrevem muitas palavras influenciados pelo que ouvem, o que ocasiona

desvios em relação à norma padrão.

Melhoria da estrutura sintática – A sintaxe serve ao texto como base para a produção

de uma escrita clara e eficiente. O estudo da sintaxe deve estar diretamente associado à

produção textual, possibilitando melhor articulação entre períodos e tornando mais clara

as ideias apresentadas no texto. Os estudantes têm dificuldade de relacionar o

aprendizado gramatical e a prática textual por conta de muitas vezes esse trabalho não

ser realizado com o enfoque na construção do texto. Por meio desse projeto, pretende-

se aliar o aprendizado das aulas de gramática na execução escrita.

Maior compreensão das diferenças entre estruturas de gêneros textuais – Ler uma

receita, argumentar diante de uma multa recebida, solicitar uma reserva em um hotel, ler

um manual de instruções... O trabalho com gêneros textuais é muito importante não

somente na sala de aula, mas na vida. Os múltiplos gêneros textuais que circundam as

vidas dos estudantes fora da escola farão parte de toda a sua vivência. Compreender as

peculiaridades de cada gênero e saber se expressar por meio deles garante ao

estudante a realização de diversas habilidades sociais necessárias em seu cotidiano.

Compreensão e aplicação correta dos mecanismos de coesão textual - Um texto
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bem escrito demonstra domínio dos mecanismos de coesão. Saber associar argumentos,

apresentar ideias opostas, iniciar uma conclusão... Esses saberes são necessários na

hora de se construir um texto. A falha na execução dos mecanismos de coesão pode

gerar uma interpretação completamente equivocada da ideia apresentada.

Domínio de estratégias diferenciadas de argumentação – Uma das características de

uma boa produção de texto é o domínio das estratégias de argumentação. Saber

construir uma relação de causa-consequência, apresentar argumentos lógico dedutivos

(um olhar geral para o particular) ou argumentos lógico indutivos; construir uma análise

comparativa, apresentar pontos de vista contrários, responder a uma pergunta retórica...

todas as formas de se pensar uma argumentação devem ser desenvolvidas no processo

de produção textual. Para isso, é necessário que o estudante aprenda passo a passo o

processo de desenvolvimento dessas estratégias.

Desenvolvimento de propostas de intervenção para problemas sociais – Uma das

principais habilidades exigidas do estudante como cidadão do século XXI é o

posicionamento diante de problemas. Ser capaz de avaliar um problema, elaborar

hipóteses de intervenção acionando os agentes responsáveis e com possibilidades

inteligentes é uma das principais formas de se garantir a formação cidadã do estudante.

Para isso, nas aulas de produção textual, os estudantes são incentivados a pensar sobre

problemas de forma crítica e elaborar soluções por meio escrito.

Preparação para avaliações externas – Um dos principais critérios de avaliação nos

exames para ingresso Ensino Superior é a Redação. Ensinar os estudantes as

características dos textos exigidos nessas avaliações pode contribuir essencialmente

para a continuidade de seus estudos.

Continuação da vida acadêmica – O trabalho com diversificados gêneros pode auxiliar

também o estudante em sua jornada acadêmica no Ensino Superior. Assim como na

Educação Básica, o estudante será convidado a produzir múltiplos gêneros. Ingressar no

Ensino Superior dominando esses gêneros pode facilitar bastante o desenvolvimento da

trajetória acadêmica do estudante.

6. Objetivos de conhecimento

De acordo com os objetivos de aprendizagem presentes no Currículo em Movimento,
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espera-se que o professor de redação contemple os seguintes tópicos de trabalho:

Matriz de objetivos de aprendizagem

1º Ano 2º Ano 3º Ano
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Elementos que compõem a
apresentação de diversos
gêneros e seu contexto de
produção (autor,
interlocutor, situação de
interação, suporte e
circulação).

Efeitos de sentido:
conotação e denotação

Gêneros que apresentam a
narrativa em sua
organização interna:
fábulas tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto popular;
lendas, mitos e crônica –
análise de mecanismos de
coesão e coerência,
reconto oral e produção
escrita.

Análise e percepção de
elementos da narrativa,
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas

(teimos
o, corajoso, etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens secundários;
caracterização de lugar
(onde) e o tempo (quando).
Se possível,

enredo
(desenvolvimento do
conflito, clímax e desfecho),
discurso direto e indireto.

Textos expositivos e
argumentativos: Resumos,
resenhas de mídia,
fichamentos

Identificação de
características e produção
de charges, anedotas
Crônicas midiáticas

Elaboração de textos críticos

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

Estratégia de produção:
planejamento de textos
informativos, argumentativos
e apreciativos Estratégias
de produção:

planejament
o, textualização, revisão e
edição de textos.

Leitura de textos
jornalísticos e de redações
produzidas por participantes
do ENEM, disponíveis na
internet Notícia;
Reportagem; Artigo de
opinião; Editorial.

Escritura de redações do
tipo dissertativo-
argumentativo;

Escritura de
redações do tipo

dissertativo-
argumentativo;
Introdução aos
critérios de correção
da redação do

ENEM
Trabalho com
todasas

competências e
níveis

Estrutura da
introdução do texto
dissertativo-
argumentativo

Desenvolvimento de
tese e de tópico
frasal

Estrutura da
argumentação

n
o desenvolvimento
textual

Tipos de
desenvolvimento de
argumentação

Formas de concussão

A conclusão
com proposta
de

intervenção

Desenvolvimento de
redações ENEM e
PAS

Trabalho com
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Caracterização do campo
jornalístico e relação entre
os gêneros em circulação,
mídias e práticas da cultura
digital.

Descrição subjetiva e
objetiva

questões tipo D
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Textos do gênero injuntivo

Planejamento e produção
de entrevistas orais

Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos e práticas
relacionadas à defesa de
direitos e a participação
social

Relação entre contexto de
produção e características
composicionais e
estilísticas dos gêneros
(carta de solicitação,

reclamaçã
o, petição online, carta
aberta, abaixo-assinado e
proposta)

Estratégias e
procedimentos de leitura,
planejamento e produção
em textos reivindicatórios

epropositivos.
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7. Público envolvido

O projeto é direcionado para estudantes de Ensino Médio, do 1º ao 3º ano, dos

turnos Matutino e Vespertino do CEd 104 do Recanto das Emas.

Os professores envolvidos no projeto serão do componente curricular de Língua

Portuguesa. Em cada turno, um professor de Língua Portuguesa será responsável pelas

aulas de redação.

8. Fundamentação teórica

Os avanços teóricos no pensamento sobre o ensino e a aprendizagem de Língua

Portuguesa durante o século XX e início do século XXI trouxeram como grande

contribuição um novo nível de relação entre o ensino formal da língua e as habilidades

de produção textual. Atualmente, o estudo dos mecanismos de estruturação da língua

servem como uma forma de orientar a escrita do estudante. Nesse sentido, todo o

trabalho com a língua portuguesa na escola é direcionado para um importante conjunto

de tarefas que podemos chamar multiletramentos. Diversas habilidades como o

reconhecimento dos gêneros textuais, as modalidades de fala e escritas adequadas, a

construção de formas de argumentação adequadas aos contextos de uso, a

compreensão das vertentes sociais dos usos da língua são focadas na sala de aula de

Língua Portuguesa hoje com o objetivo de possibilitar ao estudante identificar

significação em sua aprendizagem. Dessa maneira, o Currículo em Movimento

apresenta que:

Nessa perspectiva, atualmente, o ensino da língua materna tem por objetivo

precípuo desenvolver multiletramentos a partir de práticas de linguagens

contemporâneas e colaborativas que fortaleçam o papel ativo do estudante,

evidenciando seu protagonismo e participação crítica. (...) A Língua

Portuguesa, dessa forma articulada, possibilita que o estudante amplie suas

referências culturais, produza, publique, curta, comente, construa novas

práticas socioculturais, desenvolva formas variadas de expressão, sendo

capaz de circular em diferentes esferas de comunicação. (SEEDF, 2018, p.4)

O desenvolvimento das habilidades de escrita do estudante na Educação Básica
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é uma das mais fundamentais preocupações que a escola deve ter. Ao capacitar o

estudante a escrever textos em diversos gêneros, a escola amplia significativamente as

possibilidades de desenvolvimento da cidadania. Nesse sentido, proporcionar o contato

do estudante com gêneros diversificados - orais, escritos, impressos, eletrônicos, digitais,

verbais, multimodais – é fundamental para o desenvolvimento de suas habilidades

comunicacionais na sociedade. Além disso, o desenvolvimento das habilidades de

escrita permite ao estudante se fazer entender, opinar, elaborar argumentos, socializar,

protestar, para solicitar entre muitas outras possibilidades, o que assegura uma

emancipação social e a aprendizagem significativa dos conteúdos. O desenvolvimento

das habilidades de escrita são, dessa maneira, um importante referencial no

desenvolvimento humano. Cabe aqui reiterar que a LDB, no Art. 35 assegura ao

estudante a formação cidadã e o seu aprimoramento como pessoa humana.

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração

mínima de três anos, terá como finalidades: I – a consolidação e o

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,

possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a preparação básica para o

trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a

ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação

ou aperfeiçoamento posteriores; III – o aprimoramento do educando como

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da

autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV – a compreensão dos

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Nesse mesmo ensejo, o Currículo em Movimento também afirma que

Um dos papéis da escola de Ensino Médio, talvez o mais importante,

é tornar os estudantes cidadãos críticos, protagonistas e

integralmente letrados. Sendo assim, ela deve possibilitar-lhes o

empoderamento por meio da valorização e da legitimação de práticas

letradas locais, que trazem em seu bojo a diversidade linguística e
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cultural, além de proporcionar o contato com e o aprendizado de

práticas letradas institucionalizadas, incluídas aí a cultura clássica da

literatura, da música e das artes, por exemplo, ou a ciência e a

tecnologia de ponta. (SEEDF, 2018, p.18)

Entendendo que a prática de textos é uma ferramenta fundamental para a

formação humana e cidadã, consideramos que uma das formas mais eficientes de tornar

o estudante protagonista em seu próprio caminho de aprendizagem é associar todo o

aprendizado crítico, literário e gramatical à produção de textos – espaço em que o

estudante aprende a errar e acertar, a construir raciocínios básicos e complexos; em que

compreende a estrutura oracional da língua e a criar efeitos por meio do domínio das

especificidades linguísticas de cada texto. Aqui cabe ressaltar que há uma importante

contribuição desse projeto para o desenvolvimento do estudante: o processo de reescrita.

Por meio da reescrita, da correção dos erros, o estudante avança mais seguro em

direção ao aperfeiçoamento textual. No entanto, o processo de produção-revisão e

reescrita não deve ser compreendido como um produto final, mas como um processo. É

um processo que demanda tempo, concentração, paciência e exercício. É preciso

conscientizar o estudante desse processo. É preciso mostrar ao estudante que sua

evolução na escrita é proporcional à dedicação no trabalho com o texto. Assim, ao tornar

o estudante consciente do processo e ativo em sua aprendizagem, possibilitamos o

desenvolvimento do protagonismo. Nesse ensejo, ressaltamos o que o Currículo em

Movimento (2018, p.27) apresenta exatamente esse objetivo como um dos principais

aspectos a serem desenvolvidos na área de linguagens:

l) Colocar-se como protagonista no processo de recepção e de produção dos conhecimentos.

Nesse sentido, por meio de um trabalho exclusivo em um componente curricular

dedicado ao trabalho com os textos, esse projeto busca a garantia do máximo

desenvolvimento do estudante em suas habilidades de escrita e interpretação de textos,

possibilitando o desenvolvimento de sua cidadania e a formação humana.

9. Acompanhamento e avaliação

O projeto será acompanhado durante todo o semestre letivo da mesma maneira que os

demais componentes curriculares, ou seja, será objeto de avaliação nos conselhos de
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classe participativos por alunos, professores e equipe gestora.
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12.21. Literatura e debate: as vertentes de uma escola de ação no momento de pandemia

Professora Amanda Stefany Dias de Melo

Paulo Freire já dizia que educação podia mudar pessoas, e assim, mudaríamos o mundo.

Entretanto, é importante ressaltar que a educação precisa acompanhar o mundo e seus

acontecimentos. Com o novo coronavírus, a escola, os métodos de ensino-aprendizagem, as

escolhas didáticas tiveram que mudar. De um ambiente cheio, repleto de vida e com muita

energia passamos a estudar/trabalhar de casa. A escola se tornou um prédio vazio a espera dos

seus estudantes.

Um mundo pandêmico desperta inúmeras sensações e vivências que até aquele

momento não tinham sido vividas e experenciadas. A confusão mental de não saber do seu

futuro, de não sair de casa, de estudar sem seus colegas e olhando para uma tela modifica toda

a dinâmica já vivenciada por esses jovens, e por isso, é preciso pensar em formas de atingi-los e

tocá-los apesar da distância. A pandemia do novo coronavírus mostrou que precisamos nos

reinventar e que educação e arte são essenciais para a construção de um mundo melhor. Afinal,
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foram elas que no meio do caos deram forças e refúgio para vivenciarmos esse momento tão

complexo. E por que não as unir?

A literatura é um reflexo de um momento histórico, de um povo, e elas nos permite não só

adentrar em novas histórias, mas também, refletir como anda a nossa sociedade. A literatura

brasileira é vasta e há inúmeras obras que trarão temas importantes e discutíveis. A “sala de

aula” não precisa ser aquele ambiente de quatro paredes em que os professores e alunos se

encontram, mas sim, a conexão que existe entre professores e alunos, os quais conversam

sobre o mesmo assunto, e entram dentro uma energia única. Desse modo, ao relacionar o

estudo de narrativas com contos de escritores brasileiros, tornam as aulas mais vivas.

1. Público-Alvo

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais já possuem uma certa maturidade

para pensar em um mundo amplo e diverso, no qual há uma continuidade da história. Eles

também possuem a garra e a força de vontade de mudar o mundo e construir algo mais justo e

igualitário dentro dos seus princípios e ideologias que começam a ser formadas. Sabe-se que a

escola é um ambiente de comunicação e aprendizagem, essa não só de conteúdo, mas também

de pensamento crítico, e por isso, é preciso fundir os conhecimentos para que um não seja visto

em detrimento do outro.

Os jovens de 13/14 anos possuem inúmeros questionamentos sobre como as coisas são, e o

porquê de serem de uma determinada forma. Eles querem falar, ser ouvidos, considerados

como parte da sociedade, e também, do ensino que lhes estão sendo aplicados. Os sentimentos

de um adolescente são conflitantes porque eles sentem que possuem a razão, mas ainda não

possuem um conhecimento para isso. E assim, muitas vezes, são desvalorizados e não são

escutados. Dessa forma, é preciso buscar estratégias para que eles se sintam integrantes do

processo de ensino-aprendizagem.

2. Justificativa

A fim de evitar que os adolescentes não se sintam excluídos, é necessário fazer com que eles

se tenha a percepção que fazem parte da aula, e apesar da educação à distância, é possível

fazer isso, relacionando o conteúdo com temas próximos da sua realidade. No caso do 9º ano,

em língua portuguesa, eles estudam narrativas, e por isso, é possível pegar textos para trabalhar

a tipologia textual.

Conforme dito anteriormente, eles querem ser vistos como parte integrante do mundo, e por isso,
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é preciso dar espaço para que eles exerçam um pouco dessa vontade de serem centro, de

fazerem parte de uma discussão importante. É justamente, durante essa fase que se deve

fomentar o pensamento crítico, e dá ferramentas para eles pensarem e construírem suas

próprias ideologias, pensamentos e senso de justiça. E a literatura é um excelente caminho para

guiar essa vontade de ter o controle do mundo para si.

Carlos Drummond de Andrade em seus poemas no livro O Sentimento Do Mundo afirma que há

uma vontade de fazer um mundo novo, de construir e consertar as coisas. Em 1940, o mundo

estava um caos com a 2ª Guerra Mundial, e esse sentimento de inconformidade que assolou o

mundo em períodos de grande tensão, apresenta-se agora para todos, e para os jovens isso se

torna mais forte ainda.

Dessa forma, ler textos e pensar como algo mudou ou não e buscar novas perspectivas para

compreender aquelas obras universais faz com que os alunos se interessem pelas aulas, que

sintam vontade de participar, de estarem presentes e eles sentem que são partes do processo

de aprendizagem. Ao estudar narrativas, pode-se dar voz para que eles contem suas próprias

vivências dentro de um tema proposto, no qual fomenta o debate e a construção de pensamento

crítico atrelado ao conteúdo programático.

3. Objetivos

Uma aula dialogada, independentemente da modalidade, buscar a participação dos alunos e a

construção do conhecimento por meio do diálogo ou do debate. Na educação à distância é

desafiador manter um diálogo com os alunos já que muitos não possuem microfone ou tem

vergonha de se exporem com as famílias ouvindo. Por isso, em uma aula que busca ouvir a

opinião dos alunos sobre determinados assuntos é importante dar espaço e confiança para eles

falarem, como também ficar atento ao chat da plataforma para ler o que eles expõe de forma

escrita.

4. Objetivos Gerais

A fusão do conteúdo com o texto e com a vivência dos alunos é um objetivo a ser alcançado, já

que eles precisam compreender o que estão estudando, fazer uma análise de mundo e criar

uma opinião sobre o assunto. Com seu ponto de vista formado, o aluno inicia um processo de

buscar convencer os outros colegas da sua opinião, do porquê é importante uma causa, uma

ação, e assim, procura argumentar de forma pacífica com os colegas as opiniões sobre o que

lhes foi apresentado.
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5. Objetivos Específicos

O debate literário tem como intenção a construção de conhecimento seja ele do conteúdo

programático ou do pensamento crítico dos alunos. É importante, a partir do texto apresentar a

progressão textual, as características narrativas, pontuar o posicionamento do narrador e como

isso interfere na história contada, analisar os momentos narrativos e o desenvolvimento do

conflito apresentado. Entretanto, tudo isso desencadeará em uma série de questionamentos

sobre o próprio texto, e é nesse momento que o debate se produz.

Os temas apresentados ao longo do conto se protagoniza na mente dos adolescentes que

começam a questionar as ações dos personagens, a intenção do narrador em apresentar uma

informação, e a partir disso, fazem conexão com temas atuais e que estão em sua volta. Diante

disso, os alunos conseguem fazer pontes do que estão aprendendo, das suas vivências, do

mundo que o envolta e conseguem se expressar e sentirem que fazem parte de algo mais

importante, que possuem controle de algo e buscam cada vez mais por autonomia na fala, no

pensamento e na construção de senso crítico e de justiça.

É importante ressaltar que além de toda a construção do conteúdo, há uma retomada de

controle do aluno porque a opinião dele importa, é a voz dele a principal e a que deve ser ouvida

e escutada. Nesses momentos, eles se sentem parte da construção do conhecimento, do mundo,

e sobretudo, agentes da aprendizagem.

6. Conteúdos

Os conteúdos utilizados são a narração, a leitura e interpretação de contos, análise crítica. Além

de relacionar de forma perpendicular a argumentação e defesa de uma tese. Por fim, pode-se

afirmar que além dos conhecimentos programáticos, há também o conhecimento de mundo que

é apresentado através dos temas que as obras desencadeiam, como por exemplo, a exploração

infantil, que é abordada no conto O Caso da Vara de Machado de Assis.

7. Metodologias

As metodologias ativas são fundamentais para a dinâmica acontecer. Primeiro, é preciso

fomentar a curiosidade do aluno para a leitura da obra. Iniciar a leitura em sala, instigar o

adolescente a tentar prever o que vai acontecer no enredo, e como os personagens serão

construídos para que através da curiosidade ele faça a leitura da obra.

Depois é importante discutir o texto, apresentar os pontos críticos que o autor levanta, relacionar

com o momento histórico no qual foi escrito, indagar sobre como isso acontece nos dias atuais e
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quais são os reflexos. É essencial, pergunta a opinião do aluno e não o julgar pelo que ele pensa,

mas caso haja uma distorção da sociedade é importante pontuar e demonstrar, com argumentos

e fatos, o porquê a opinião dele está fugindo da realidade social.

Por fim, é importante deixar os alunos falarem, se exporem e conversarem entre eles porque

essa integração faz com que haja o debate, a construção do conhecimento e o desenvolvimento

de pensamentos críticos para formarem uma percepção de mundo diversa e ampla.

8. Cronograma

As atividades serão aplicadas ao longo do ano, dentro das aulas de língua portuguesa. Elas

podem ser adaptadas tanto para a modalidade à distância, híbrida quanto à presencial, já que as

discussões são previstas para contribuírem com a apreensão do conteúdo e para fomentar uma

interação e pensamento crítico dos alunos.

9. Responsáveis Pela Execução

Professora de português do 9º ano, Coordenação e Sala de Recursos.
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12.18. PROJETO ENCONTRO DAS PROFISSÕES

1. Apresentação

A adolescência é um momento da vida que mistura emoções, responsabilidades, dúvidas,

inseguranças e incertezas sobre o futuro. Os jovens estão experimentando, testando, contendo

ou extrapolando os próprios limites. Limites esses que são evidenciados quando se percebe a

necessidade de seguir regras, normas e leis que regem o país e garantem a vida em sociedade,

caso contrário, deverá, perante a lei, arcar com o ônus das más condutas. Nesse sentido, a

oportunidade e o acesso à educação pública de qualidade se fazem necessários para que esse

adolescente alcance a maturidade e tenha discernimento de suas escolhas e decisões.

O entendimento de educação preconizado por Dewey (1975) afirma que esta deve ser entendida

como “processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos

mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas

experiências futuras” (DEWEY, 1975, p.17), ou seja, algo criado pela e para a sociedade,

levando em consideração que o sujeito deve aprender fazendo e deve aprender com o outro, por

meio de interações entre si, sendo o aluno o agente essencial da educação. No modelo “escola

nova ou progressiva”, criado por ele, a função principal da escola é que todo conhecimento deve

levar à prática, observando os aspectos culturais, cotidianos e experiências de vida do aluno,

portanto, considerando suas necessidades de vida. O aluno tem como tutor uma pessoa mais

experiente, a qual permite que ele adquira conhecimentos para sua autonomia e, assim, é

incentivado a buscar, a entusiasmar-se em novas aprendizagens, de forma que perceba que

todo conhecimento levará ao seu amadurecimento.

A escola, como ambiente de troca de experiências e conhecimentos, é o lugar físico que permite

que o indivíduo usufrua dessa convivência diária, no entanto, um agente etiológico mortal,

cessou toda e qualquer interação social presencial nesse ambiente físico, e nos projetou, de

forma inesperada ao ambiente virtual.

Ninguém jamais imaginou que pudéssemos vivenciar a ação de um vírus de fácil contágio e tão

mortal, no contexto em que estamos inseridos há mais de um ano. Em vista disso, medidas

sanitárias de isolamento e distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel, além da tão

esperada aplicação da vacina se fazem necessários para se conter a pandemia instaurada.

Desta forma, novas estratégias de (con)vivência têm sido adotadas para a segurança de todos,

o que nos impossibilita, no momento, de termos aulas presenciais na realidade da escola pública.

Portanto, a suspensão das aulas presenciais, bem como aulas de campo, visitas às faculdades e

universidades, para a promoção dos cursos e profissões foram inviabilizados no formato
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presencial.

Diante do exposto, percebemos a necessidade de promovermos esses encontros das profissões

no formato virtual, como forma de estreitar laços, e estimular a troca de experiências de maneira

descontraída e atraente, com foco principal em nossos estudantes do ensino médio, e ainda

para a toda a comunidade escolar.

2. Justificativa

O referente projeto se justifica pela percepção da necessidade dos estudantes em conhecer e se

interessar por profissões, cuja formação se dá pelo meio acadêmico, técnico, profissionalizante

ou talento artístico.

3. Objetivo Geral

Promover encontros virtuais dos estudantes com profissionais convidados de diferentes áreas de

formação, de conhecimento e de trabalho.

4. Objetivos Específicos

 Convidar profissionais das diferentes áreas do conhecimento e do trabalho remunerado

para rodas de conversa sobre suas trajetórias profissionais.

 Selecionar e convidar três profissionais para cada encontro.

 Realizar o encontro e transmiti-lo, ao vivo, por meio do canal da escola no Youtube –

Centro Educacional 104.

 Convidar a comunidade escolar para participarem do encontro.

 Disponibilizar as gravações dos encontros no canal da escola do Youtube – Centro

Educacional 104 - e nas salas de aula da plataforma Google.

 Apresentar profissões e profissionais aos estudantes.

 Promover o contato direto de profissionais e estudantes por meio de entrevistas e

interações descontraídas com os estudantes.

 Possibilitar que o estudante faça perguntas e tire dúvidas com o profissional convidado, por

meio de perguntas realizadas no chat.

 Relacionar as profissões com o campo de trabalho.

 Contextualizar as relações existentes e necessárias entre diferentes profissões.

 Oportunizar a troca de experiências dos profissionais convidados e o público participante.

 Motivar os estudantes a serem protagonistas de seus projetos de vida.
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5. Metodologia

Os encontros serão realizados por meio da ferramenta Google Meet e será transmitido ao vivo

por meio do canal da escola no Youtube – Centro Educacional 104.

Será confeccionado um flyer por encontro contendo os dados do evento e dos participantes, que

será divulgado no Instagram da escola, no chat dos representantes de turma e no mural das

salas de aula da plataforma Google.

Em cada encontro, serão convidados três profissionais de diferentes áreas do conhecimento,

que compartilharão suas trajetórias profissionais em seus tempos de fala e tempo de respostas

aos questionamentos e dúvidas dos estudantes e de outros integrantes da comunidade escolar,

que estejam participando. Cada convidado terá 30 minutos de apresentação, sendo 15 minutos

para explanação e 15 minutos para responder as perguntas que os participantes farão no chat.

6. Recursos Humanos e Pedagógicos

Haverá um(a) professor(a) responsável pela logística da transmissão do encontro, ao vivo, pelo

canal da escola no Youtube, um(a) professor(a) mediador(a) para organização das falas e

tempos de fala, assim como haverá a participação de outros(as) professores(as) na organização

do envio das perguntas feitas no chat.

O evento contará com a colaboração dos outros segmentos e profissionais da escola, com a

organização de material de apoio, rodas de conversa, debates, preenchimento de formulários,

sugestões, entre outras atividades que contemplem o protagonismo dos estudantes na

elaboração dos próximos encontros.

7. Cronograma

24/04 – 1º Encontro das Profissões

9h – Dr. Jean Cleber Garcia – Advogado

9:30 – Profª Drª Dulce Rocha – Bióloga

10h – Drª Jordana Alencar – Médica

08/05 – 2º Encontro das Profissões

9:30 – Alencar Cipriano de Moraes – Engenheiro Eletricista

10h – Drª Mariana Martino Caldeira – Engenheira Civil

10:30 – Jayane Alves Neves – Publicitária
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04/06 – 3º Encontro das Profissões – 14H

Bárbara Martino – Designer

Victor – Odontólogo

Luiz – Tecnologia da Informação

As datas e ações dos próximos encontros serão discutidas nas reuniões pedagógicas coletivas,

bem como serão ouvidas as sugestões e contribuições dos próprios estudantes.
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ANEXO I

PLANO DE AÇÃO DO AEE/SALA DE RECURSOS - 2021

CRE: RECANTO DAS EMAS

Unidade Escolar: CENTRO EDUCACIONAL 104 Telefone: 39013353

Equipe de apoio escolar: ANA PAULA TAUBER DE ANDRADE/ LUCIA CLAUDIA DE MENDONÇA VIRIATO
Matrículas: 205.528-7/ 31.939-2

E-mails: anaptauber@gmail.com / luviriato@gmail.com
Celular: 982045830/ 998057247

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar

O Centro Educacional 104 no ano de 2021 atende as seguintes modalidades de ensino: Ensino Fundamental (8º e 9º anos) apenas

no turno Vespertino e Ensino Médio nos turnos Matutino e Vespertino. A escola possui 1296 alunos matriculados, compreendendo 708

alunos no período Matutino e 588 alunos no período Vespertino. A escola também desenvolve o projeto de Escola Integral, com diversas

atividades. Informamos que o Ensino Fundamental está caracterizado na modalidade de Ciclos e o Ensino Médio está inserido no projeto
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de Semestralidade.

Ressaltamos também, que a escola ainda compreende dois anexos: A UNIRE (Unidade de Internação do Recanto das Emas)

e UNISS (Unidade de Saída Sistemática). Lembramos que os alunos internos inseridos neste sistema, não foram contabilizados no

quantitativo de alunos descritos acima.

Muitos alunos residem próximo à escola, mas em virtude da rotatividade de endereço entre as famílias dos estudantes, alguns

acabam indo morar longe e não manisfestam o interesse em mudar de escola. A grande maioria das famílias comparecem à escola

quando solicitadas e demonstram interesses nos assuntos referentes à vida escolar dos seus filhos.

PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE

SALA DE RECURSOS

EIXOS DE

ATUAÇÃO

PDE/META

(Lei 5.499, de

14/07/2015)

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO
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1.Ação
Institucional junto
ao corpo docente
e discente.

METAS 2, 3 e 4
Meta 2: Ensino
Fundamental
Estratégias 2.18:
-Fortalecer, em
articulação com os
demais órgãos da
rede proteção
social, o
acompanhamento e
o monitoramento do
acesso e da
permanência das
crianças e dos
adolescentes
matriculados no
ensino
fundamental,
priorizando as
populações em
peculiar situação de
risco e ou
vulnerabilidade.
-Acompanhar os
alunos PNEEs em
momento de
pandemia no
acesso à
plataforma
ESCOLA EM CASA
DF.

- Promover a
conscientização
dos direitos dos
estudantes quanto
as suas
necessidades
educacionais
especiais em toda a
comunidade
escolar, com o
objetivo de tornar a
escola um espaço
democrático que
acolha e garanta a
permanência de
todos os alunos,
sem distinção
social, cultural,
étnica, de gênero
ou em razão da
deficiência e
características
pessoais, sendo
respeitadas e
valorizadas as
diferenças.
- Manter contato
com o aluno e o
responsável para
verificar se há
dificuldades no
acesso à
plataforma, no
desenvolvimento e
envio das
atividades
propostas e
postadas pelos
professores no
Google Sala de

- Atendimentos
semanais na Sala
de Recursos.

- Desenvolver o
Projeto: “Leio,
escrevo e
compartilho minhas
idéias”.

- Desenvolver o
Projeto: “Brincando
e lidando com os
números no
cotidiano”.

- Desenvolver o
Projeto:
“Descobrindo o
tesouro escondido”.

-Verificação na
plataforma se o
aluno esta
enviando as
atividades
respondidas aos
professores;

-Verificar se os
professores estão
enviando atividades
adaptadas aos
alunos PNEEs.

Professoras que
atuam no AEE,
Direção, Corpo
Docente e
Discente.

Fevereiro 2020 a
Janeiro de 2021.

- Através de
observação nas
atividades como:
jogos,
interpretações de
textos,
resoluções de
problemas e
demais
atividades.

- Através de
relato
apresentado
pelos
professores
sobre o
desenvolvimento
do processo
ensino-
aprendizagem do
aluno.

- Envolvimento
dos estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais;
professores da
Sala de
Recursos e
professores da
Sala Comum.

-Mantendo
contato com o
aluno/responsáv
el
semanalmente,
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Estratégia 2.20:
Garantir que as
unidades escolares
de ensino
fundamental, no
exercício de suas
atribuições no
âmbito da rede de
proteção social,
desenvolvam ações
com foco na
prevenção, na
detecção e no
encaminhamento
das violações de
direitos de crianças
e adolescentes
(violência
psicológica, física e
sexual, negligência,
constrangimento,
exploração do
trabalho infanto-
juvenil, uso
indevido de drogas
e todas as formas
de discriminação),
por meio de
inserção destas
temáticas no
projeto político-
pedagógico e no

Aula.

- Sensibilizar os
estudantes da Sala
Comum a serem
participantes no
processo de
inclusão na escola

- Articular, com
gestores e
professores, para
que o projeto
pedagógico da
escola se organize
coletivamente
numa perspectiva
de educação
inclusiva.

- Incentivar os
alunos com NEEs a
relatarem casos de
bullying ou outras
agressões, sejam
elas físicas ou
psicológicas

- Desenvolver o
Projeto “Anjos da
Inclusão”

-Realização do
Projeto “Semana
Distrital de
Conscientização e
Promoção da
Educação Inclusiva
dos alunos com
necessidades
especiais. Lei
Distrital 5.714/2016.

Professoras que
atuam no AEE,
Direção, Corpo
Docente e
Discente.

Professoras que
atuam no AEE,
Direção, Corpo
Docente e
Discente.

Fevereiro 2020 a
Janeiro de 2021

Fevereiro 2020 a
Janeiro de 2021.

via telefone ou
whatsapp ou
com reuniões via
Meet para
verificar como o
aluno está e
como está seu
desenvolvimento
na plataforma.

- Através da
observação dos
professores.
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cotidiano escolar,
identificando,
notificando e
encaminhando os
casos aos órgãos
competentes.

Meta 3: Ensino
Médio
Estratégias 3.18:
Implementar
políticas de
prevenção à
evasão motivada
por preconceito sob
qualquer forma de
manifestação
(verbal, física,
escrita, virtual,
psicológica e
bullying), criando
rede de proteção
contra formas
associadas de
exclusão em razão
de discriminação
racial e de classe.
Estratégia 3.19:
Fortalecer, em
articulação com os
demais órgãos da
rede de proteção

quando as
reconhecerem.

- Estimular a
participação dos
servidores no
processo de
inclusão dos
estudantes com
necessidades
educacionais no
ambiente escolar.

-Realização do
Projeto “Dia
Nacional de Luta da
Pessoa com
Deficiência(21/09);
Dia Internacional da
Sindrome de
Down(21/03); Dia
Nacional do
Espectro
Autista(02/04).

- Desenvolver nas
coordenações
coletivas temas
relacionados a
inclusão.

Professoras que
atuam no AEE,
Direção, Corpo
Docente e

Fevereiro 2020 a
Janeiro de 2021.
Bimestralmente.

- Através do
relato dos “anjos”
em relação a
convivência em
sala de aula.

- Observação da
sociabilização e
participação dos
estudantes com
necessidades
educacionais
especiais em
todas as
atividades da
escola, incluindo
atividades extra
classe por parte
dos professores
da Sala de
Recursos.

- Através da
observação da
receptividade do
professor nas
propostas da
Sala de
Recursos.

- No seu
envolvimento no
decorrer do ano
nos Projetos
realizados pela
Sala de
Recursos com a
participação da
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social, o
acompanhamento e
o monitoramento do
acesso e da
permanência de
jovens e
adolescentes
matriculados no
ensino médio,
priorizando as
populações em
peculiar situação de
risco ou
vulnerabilidade.
-Acompanhar os
alunos PNEEs em
momento de
pandemia no
acesso à
plataforma
ESCOLA EM CASA
DF.

Meta 4:
Atendimento
Educacional
Especializado
Estratégia 4.18:
Apoiar ações de
enfrentamento à
discriminação, ao
preconceito e à
violência, visando

- Manter contato
com o aluno e o
responsável para
verificar se há
dificuldades no
acesso à
plataforma, no
desenvolvimento e
envio das
atividades

- Orientar e apoiar
o professor na
elaboração da
adequação
curricular, para
tornar o currículo e
as avaliações
apropriados às
peculiaridades dos
alunos com
necessidades
educacionais
especiais.

- Orientar a
elaboração de
materiais didático
pedagógico que
possam ser
utilizados pelos
estudantes em sala
de aula.

- Atuar de forma
colaborativa com o
professor da classe
comum para a
definição de
estratégias
pedagógicas que
favoreçam o
acesso do
estudante com
necessidades
especiais ao
currículo e a sua
interação no grupo.

- Participar dos

Discente. Direção,
Professores de
Sala Comum e
SOE.

- Observar o
relacionamento
do servidor com
os estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais.

-Através de
relato
apresentado
pelos
professores
sobre o
desenvolvimento
do processo
ensino-
aprendizagem do
aluno.
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ao estabelecimento
de condições
adequadas para o
sucesso
educacional dos
educandos com
deficiência,
transtorno global do
desenvolvimento e
altas habilidades ou
superdotação em
colaboração com
as famílias e com
órgãos públicos de
assistência social,
saúde e proteção à
infância, à
adolescência e à
juventude.

propostas e
postadas pelos
professores no
Google Sala de
Aula.

- Estimular a
participação dos
pais no processo
de identificação e
tomada de
decisões acerca do
atendimento às
necessidades
educacionais
especiais dos
alunos.

projetos
desenvolvidos na
escola, através de
sua presença e
apreciação dos
trabalhos
realizados.

-Verificação na
plataforma se o
aluno esta
enviando as
atividades
respondidas aos
professores;

-Verificar se os
professores estão
enviando atividades
adaptadas aos
alunos PNEEs

- Comemorar os
aniversariantes do
semestre vigente;

- Realizar visitação
aos monumentos
turísticos da
cidade,
desenvolvendo o
projeto ,
“Conhecendo
minha cidade.”

-Proporcionar

-Mantendo
contato com o
aluno/responsáv
el
semanalmente,
via telefone ou
whatsapp ou
com reuniões via
Meet para
verificar como o
aluno está e
como está seu
desenvolvimento
na plataforma.
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acesso à cultura e
lazer levando os
alunos ao cinema.

- Desenvolver com
os alunos mais
comprometidos o
“currículo para a
vida.”

- Verificando a
participação dos
pais nas
atividades
propostas no
decorrer do ano.

- Verificando com
o responsável
pelo aluno como
está o estudante;
sua saúde física
e mental; como a
família está
lidando com o
isolamento
social; se o aluno
tem interesse de
fazer as
atividades; se a
família tem
apoiado o aluno.

- Através de
reuniões com os
pais a serem
marcadas ou
quinzenalmente
ou mensalmente
utilizando-se o
Google meet ou
chamada no
whatsapp por
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videoconferência
.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ANEXO II

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2021

RE: RECANTO DAS EMAS Escola: CENTRO EDUCACIONAL 104

Quantitativo de Estudante: DIURNO: 1332 NOTURNO:

Etapa/Modalidade de Escolarização Ofertada: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS E ENSINOMÉDIO

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: FLÁVIA CORDEIROMAGALHÃES, VÂNIA DOS SANTOSDA LUZ .
Matrículas: 212.926-4, 212.840-3

TEMÁTICAS

(o que?)

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

(como?)

EIXO DE AÇÃO DA
ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL
DESENVOLVIDAEd.

Cidadani
a DH

Ed.
Diversi
d.

Ed.
Susten
t.

Autoestima X X

Meets com as turmas e
atendimentos individuais.

Ação junto aos estudantes

Desenvolvimento de
Competências

Socioemocionais
X X X

Meets com as turmas e
Atendimentos individuais.

Ação junto aos estudantes

Integração Família/
Escola

X X X
Contato com as famílias para
orientações sobre o acesso do
aluno à plataforma (via e-mail
institucional, telefonemas,
mensagens pelowhatsapp,

Google Chat, chamadas de vídeo
e/oumeets)..

Ação junto aos estudantes e
famílias
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___________________________
___

Orientador Educacional-
matrícula

_________________________
___

Diretor da Escola - matrícula

_______________________________________________
____
Coordenação Intermediária da OE-
matrícula
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Anexo III

PLANO AÇÃO 2021/ ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

(OTP) CEd 104 DO RECANTO DAS EMAS

A coordenação pedagógica na escola é um espaço de construção de

conhecimentos desenvolvidos por meio de reflexões e discussões realizadas entre o

corpo docente, serviço de orientação educacional, sala de recursos e a equipe gestora.

A dinâmica das coordenações do Ensino Fundamental - Anos finais - é realizada da

seguinte forma:

Quadro 4 - Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental - Anos Finais

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Códigos e
linguagens

Coordenação
articulada

Coordenação
coletiva

Coordenação
coletiva

Coordenação
articulada

Coordenação
articulada

Ciências
Humanas

Coordenação
articulada

Coordenação
coletiva

Coordenação
coletiva

Coordenação
articulada

Coordenação
articulada

Ciências
Exatas

Coordenação
articulada

Coordenação
coletiva

Coordenação
coletiva

Coordenação
articulada

Coordenação
articulada

O trabalho realizado na Coordenação Articulada ocorre nas segundas-feiras,

quintas-feiras e sextas-feiras e consiste na discussão acerca do andamento dos projetos

desenvolvidos na escola e as estratégias para a realização de trabalhos interdisciplinares

com toda a equipe docente, além do acompanhamento da produção de materiais

didáticos e de ministrações de aulas remotas, através do Google Workspace.

A Coordenação Coletiva é um espaço destinado ao aprimoramento teórico, a discussões

de ideias e reflexões acerca do cotidiano escolar. Esse espaço é caracterizado principalmente

pelo desenvolvimento da formação continuada e são destinadas ao planejamento de

atividades concernentes à prática pedagógica de cada componente curricular.

A Coordenação Pedagógica do Ensino Médio é interdisciplinar, devido à

organização do ensino em regime semestral por blocos de disciplinas, à exceção da

Coordenação dos professores de carga horária semanal de 20h, com as devidas

exceções também aqui descritas. Dessa forma:

Quadro 5. Relação de dias x coordenação do turno matutino
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Dia da semana Professores de 40h

Segunda-feira Coordenação Coletiva

Terça-feira Coordenação Articulada

Quarta-feira Coordenação Coletiva
Quinta-feira Coordenação Articulada

Sexta-feira Coordenação Articulada

Quadro 6. Relação de dias x coordenação do turno vespertino

Dia da semana Professores de 40h

Segunda-feira Coordenação Coletiva

Terça-feira Coordenação Articulada

Quarta-feira Coordenação Coletiva
Quinta-feira Coordenação Articulada

Sexta-feira Coordenação Articulada

O trabalho realizado na Coordenação Articulada ocorre nas segundas-feiras,

quintas-feiras e sextas-feiras e consiste na discussão acerca do andamento dos projetos

desenvolvidos na escola e as estratégias para a realização de trabalhos interdisciplinares

com toda a equipe docente, além do acompanhamento da produção de materiais

didáticos e de ministrações de aulas remotas, através do Google Workspace.

A Coordenação Coletiva é um espaço destinado ao aprimoramento teórico, a discussões

de ideias e reflexões acerca do cotidiano escolar. Esse espaço é caracterizado principalmente

pelo desenvolvimento da formação continuada e são destinadas ao planejamento de

atividades concernentes à prática pedagógica de cada componente curricular.

PLANO AÇÃO 2021/ ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NÃO-

PRESENCIAL (OTPNP)

CEd 104 DO RECANTO DAS EMAS

Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental
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OBJETIVO GERAL:

Promover a conscientização dos direitos dos estudantes quanto as suas necessidades educacionais em toda
a comunidade escolar, com o objetivo de tornar a escola um espaço democrático que acolha e garanta a
permanência de todos os estudantes e fornecer ao professor as condições necessárias ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas desenvolvidas no cotidiano escolar.

META

DESCRIÇÃO DA META

INTERFACE

PÚBLICO ENVOLVIDO

Acompanhar pedagogicamente
o professor.

Auxílio no processo de
elaboração de aulas, avaliações e
planejamentos diversos. O
acompanhamento é realizado de
forma remota, através de planilhas
(postagens de atividades, envio de
material impresso, realização de
Google Meet, entre outros)

Através de observação nas
atividades pedagógicas

desenvolvidas

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem

Elaborar projetos pedagógicos.

Estabelecimento de foco na
interdisciplinaridade de
projetos elaborados pela
coordenação, professores e
alunos. Os projetos
(Semana de Educação para
a Vida, Simulado para
familiarização do
PAS/ENEM, entre outros)
são realizados de forma
remota, através de
ferramentas como Youtube,
Google Meet, Khan
Academy, entre outros.

Através da observação das
necessidades dos
professores para o
desenvolvimento das

atividades.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem

Discussão e estabelecimento do
cronograma e da logística de
execução com professores e
direção nas coordenações
coletivas e articuladas.

Conforme pauta do dia de
coordenação sobre projetos
apresentados na I.E.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos
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Viabilizar a execução de
projetos adotados.

SOE

Coordenação

Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem

Otimizar o processo de
aprendizagem

Supervisão do rendimento escolar
e discussão com professores sobre
estratégias de ensino na nova
realidade do ensino remoto, que é
mediado através de tecnologias
oferecidas pelas ferramentas do
Google (Google Classroom,
Google Meet, Google
Formulários, Google
Documentos, entre outros). É
realizado conselho de classe
participativo com professor
conselheiro e sua turma, baseados
numa planilha de busca ativa que
visa acompanhar a assiduidade,
rendimento e realização de
atividades por alunos, sendo
possível assim ações de
intervenção como oportunizar
recuperações contínuas e
processuais, tentativas de contato
familiar, indicação ao Serviço de
Orientação Educacional,
indicação ao Serviço
Especializado de Apoio à
Aprendizagem e/ou indicação à
Sala de Recursos, além de apoio e
auxílio em relação ao acesso às
tecnologias.

Conforme dados avaliativos
apresentados pelos
professores.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem

Organizar intervenções
pedagógicas.

Articulação junto aos professores
em relação à oportunização de
recuperações contínuas e
processuais. Levantamento
através da planilha de Busca
Ativa.

Sempre que os dados
avaliativos demonstrarem
queda no rendimento
individual dos alunos ou
coletivo da turma ou
conforme outras
necessidades.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação
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Serviço

Especializa

do de Apoio

à

Aprendizag

em

Articular junto ao corpo
docente o Programa de
Formação Continuada de
Professores do Ensino

Médio do Pacto Nacional
para o Fortalecimento do

Ensino Médio

Participação no curso de
Capacitação para Educação
Integral oferecido pela CRE
Recanto das Emas, além de

formação Educação em Ciclos.

Participação nas formações
continuadas oferecidas pela
EAPE, aos professores.

Participação no curso de
Formação de Coordenadores,
oferecido pela EAPE, de forma
remota, através da Plataforma
EAPE e através do Google Meet

Na EAPE e com a
CRE Recanto das
Emas, de modo
remoto, conforme

datas disponibilizadas,
e nas coordenações
coletivas às quartas-

feiras, para os
professores da I.E. As
formações tem sido
feitas pelo Google
Meet e plataforma

EAPE.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado
de Apoio à
Aprendizagem

Anexo IV

PLANO AÇÃO 2021

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NÃO-PRESENCIAL (OTPNP)

CED 104 DO RECANTO DAS EMAS

Coordenação Pedagógica do Ensino Médio
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OBJETIVO GERAL:

Promover o acompanhamento pedagógico de professores no processo de aprendizagem dos alunos de
Ensino Médio, contribuindo na construção de práticas voltadas à melhoria do ensino e da instituição escolar.

AÇÃO PROCEDIMENTOS PERÍODO PÚBLICO ENVOLVIDO

Acompanhar
pedagogicamente o

professor.

Auxílio no processo de
elaboração de aulas,

avaliações e planejamentos
diversos. O

acompanhamento é
realizado de forma remota,

através de planilhas
(postagens de atividades,
envio de material impresso,
realização de Google Meet,

entre outros)

Ao longo do ano, nas
coordenações
coletivas e
articuladas.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado
de Apoio à
Aprendizagem

Elaborar projetos
pedagógicos.

Estabelecimento de foco na
interdisciplinaridade de
projetos elaborados pela

coordenação, professores e
alunos. Os projetos

(Encontro das Profissões,
Semana de Educação para

a Vida, Simulado
PAS/ENEM) são realizados
de forma remota, através
de ferramentas como
Youtube, Google Meet,
Khan Academy, entre

outros.

Mensalmente,
bimestralmente e
semestralmente,

conforme tipologia e
objetivos do projeto
aplicado na I.E.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço
Especializado de
Apoio à
Aprendizagem

Viabilizar a execução de
projetos adotados.

Discussão e estabelecimento
do cronograma e da logística
de execução com professores
e direção nas coordenações

coletivas e articuladas.

Semanalmente,
conforme pauta do
diade coordenação

sobreprojetos
apresentadosna I.E.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem
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Otimizar o processo de
aprendizagem.

Supervisão do rendimento
escolar e discussão com

professores sobre estratégias
de ensino na nova realidade
do ensino remoto, que é
mediado através de

tecnologias oferecidas pelas
ferramentas do Google

(Google Classroom, Google
Meet, Google Formulários,
Google Documentos, entre
outros). É realizado conselho
de classe participativo com
professor conselheiro e sua
turma, baseados numa

planilha de busca ativa que
visa acompanhar a

assiduidade, rendimento e
realização de atividades por
alunos, sendo possível assim
ações de intervenção como
oportunizar recuperações
contínuas e processuais,

tentativas de contato familiar,
indicação ao Serviço de
Orientação Educacional,
indicação ao Serviço

Especializado de Apoio à
Aprendizagem e/ou indicação
à Sala de Recursos, além de
apoio e auxílio em relação ao

acesso às tecnologias.

Diariamente,
conforme dados

avaliativos
apresentados pelos

professores.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem

Organizar intervenções
pedagógicas.

Articulação junto aos
professores em relação à

oportunização de
recuperações contínuas e
processuais. Levantamento
através da planilha de Busca

Ativa.

Sempre que os dados
avaliativos

demonstrarem queda
no rendimento

individual dos alunos
ou coletivo da turma
ou conforme outras
necessidades.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço
Especializado
de Apoio à

Aprendizagem
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Articular junto ao corpo
docente o Programa de
Formação Continuada de
Professores do Ensino
Médio do Pacto Nacional
para o Fortalecimento do

Ensino Médio

Participação no curso do
Novo Ensino Médio oferecido
pela EAPE, de forma remota,
através do Google Meet e na

plataforma EAPE.
Participação nos fóruns de
discussão organizados pela
UNIEB, da CRE Recanto das
Emas, através de grupo no
Whatsapp e Google Meet.
Participação nas formações
continuadas oferecidas pela
EAPE, aos professores.

Na EAPE e com a
CRE Recanto das
Emas, de modo
remoto, conforme

datas disponibilizadas,
e nas coordenações
coletivas às quartas-

feiras, para os
professores da I.E. As
formações tem sido
feitas pelo Google
Meet e plataforma

EAPE.

Direção

Professores

Professores da Sala de
Recursos

SOE

Coordenação

Serviço Especializado de

Apoio à Aprendizagem
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Anexo V

PLANO DE AÇÃO PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL 2021 – CEd 104 DO RECANTO
DAS EMAS

OBJETIVO GERAL

A integralidade é um princípio que busca dar a devida atenção a todas as dimensões humanas, com
equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; ou seja, a integralidade vai além do
aumento do tempo do estudante na Unidade Escolar, já que se deve levar em consideração que o processo
formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a formação humana por
meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte,
lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas.

A Educação Integral tem como objetivo geral ampliar o tempo, espaço e oportunidades de ensino e
aprendizagem aos estudantes do Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, por meio de atividades
pedagógicas, culturais, artísticas, técnico-científicas e esportivas relacionadas às áreas do conhecimento,
concepções e eixos transversais do Currículo da Educação Básica. Tem como objetivo também, contribuir
com a formação de cidadãos para o mundo do trabalho, na perspectiva da Educação Integral, em jornada
ampliada 9h horas de trabalho pedagógico efetivo.

Busca ainda, fortalecer e favorecer uma educação com qualidade social e emocional, uma vez que a
formação do sujeito compreende todas as suas dimensões. Espera-se expandir o horizonte formativo do
estudante e estimular o desenvolvimento cognitivo, estético, ético e histórico, com base nos quatro pilares da
educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A Educação Integral respalda-se na ideia de ampliação dos tempos e espaços escolares, haja vista
possibilitar ao adolescente envolver-se em atividades educativas, artísticas, culturais e esportivas, a fim de
reduzir a evasão, a reprovação e a defasagem idade-ano, bem como promover uma prática pedagógica que
otimize a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos
socioemocionais.

 promover a ampliação de tempos e oportunidades educacionais, sociais, culturais, tecnológicos,
científico, esportivas, de saúde e de lazer, com vistas a aprendizagens significativas, que privilegiem
a formação multidimensional do estudante;

 fortalecer as estratégias de ensino por meio de um trabalho articulado, intersetorial e interdisciplinar,
com vistas às aprendizagens dos estudantes e à redução defasagem idade/ano, da evasão e da
reprovação escolar;

 estimular e promover o protagonismo juvenil, a fim de despertar no estudante a responsabilidade
quanto à sua trajetória de vida;

 estimular o vínculo da escola com a comunidade, com vistas às necessidades de desenvolvimento de
habilidades procedimentais e socioemocionais dos estudantes, por meio de vivências teórico-práticas
nos diversos segmentos que constituem a sua trajetória de vida;

 oferecer educação com qualidades humanística, democrática e inclusiva;
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 contribuir para a formação integral dos estudantes mediante atividades pedagógicas que valorizem a
integralidade humana, que os preparem para o mundo do trabalho, para o prosseguimento a níveis de

estudos posteriores, com base em valores como respeito às diferenças, companheirismo, fraternidade,
justiça, sustentabilidade, perseverança;

 entender que em uma escola de tempo integral a escola não é dividida em turnos. Todas as atividades
são entendidas como educativas e curriculares. Diferentes atividades – esportivas e de lazer, culturais,
artísticas, de comunicação, de educação ambiental, de inclusão digital, entre outras – não são
consideradas extracurriculares ou extraclasses, pois fazem parte de um projeto curricular transversal
que oferece oportunidades para aprendizagens significativas e prazerosas.

 fomentar práticas educativas que promovam aos estudantes a compreensão do mundo em que
vivem, de si mesmo, do outro, do meio ambiente, da vida em sociedade, das artes, das diversas
culturas, das tecnologias e de outras temáticas.

 reconhecer os educandos como produtores de conhecimento, priorizando os processos capazes de
gerar sujeitos inventivos, autônomos, participativos, cooperativos e preparados para diversificadas
inserções sociais, políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e
problematizar as formas de produção na sociedade atual.

 acolher, garantir segurança e alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade das crianças,
dos adolescentes e dos jovens, reafirmando os três princípios:

 Éticos – no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceitos e
discriminação;

 Políticos – defendendo o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania;

 Estéticos – valorizando as diferentes manifestações culturais, especialmente as da
cultura brasileira, e a construção de identidades plurais e solidárias.

 Trabalhar os macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental, Desenvolvimento
Sustentável e Economia Criativa; Esporte e Lazer; Cultura, Artes e Educação Patrimonial e
Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital de forma interdisciplinar e considerando o contexto
social dos estudantes, interligando com as quatro áreas de conhecimento constantes no currículo da
base nacional comum – Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MACROCAMPO

 Acompanhamento Pedagógico

Promover a articulação entre o currículo estabelecido da escola e as atividades pedagógicas,
contemplando as diferentes áreas do conhecimento (português, matemática, história, ciências, geografia,
línguas estrangeiras e outras), contribuindo para o permanente diálogo entre os professores da escola e os
monitores do programa.

 Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Criativa

Favorecer a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, competências e atitudes voltadas
para a sustentabilidade sócio ambiental e econômica, bem como a compreensão da função social dos
tributos e o controle social. Nessa construção ganha ênfase o debate sobre a transformação das escolas em
espaços educadores sustentáveis, atividades baseadas em experiências que motivem a criatividade e o
protagonismo, a educação voltada para a cidadania e para o consumo consciente e responsável. Este
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macrocampo é pautado por uma intencionalidade pedagógica a cerca das formas sustentáveis de ser e
estar no mundo, com foco no espaço físico, gestão e currículo.

 Esporte e Lazer

Proporcionar atividades baseadas em práticas corporais, lúdicas e esportivas, enfatizando o resgate da
cultura local, bem como o fortalecimento da diversidade cultural. As vivências trabalhadas na perspectiva
do esporte educacional devem ser voltadas para o desenvolvimento integral do estudante, atribuindo
significado às práticas desenvolvidas com criticidade e criatividade. O acesso à prática esportiva por meio
de ações planejadas, inclusivas e lúdicas visa incorporá-la ao modo de vida cotidiano.

 Cultura, Artes e Educação Patrimonial

Incentivar à produção artística e cultural, individual e coletiva dos estudantes como possibilidade de
reconhecimento e recriação estética de si e do mundo, bem como da valorização às questões do
patrimônio material e imaterial, produzido historicamente pela humanidade, no sentido de garantir
processos de pertencimento ao local e à sua história.

 Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital

Ampliar as possibilidades de se trabalhar com a comunicação e tecnologias específicas visando à
instrumentalização metodológica para aumentar as oportunidades de aprendizado dos estudantes,
direcionando, às diversas áreas do conhecimento.

 Educação em Direitos Humanos

Promover o respeito dos direitos e liberdades fundamentais, contribuindo para a prevenção e combate ao
preconceito, discriminação e violências. Essas atividades devem proporcionar conhecimento, habilidades,
competências e empoderamento para que os estudantes sejam protagonistas da construção e promoção de
uma cultura de direitos humanos.

 Promoção da saúde

Possibilitar o desenvolvimento de uma cultura de prevenção e promoção à saúde no espaço escolar, a fim
de prevenir os agravos à saúde e vulnerabilidades, com objetivo de garantir a qualidade de vida, além de
fortalecer a relação entre as redes públicas de educação e saúde.

METAS

 Dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido pela unidade escolar desde 2011,
ampliando em 50% o número de alunos atendidos diariamente;

 Reduzir o número de reprovações e evasão escolar para 5%;
 Aumentar as atividades oferecidas, trazendo mais diversidade e possibilidades de aprendizado para

os estudantes;
 Otimizar a utilização do tempo e espaços para que haja melhor aproveitamento e melhores resultados;
 Garantir que mais 70% dos estudantes matriculados permaneçam o ano todo no projeto.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a participativa, que valorize as experiências do grupo e, ao mesmo
tempo, multiplique as possibilidades da contribuição diferenciada de cada um e aguce a capacidade de
pensar, criar e desenvolver a assertividade.

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DOS ESPAÇOS
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A organização do trabalho pedagógico da Educação Integral tem como núcleo a organização do
tempo, dos ambientes e dos materiais, sendo que, quando integrados, proporcionem uma rotina condizente
com os interesses e as necessidades do estudante.

A organização do tempo leva em consideração a realidade, a localização e a estrutura da instituição,
além de atender às necessidades de estudantes, professores e comunidade.

É importante salientar que a organização das ações pedagógicas não se subordina a uma sequência
hierarquizada que reflita apenas a lógica do adulto, mas que se adapte e respeite os diferentes ritmos dos
estudantes. A partir da observação, é possível detectar como os adolescentes vivem o dia a dia da instituição
bem como perceber possibilidades que vão além das rotinas mecanizadas, trazendo à tona o viés flexível
inerente às práticas pedagógicas.

A organização dos espaços reflete as concepções teóricas e metodológicas e é socialmente construída.
Os espaços físicos têm o papel de acolher e propiciar as condições e exigências pedagógicas próprias para
essa etapa. Também devem cumprir as funções de favorecer o desenvolvimento e suas competências, assim
como promover a identidade pessoal, o crescimento, o estímulo dos sentidos, os movimentos corporais, o
contato social, a privacidade, a confiança e a autoconfiança.

É importante ressaltar que, na perspectiva da Educação em Tempo Integral, deve-se utilizar os mais
variados espaços escolares disponíveis: sala de leitura, sala de vídeo, pátio, laboratórios, ambientes externos,
entre outros, evitando que os estudantes fiquem durante todo o dia nas salas de atividades, envolvidos com
tarefas repetitivas e sustentadas apenas em livros.

Os momentos como o descanso, refeição, higienização e atividades coletivas deverão, também, ser
compreendidos como responsabilidade coletiva, sendo, portanto, compartilhados com os demais
profissionais da escola. Assim, os coordenadores pedagógicos, gestores, auxiliares de cozinha e manutenção,
entre outros, também podem acompanhar os estudantes de modo a garantir as aprendizagens e a convivência
de forma segura.

Toda sexta feira é feita a formação, coordenação, avaliação e planejamento das atividades da semana
seguinte com os Educadores Sociais e a coordenadora pedagógica, das 8h 30 às 10h 30. Os estudantes
podem chegar a partir desse horário, momento em que será servido o lanche da manhã. Em seguida
participam das atividades programadas.

OS RECURSOS HUMANOS, DIDÁTICOS E FÍSICOS

Além do envolvimento e participação de todos os setores da escola, a Educação Integral conta com
quatro Educadores Sociais e uma coordenadora pedagógica. Conta ainda com o auxílio dos professores
regentes que orientam o acompanhamento pedagógico e de outros profissionais voluntários convidados que
ministram palestras, oficinas culturais e artísticas. Parte do processo educativo depende de um diálogo entre
a escola e outros setores públicos. É imprescindível que façam parte desse cenário, não apenas os sujeitos do
processo, mas todos aqueles que possam contribuir para uma educação de qualidade.

A Educação Integral atende um total de 100 estudantes dos anos finais do fundamental (8° e 9° anos)
divididos em grupos de 25 alunos por Educador Social. Eles permanecem na escola das 8h e 30min às 18h e
15min, fazendo três refeições diárias, sendo 2 lanches e o almoço. Os estudantes têm o acompanhamento
pedagógico de todas as disciplinas, com ênfase em Português e Matemática, praticam yoga, meditação,
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atividades esportivas, culturais e artísticas. Fazem exercícios para que desenvolvam/treinem as habilidades
socioemocionais.

A Educação Integral tem como recursos físicos e didáticos: televisores, data show, som,
computadores, material esportivo, laboratório, salas multiuso, sala de leitura, banheiros, vestiários,
refeitório/espaço de convivência e uma sala de aula com cadeiras que permitem a socialização/interação.

AVALIAÇÕES

A avaliação do estudante, a ser realizada pela Educação Integral e pela equipe pedagógica, assumi
um caráter processual, formativo e participativo; contínua, cumulativa e diagnóstica. Dessa forma, o que se
almeja é possibilitar ao estudante compreender, raciocinar, analisar, criticar e propor questões relevantes
para a sua própria formação como cidadão, bem como elaborar propostas de intervenção na realidade, com
ética e cidadania, considerando a diversidade sociocultural inerente à condição humana no mundo e na
história.

Com base nessa compreensão, a função formativa da avaliação é assumida pela Educação Integral
como a mais adequada à oferta de uma educação pública democrática, inclusiva e emancipatória, conforme
estabelecem as Diretrizes de Avaliação Educacional.

A avaliação dos resultados, dos processos e das ferramentas utilizados é feita durante o Conselho de
Classe Participativo, em que alunos, professores, educadores sociais, direção, coordenação e SOE, se
reúnem para apresentar os rendimentos, rever o trabalho realizado e traçar novas estratégias.

Periodicamente, é feita uma avaliação diagnóstica com o objetivo de:

a) verificar as competências e habilidades dos estudantes em relação às aprendizagens;
b) identificar os estudantes com defasagem de aprendizagem e proceder à intervenção pedagógica; e
c) observar seu comportamento no seu relacionamento interpessoal (timidez, agressividade,

impulsividade, desatenção, baixo nível de autoestima).

Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, algumas práticas são realizadas a partir
do planejamento individual e/ou coletivo da equipe gestora e dos professores, quais sejam:

• análises sobre evidências de aprendizagens, a partir de questionamentos como: o estudante apresentou
avanços, interesses, desenvolvimento nas diferentes áreas de conhecimento? As tarefas avaliativas e as
observações feitas permitem perceber avanços em que sentido? O estudante, ou grupos de estudantes,
precisa(m) de mais tempo ou de mais atenção dos professores para alcançar as aprendizagens necessárias?
Qual tipo de intervenção é necessária para que isso ocorra? Compreendem-se as razões didáticas,
epistemológicas, relacionais para o fato de o estudante não avançar na direção esperada?

• organização de situações para que estudantes e professores se conheçam melhor e conversem sobre a
escola que desejam. Para isso, dinâmicas de grupo podem ser planejadas por professores e/ ou pela
coordenação pedagógica;

• registro de aspectos que permitam acompanhar, intervir e promover oportunidades de aprendizagem a cada
estudante, sem perder a atenção ao grupo como um todo. Os registros podem ser feitos pelos profissionais
do Serviço de Orientação Educacional (SOE), Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA),
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Sala de Recursos, coordenação pedagógica e professores, ou pelos próprios estudantes em um processo de autoavaliação;

• observação e anotação do que os estudantes “ainda” não compreenderam, em que “ainda” não avançaram, e se “ainda” necessitam de maior atenção e
orientação, por meio de registros no Diário de Classe e em outros instrumentos, como, por exemplo, o portfólio construído com essa finalidade.

O fato é que, para o processo de avaliação para as aprendizagens se consolidar, é de fundamental importância que haja, por parte de todos os
profissionais envolvidos, ações em conjunto que promovam, principalmente nos espaços da coordenação pedagógica, discussão, reflexão e estudos contínuos
sobre a prática de avaliação, visto que os desafios são constantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No atual contexto social, deve-se considerar o ser humano em sua integralidade e, ainda, como aquele que necessita de uma formação que respeite todas
as suas características, sejam elas de natureza racional ou emocional. Diante dessa demanda, a Educação em Tempo Integral é uma ferramenta capaz de
instrumentalizar a escola para executar essa tarefa de grande complexidade.

Assim, mesmo diante dos desafios que a formação dos estudantes, na perspectiva da Educação Integral, impõe aos profissionais da educação, esta é uma
proposta passível de execução, desde que não se trate apenas da ampliação do tempo de permanência do estudante na Unidade Escolar. Há de se propor
atividades que tornem o ato de estudar agradável e motivador, seguindo o objetivo da Educação Integral e configurando-se como oportunidades educativas
diversificadas, com vistas à formação do sujeito na sua totalidade.

ANEXO I

QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 2020 – CED 104

ATIVIDADE AÇÕES MACROCAMPOS RESPONSÁVEIS TEMPO/ESPAÇO RECURSOS

ORIENTAÇÃO DE
ESTUDOS EM TODAS AS

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

Monitorias
individuais ou
coletivas

Acompanhamento
pedagógico

ESV
Todos os dias/

Na sala da integral

Mesas, cadeiras,
quadro, pincel,

livros de pesquisa,
dicionários...
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ORGANIZAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ESTUDANTIL /TÉCNICAS
DE ESTUDOS

Montar quadro de
estudos

Ensinar técnicas
para otimizar o
tempo de estudo

diário

Acompanhamento
pedagógico

Coordenação
pedagógica

De acordo com a
demanda/

Na coordenação

Cronograma, mapas
conceituais,
calendário,
agenda...

CAIXA DE
LEITURA/CLUBE DE

LEITURA

Levar uma caixa de
livros para sala da
integral ou levar os
estudantes para sala
de leitura para ler e
depois partilhar as

histórias

Acompanhamento
pedagógico

ESV
2x por mês/ sala da
integral ou sala de

leitura

Livros, mala ou
caixa de livros de
acordo com a faixa

etária

HORTA/AGROFLORESTA
Plantar e cuidar da

horta
Educação
ambiental,

ESV

Professores de

2° bimestre

Do lado das

Adubo, garrafas,
pneus, terra,



269

Plantar arvores desenvolvimento
sustentável e

economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

ciências,
matemática e
geografia

quadras enxada, pá e outros
matérias de horta

TEATRO
Produzir textos

teatrais e representar

Cultura, artes e
educação
patrimonial

Professores de arte
3° bimsetre

Sala de vídeo

Figurino,
iluminação e
cenário

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
POR MEIO DE FANTOCHES

Ler livros de contos
e partilhar com os
colegas contando
suas histórias

Acompanhamento
pedagógico

ESV
2° bimestre

Sala da integral
Fantoches

ESCRITA CRIATIVA Por meio da
criatividade,

produzir textos de
vários gêneros e

Acompanhamento
pedagógico

ESV professores
de português

1° bimestre

Sala da integral

Objetos e folha de
redação
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tipos

JOGOS EDUCATIVOS

criar jogos de
português e

matemática que
possam auxiliar na
aprendizagem

Acompanhamento
pedagógico

ESV professores
de português e
matemática

Sala da integral,
quadra, pátio

Materiais de
papelaria

ROBÓTICA

Iniciação a robótica,
incentivando a

criação de projetos
que possam ser

utilizados na própria
escola. Sistema de
irrigação da horta
utilizando Arduino.

Comunicação, uso
de mídias e cultura
digital e tecnológica

ESV professores
de matemática

Sala de robótica Kits de robótica

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL E COZINHA

EXPERIMENTAL

Utilizar alimentos
da própria horta
para produzir

alimentos orgânicos
- receitas

Promoção da saúde
ESV professores

de ciências

4° bimestre

Refeitório

Utensílios de
cozinha

CAPOEIRA Aprender
movimentos e a

Cultura, artes e
educação

ESV Anual material para
confeccionar os
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utilizar/confeccionar
os instrumentos.

patrimonial Quadra/pátio instrumentos

INICIAÇÃO MUSICAL
(VIOLÃO E FLAUTA)

Aprender a utiliza
os instrumentos

Cultura, artes e
educação
patrimonial

Professores de arte Anual

Sala da integral

Violões, cordas e
flautas

CANTO/CORAL Montar uma cantata
Cultura, artes e

educação
patrimonial

Professores de arte
Anual

Sala da integral

Caixa de som,
microfone

PINTURA E DESENHO

Fazer quadros para
exposição com a

temática Brasília 60
anos

Cultura, artes e
educação
patrimonial

Professores de arte

Anual

Sala da integral Telas, tintas, pinceis

LETRAMENTO
CIENTÍFICO – PROJETOS E
TEXTOS ACADÊMICOS

Formatação de
trabalhos científicos
– metodologia
cientifica

Acompanhamento
pedagógico

ESV

Professores de
português

2° bimestre

Sala da integral
Computador

PROJETO PARQUE
EDUCADOR

Trabalhar educação
ambiental e

sustentabilidade in

Educação
ambiental,

desenvolvimento
sustentável e

ESV

Coordenadora

1° semestre

Parque Saburo

Ônibus e lanche
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locun economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

Professores de
ciências

Onoyama

VISITAÇÃO AOS
MONUMENTOS DE

BRASÍLIA

Conhecer um pouco
da historia de

Brasília

Cultura, artes e
educação
patrimonial

ESV

Professores de
historia e
geografia

2° semestre

Brasília
Ônibus e lanche

ZOOLÓGICO
Conhecer mais
sobre a rotina dos

animais

Educação
ambiental,

desenvolvimento
sustentável e

economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

Professores de
ciências

2° bimestre

Zoológico
Ônibus e lanche

VISITAÇÃO DE MUSEUS

E EXPOSIÇÕES

Conhecer mais
sobre historia e arte

Cultura, artes e
educação
patrimonial

ESV

Professores de
historia e
geografia

ccbb
Ônibus e lanche

LABORATÓRIO DE Fazer experimentos Acompanhamento ESV Material de
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CIÊNCIAS/EXPERIMENTOS pedagógico Professores de
ciências

2° bimestre

Laboratório

laboratório

CINECLUBE/DEBATES
Assistir a filmes
para debater sobre
temas relevantes

Educação em
direitos humanos

ESV

Professores de
historia e
geografia

Anual

Sala de vídeo
Filmes

RODAS DE CONVERSA

Permitir o espaço de
fala dos estudantes

por meio de
conversas mediadas

Promoção da saúde SOE Anual

Sala de vídeo

Datashow

YOGA, MEDITAÇÃO,
ALONGAMENTO E
RELAXAMENTO

Praticar para
aumentar o foco e a

concentração
Promoção da saúde

Convidados e

Professores de
educação física

Sala da integral

Sala de vídeo

Caixa de som

colchonetes

EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

Trabalhar as
emoções e as

habilidades sociais

Promoção da saúde Convidados
Anual

Salada de video
Caixa de som
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por meio de
exercícios e/ou
dinâmicas

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Criação e utilização
de uma moeda

própria, aprendendo
sobre despesas e

receita

Educação
ambiental,

desenvolvimento
sustentável e

economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

ESV

Professores
matemática

Anual

Sala da integral

Material de
papelaria

JORNAL/RÁDIO
ESCOLAR/MURAL

Criação de uma
radio e/ou jornal

Comunicação, uso
de mídias e cultura
digital e tecnológica

ESV
2° bimestre

Sala da integral

Caixa de som e
material de
papelaria

COMBATE AO BULLYING
Palestras e

distribuição de
panfletos

Educação em
direitos humanos

SOE
Abril

Sala de vídeo

Caixa de som

microfone

PREVENÇÃO ISTS palestra Promoção da saúde Clinica da familia
Sala de vídeo

Caixa de som

microfone

DANÇA
Criação de uma
coregrafia para o
festival de dança

Cultura, artes e
educação
patrimonial

Professores de arte
e educação fisica

Outubro

Sala da integral
Caixa de som
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LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA

Aprender a fazer
pesquisas no google

acadêmico e a
utilização de outros

aplicativos de
estudos

Comunicação, uso
de mídias e cultura
digital e tecnológica

ESV convidados
2° bimestre

Sala de leitura
Computadores

JARDINAGEM

Plantar flores nos
canteiros da escola e
fazer uma oficina de

suculentas par
enfeitar a sala da

integral

Educação
ambiental,

desenvolvimento
sustentável e

economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

ESV
Anual

Toda escola

Material e
equipamento de

jardim

Mudas

FOTOGRAFIA E VÍDEO

Fazer fotos do
cotidiano das

pessoas do recanto e
realizar uma
exposição

Comunicação, uso
de mídias e cultura
digital e tecnológica

ESV

convidados

3° bimestre

Comunidade

Escola

Cavaletes

Material de
papelaria

REAPROVEITAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS/SECO

Fazer artesanato,
objetos com

utilidades escolares

Educação
ambiental,

desenvolvimento

ESV

Professores de

3° bimestre

Sala da integral
Material de
papelaria e
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ou domesticas sustentável e
economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

ciências artesanato

REAPROVEITAMENTO DE
ORGÂNICOS

Construir uma
composteira

Educação
ambiental,

desenvolvimento
sustentável e

economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

ESV

Professores de
ciências

1° bimestre

Horta

Baldes

ARTESANATO/ARTERAPIA
Fazer um filtro dos
sonhos e outros

objetos

Cultura, artes e
educação
patrimonial

ESV

Professores de arte

2° bimestre

Sala da integral
Recicláveis

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
POR MEIO DE VÍDEO

GAME

Jogar vídeo game
ou assistir vídeos,
musicas sem
tradução

Acompanhamento
pedagógico

ESV

Professores de
inglês

3° bimestre

Sala da integral

TV

Som

Vídeo game

XADREZ Aprender e treinar
para participar do

Esporte e lazer ESV Sala da integral Jogos de xadrez
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jeremzinho

ESPORTES ESCOLARES
COOPERATIVOS

Treinar para
participar dos jogos

interclasse
Esporte e lazer ESV

2° bimestre

Quadras

Material de esporte:
bolas, redes,
uniforme...

COMO OS NOSSOS PAIS -
BRINCADEIRAS ANTIGAS

Resgate cultural de
brincadeiras e jogos

antigos

Cultura, artes e
educação
patrimonial

ESV

3° bimestre

Sala da integral

Quadra

Pátio

Material de
papelaria

CORRIDA DE
ORIENTAÇÃO

Encontrar pontos na
escola, utilizando
mapa e bussula

Esporte e lazer convidados
2° bimestre

Escola
Mapas e bussulas

MEDIDA CERTA
Criar um sistema de
medidas par a medir
a escola

Acompanhamento
pedagógico

1° bimestre

Sala da integral
Metros, trenas

PRODUÇÃO DE TEXTOS –
HQS E RAIKAIS

Produção de textos
nesses gêneros

Acompanhamento
pedagógico

ESV e professores
de português e arte

4° bimestre

Sala da integral

Material de
papelaria
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COMBATE A VIOLÊNCIA –
CULTURA DE PAZ

palestras
Educação em

direitos humanos
SOE

Junho

Sala de vídeo

Caixa de som e
microfone

USO CONSCIENTE DA
ÁGUA Cartazes

Educação
ambiental,

desenvolvimento
sustentável e

economia solidária
e criativa/educação

econômica
(educação

financeira e fiscal)

ESV
Maio

Sala da integral

Material de
papelaria

HIGIENE E SAÚDE
CORPORAL/BUCAL

palestras Promoção da saúde Clinica da família
Agosto

Sala de vídeo

Caixa de som
microfone

FORMAÇÃO
CONTINUADA DOS ESV E

PLANEJAMENTO
PEDAGÓGICO

Momento de
formação,

planejamento e
avaliação do

trabalho pedagógico

Coordenação
pedagógica e
convidados

Toda sexta feira

Na coordenação
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ANEXO II

Distribuição de Carga Horária e Atividades

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

8h 30

CHEGADA/ACOLHIDA

ALONGAMENTO

Sala da integral

CHEGADA/ACOLHIDA

ALONGAMENTO

Sala da integral

CHEGADA/ACOLHIDA

ALONGAMENTO

Sala da integral

CHEGADA/ACOLHIDA

ALONGAMENTO

Sala da integral

CHEGADA/ACOLHIDA

ALONGAMENTO

Sala da integral

8h 45
LANCHE

Refeitório

LANCHE

Refeitório

LANCHE

Refeitório

LANCHE

Refeitório

LANCHE

Refeitório

9h 00

MEDITAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO DE

Sala da integral

MEDITAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO DE

Sala da integral

MEDITAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO DE

Sala da integral

MEDITAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO DE

Sala da integral

FORMAÇÃO ESV

COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

10h 30
INTERVALO

Pátio

INTERVALO

Pátio

INTERVALO

Pátio

INTERVALO

Pátio

INTERVALO

Pátio

10h 45

ATIVIDADES PRÁTICAS
VOLTADAS PARA OS
MACROCAMPOS DE
ACORDO COM PLANO

ATIVIDADES PRÁTICAS
VOLTADAS PARA OS
MACROCAMPOS DE
ACORDO COM PLANO

ATIVIDADES PRÁTICAS
VOLTADAS PARA OS
MACROCAMPOS DE
ACORDO COM PLANO

ATIVIDADES PRÁTICAS
VOLTADAS PARA OS
MACROCAMPOS DE
ACORDO COM PLANO

ATIVIDADES PRÁTICAS
VOLTADAS PARA OS
MACROCAMPOS DE
ACORDO COM PLANO
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DE AÇÃO DE AÇÃO DE AÇÃO DE AÇÃO DE AÇÃO

12h 00
ALMOÇO

Refeitório

ALMOÇO

Refeitório

ALMOÇO

Refeitório

ALMOÇO

Refeitório

ALMOÇO

Refeitório

12h 30
HIGIENE/DESCANSO

Banheiros/ pátio

HIGIENE/DESCANSO

Banheiros/ pátio

HIGIENE/DESCANSO

Banheiros/ pátio

HIGIENE/DESCANSO

Banheiros/ pátio

HIGIENE/DESCANSO

Banheiros/ pátio

13h 15 AULAS AULAS AULAS AULAS AULAS

18h 15 SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA
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ANEXO VI

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: RECANTO DAS EMAS

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 104 TELEFONE: 3901-3352

DIRETOR(A): FELIPE RENIER MARANHÃO LIMA

VICE DIRETOR(A): MÁRCIA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO

PSICÓLOGO(A) EEAA: MATRÍCULA SEEDF: CRP:

PEDAGOGO(A) EEAA: TATIANA FERREIRA DOS SANTOS MORAIS MATRÍCULA SEEDF: 300754-5

PROFESSOR SAA: MATRÍCULA SEEDF: CRP:

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
( ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;
( ) ANOS INICIAIS - II CICLO;
( X ) ANOS FINAIS - III CICLO;
( X ) ENSINO MÉDIO
MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
( ) EJA ;
( ) ENSINO ESPECIAL

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR
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( X )MATUTINO - QUANTITATIVO:
( X ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:
( ) NOTURNO*QUANTITATIVO:

SERVIÇOS DE APOIO:

( X ) SALA DE RECURSOS

( X ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

( ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM

( ) OUTRO:
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erência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Eixo: Observação do contexto

escolar

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Levantamento dos
estudantes que
necessitam de
aompanhamento desta
EEAA.

Identificar a demanda de
estudantes com diagnóstico
de Transtornos Funcionais
Específicos, defasagem
idade/série e/ou dificuldade
acentuada de aprendizagem
da Unidade Escolar.

Análise documental,
conversa com docentes e
pais/responsáveis para
levantamento de
informações importantes
para identificação dos
estudantes e elaboração
de Plano de Intervenção
que atenda ás
necessidades
específicas.

Durante o ano
letivo.

Equipes de Apoio
(EEAA, AEE e OE),
secretaria do UE,
docentes.

Análise da demanda de
Transtornos Funcionais
Específicos e estudantes com
defasagem idade/série.

Eixo: Coordenação Coletiva

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Escuta dos profissionais
da unidade escolar com
participação nas
coordenações coletivas.

Reconhecer a realidade da
Unidade Escolar atendida.

Debate com os
profissionais da
educação para o
levantamento de dados
relevantes na busca da
melhoria do trabalho
pedagógico para uma
educação de qualidade.

Durante o ano
letivo.

Equipes de Apoio
(EEAA, AEE e OE), SAA,
coordenação e
supervisão pedagógica.

Será realizada através da
análise:

 da escuta dos professores;

 do Projeto Político Pedagógico.
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Eixo: Formação continuada dos
docentes

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Formação continuada
dos docentes nas
coordenações
pedagógicas.

Ressignificar a práxis
pedagógica do professor
com vistas às
aprendizagens.

Promoção de estudos e
reflexões sobre concepções
de educação, ensino,
aprendizagem e a função da
escola na promoção do
desenvolvimento humano.

Favorecer espaços de
escuta pedagógica aos
docentes para
orientações no processo
de ensino-aprendizagem.

Realizar estudos sobre:
avaliação, Transtornos
Funcionais Específicos,
aprendizagem e outros
temas na coordenação
coletiva da Unidade de
Ensino.

Durante o ano
letivo.

Equipes de Apoio
(EEAA, AEE e OE),
docentes e equipe
gestora.

Os docentes registrarão suas
considerações:

-relevância do conteúdo de
formação;

- estratégia utilizada;

-organização do tempo/espaço;

-material de apoio
disponibilizado.

Eixo: Assessoria ao docente

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação
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Assessoramento os
docentes com estudantes
que apresentam
diagnóstico de
Transtornos Funcionais
Específicos, defasagem
idade/série e/ou
dificuldade acentuada de
aprendizagem da
Unidade Escolar.

Oferecer suporte aos
profissionais da área
pedagógica da Unidade
Escolar.

Construir estratégias de
avaliação que contemplem
os estudantes nas suas
especificidades

Estudos de Caso
regulares de estudantes
que apresentam
dificuldade de
aprendizagem acentuada
para levantamento de
estratégias de
intervenção e
encaminhamento de
cada caso ao órgão
competente.

Auxílio aos docentes na
construção de
estratégias de avaliação
que proporcionem ao
estudante possibilidades
de valorização de seus
conhecimentos,
viabilizando intervenções
pedagógicas e
administrativas que
promovam a equidade e
a qualidade no processo
de ensino-aprendizagem.

Durante o ano
letivo.

Durante o ano
letivo.

Equipes de Apoio
(EEAA, AEE e OE),
docentes e equipe
gestora (quando
necessário).

Equipes de Apoio,
docentes, equipe
gestora.

Análise da escuta dos docentes
quanto às ações vinculadas às
necessidades observadas.

Análise dos resultados dos
instrumentos avaliativos para
lançamento de estratégias
sempre que fizer necessário.

Eixo: Acompanhamento ao
estudante

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Acompanhamento ao Realizar ações de Escuta sensível e Durante o ano EEAA e estudantes Análise constante dos avanços
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estudante com
dificuldade de
aprendizagem.

acompanhamento dos
estudantes que apresentem
desempenho abaixo do
esperado para verificar
possíveis interferências e
encaminhar aos órgãos
competentes.

acompanhamento aos
jovens e famílias para
suporte e
encaminhamentos.

letivo. com relação à aprendizagem.

Eixo: Escuta ativa ao estudante

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Promoção de momentos
de escula sensível aos
estudantes e
pais/responsáveis.

Realizar ações de
acompanhamento dos
estudantes que apresentem
desempenho abaixo do
esperado para verificar
possíveis interferências e
encaminhar aos órgãos
competentes.

Escuta sensível e
acompanhamento aos
jovens e famílias para
suporte e
encaminhamentos.

Orientações pedagógicas
para auxílio do processo
de ensino-aprendizagem,
dos alunos
acompanhados pela
EEAA.

Promoção de momentos
de troca com estudantes
em graduação para
compartilhamento de
experiências.

Durante o ano
letivo

Equipes de Apoio, equipe
de coordenação e
gestão.

EEAA, SAA.

EEAA

Análise de fatos e ações
executadas.

Análise de fatos e ações
executadas.

Feedback dos estudantes da
UE.
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Eixo: Acompanhamento do processo de ensino e
aprendizagem

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Elaborar estratégias de
acompanhamento dos
estudantes com
necessidades
educacionais especiais

Empoderar os jovens para o
processo de ensino e de
aprendizagem.

Promover integração e
acompanhamento dos
estudantes com Transtorno
Funcional Específico e
dificuldade de
aprendizagem acentuada.

Acompanhamento dos
estudantes com
diagnóstico de
Transtorno Funcional
Específico e dificuldade
de aprendizagem
acentuada.

Encaminhamento e
acompanhamento dos
estudantes atendidos na
Sala de Apoio à
Aprendizagem com
diagnóstico de TFE.

Durante o ano
letivo.

EEAA e SAA. Constante reflexão sobre o
desempenho dos estudantes em
acompanhamento.

Eixo: Ações voltadas à relação
família-escola

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Orientação e
encaminhamento à
família sobre as
necessidades do
estudante para seu
melhor desempenho

Atender de forma
individualizada à
responsáveis e familiares
para orientações e
encaminhamentos, de
acordo com a necessidade.

Promoção de espaço de
escuta e orientações
quanto às diversas
necessidades
apresentadas no
decorrer do ano letivo.

Durante o ano
letivo.

EEAA,
pais/responsáveis e
estudantes

Análise constante dos avanços
com relação à aprendizagem.
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escolar. Projeto Escola para Pais

1. Esclarecimento e
Orientação quanto aos
desafios da
Paternidade.

2. Dicas para a
educação dos jovens.

3. Espaço de troca entre
os pais, construção de
rede e empoderamento
social.

Semestralment
e

EEAA e profissionais
convidados.

Devolutiva dos responsáveis.

Eixo: Intervenções Psicopedagógicas

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma
Profissionais
envolvidos

Avaliação

Criação de mecanismos
para o acompanhamento
individualizado dos
estudantes

Contribuir para o sucesso
escolar dos estudantes com
diagnóstico de Transtornos
Funcionais Específicos,
defasagem idade/série e/ou
dificuldade acentuada de
aprendizagem da Unidade
Escolar..

Promoção de grupos de
intervenção e
atendimento
individualizado aos
estudantes para
identificação das
potencialidades,
necessidades e possível
promoção da
aprendizagem de forma
diferenciada.

Avaliação e intervenção
psicopedagógica.

Elaboração do Relatório
de Avaliação e

Durante o ano
letivo.

EEAA e estudantes. Observação da evolução do
estudante e escuta dos
profissionais da escola.

Avaliação interventiva.

Avaliação psicopedagógica.
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Intervenção Educacional
de estudantes que
necessitem, segundo
parâmetros
estabelecidos pela
EEAA.

Psicopedagoga Tatiana Ferreira
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Anexo VII

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA Série: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS

DIDÁTICOS
CRONOGR
AMA

1
º

● Formular hipótese a respeito do conteúdo do texto,
antes durante a leitura.

● Identificar as classes gramaticais e a importância
que cada palavra assumi na linguagem e no
contexto.

● Formular hipóteses a respeito do conteúdo do
texto, antes ou durante a leitura.

● Analisar recursos linguísticos (modo, tempo verbal
e pronomes) e argumentos utilizados em textos
diversos.

● Identificar palavras que estruturam e caracteriza o
tipo de texto.

● Linguagem, interlocutores, coerência e coesão.

● Texto, parágrafo e frase.

● Revisão das classes gramaticais com ênfase nos
verbos e na classe dos pronomes.

● Frase, oração e período.

● Elementos da narrativa (gênero: conto).

● Ponto de vista do narrador.

● Aulas expositivas através
de materiais específicos
(textos, atividades de
revisão).

● Avaliações através de
estudo dirigido, caderno
de produção de texto,
teste, ficha de leitura e
prova bimestral.

● Livro didático

● Caderno de redação

● Livros literários,
jornais e revistas.

● Gramática normativa
da língua.

1º
BIME
NTE
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2
º

● Reconhecer e empregar adequadamente as
palavras segundo seus aspectos morfológicos e
sintáticos.

● Perceber regularidades de ordem morfossintática
assumidos pelos elementos na estrutura da
sentença para compreensão das relações
semântico-discursiva.

● Identificar elementos que estruturam e
caracterizam o gênero textual.

● Termos essenciais da oração (sujeito e
predicado).

● Tipos de sujeito.

● Tipos de predicado.

● Classificação dos verbos quanto à predicação.

● Leituras e interpretações de textos diversos.
● Gênero textual: carta pessoal.

● Aulas expositivas através
de materiais específicos
(textos, atividades de
revisão).

● Avaliações através de
estudo dirigido, caderno
de produção de texto,
teste, ficha de leitura e
prova bimestral.

● Livro didático

● Caderno de redação

● Livros literários,
jornais e revistas.

● Gramática normativa
da língua.

2º
BMIE
STRE



292

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA Série: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME
STRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGR
AMA

3
º

● Perceber regularidades de ordem
morfossintática, no papel funcional assumido
pelos elementos na estrutura da sentença
(sujeito, verbos e pronomes) para
compreensão das relações semântico-
discursivas.

● Reconhecer, por inferência, a relação de
causa e consequência entre as partes de um
texto.

● Deduzir, a partir de elementos textuais e de
conhecimentos prévios, sentidos figurados,
conotações, ambiguidades, ironias.

● Verbos irregulares

● Acentuação gráfica

● Uso dos porquês

● Conotação e denotação

● Poesia

● Colocação pronominal

● Transitividade verbal

● Aulas expositivas
através de materiais
específicos (textos,
atividades de revisão).

● Avaliações através de
estudo dirigido,
caderno de produção
de texto, teste, ficha de
leitura e prova
bimestral.

● Livro didático

● Caderno de redação

● Livros literários, jornais
e revistas.

● Gramática normativa da
língua.

3º
BIME
STRE

4 ● Reconhecer e empregar adequadamente as
palavras segundo seus aspectos morfológicos

● Classificação dos verbos quanto à predicação

● Aulas expositivas
através de materiais
específicos (textos,
atividades de revisão).

● Livro didático 4º
BIME
STRE
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º
e sintáticos.

● Perceber regularidades de ordem
morfossintática assumidos pelos elementos
na estrutura da sentença para compreensão
das relações semântico-discursiva.

● Identificar elementos que estruturam e
caracterizam o gênero textual.

● Aposto e vocativo

● Período simples, oração absoluta

● Período composto, oração principal

● Conjunções coordenativas

● Orações coordenadas

● Crônicas

● Textos dissertativos

● Avaliações através de
estudo dirigido,
caderno de produção
de texto, teste, ficha de
leitura e prova
bimestral.

● Caderno de redação

● Livros literários, jornais
e revistas.

● Gramática normativa da
língua.
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ANEXO VII

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA ANO: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRA

MA

1
º

● Compreender a estrutura do gênero notícia,
seus argumentos e as relações de significado
interno e externo.

● Aprimorar a prática de escrita, reconhecendo
as peculiaridades do gênero notícia.

● Aprimorar a prática de escrita, com senso
crítico sob o que é informado.

● Reconhecer o uso do acento indicativo de
crase.

● Aprimorar prática de leitura.

● Desenvolver a oralidade.

● Estrutura da palavra.

● Processo de formação de palavras.

● Acentuação.

● Regência verbal.

● Crase.

● Conjunções coordenativas.

● Leitura e interpretação de texto.

● Produção textual: crônica, poesia, humor em
textos narrativos (contos).

● Gêneros da oralidade e não verbais.

● Tópicos ortográficos.

● Leitura e debate em
sala sobre variados
temas de relevância
social.

● Produção de textos
críticos, sobre
variados temas.

● Aula expositiva.

● Conceituação, com
abordagem em verbos
de uso recorrente.

● Contos, anedota,
mímica e debate.

● Data show

● Computador

● Texto de Jornal

● Internet

● Livro didático

● Gramática

● Dicionário

● TV

● DVD

1º
BIM
EST
RE
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● Compreender a estrutura dos gêneros de
jornal e as suas relações de significado interno
e externo.

● Frase, oração e período.

● Orações coordenadas.

● Leitura e debate em
sala sobre variados
temas de relevância

● Data show

● Computador

2º
BIM
EST



296

2
º

● Aprimorar a prática de escrita, reconhecendo
as peculiaridades dos gêneros de jornal.

● Aprimorar a prática de escrita, com senso
crítico sob o que é informado.

● Aprimorar prática de leitura.

● Desenvolver a oralidade.

● Reconhecer as relações de concordância
verbal e nominal.

● Reconhecer a diferença entre frase, oração e
período.

● Compreender o uso das orações subordinadas
adjetivas e suas interpretações.

● Orações subordinadas adjetivas.

● Concordância verbal e nominal.

● Pontuação.

● Produção textual: textos instrucionais; jornal

(reportagem, notícia, editorial, artigo de opinião)

e hemeroteca.

● Leitura e interpretação de texto.

● Gêneros da oralidade e não verbais.

● Tópicos ortográficos.

social.

● Produção de textos
críticos, sobre
variados temas.

● Aula expositiva.

● Conceituação de
frase, oração e
período.

● Conceituação das
orações subordinadas
adjetivas.

● Jornal, mímica e
debate.

● Texto de Jornal

● Internet

● Livro didático

● Gramática

● Dicionário

● TV

● DVD

RE
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DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA ANO: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIME
STRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAM
A

3
º

● Relatar opiniões, ideias, experiências e acontecimentos por meio
de argumentos verbais e não verbais, seguindo uma sequência
lógica da narração.

● Perceber regularidades de ordem morfossintática, no papel
funcional assumido pelos elementos na estrutura da sentença
para compreensão das relações semântico-discursivas.

● Estabelecer relações entre informações textuais, contextuais e
intertextuais na construção do sentido do texto.

● Período composto por subordinação.

● Orações substantivas.

● Diferenças entre pronome relativo e
conjunção integrante.

● Figuras de estilo.

● Produção textual: o debate regrado
público, texto dissertativo-
argumentativo.

● Leitura e interpretação de texto.

● Gêneros da oralidade e não verbais.

● Tópicos ortográficos.

● Leitura e debate em sala
sobre variados temas de
relevância social.

● Produção de textos
críticos, sobre variados
temas.

● Data show

● Computador

● Textos variados

● Entender a progressão temática e o encadeamento lógico do
texto.

● Utilizar adequadamente as linguagens conotativa, denotativa e
referencial.

● Aula expositiva.

● Conceituação de orações
substantivas e figuras de
estilo.

● Internet

● Livro didático

● Gramática

3º
BIME
STRE

● Exteriorizar opinião perante situações de injustiça, discriminação
e preconceito. ● Conceituação dos textos

argumentativos.
● Dicionário

● Reconhecer os elementos de intencionalidade implícita (humor,
sentido figurado, valores, preconceito).

● Aprimorar a leitura, exercitando-a a partir de orientação sobre
entonação, pontuação e ênfase.

● Organização de um
debate regradopúblico.

● TV

● DVD

● Relatar opiniões, ideias, experiências e acontecimentos por meio
de argumentos verbais e não verbais, seguindo uma sequência
lógica da narração.

● Perceber regularidades de ordem morfossintática, no papel
funcional assumido pelos elementos na estrutura da sentença

● Período composto por subordinação.

● Conjunções subordinativas.

● Leitura e debate em sala
sobre variados temas de
relevância social.

● Produção de textos

● Data show

● Computador

4º
BIME
STRE
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4
º

para compreensão das relações semântico-discursivas.

● Estabelecer relações entre informações textuais, contextuais e
intertextuais na construção do sentido do texto.

● Entender a progressão temática e o encadeamento lógico do
texto.

● Utilizar adequadamente as linguagens conotativa, denotativa e
referencial.

● Exteriorizar opinião perante situações de injustiça, discriminação
e preconceito.

● Reconhecer os elementos de intencionalidade implícita (humor,
sentido figurado, valores, preconceito).

● Aprimorar a leitura, exercitando-a a partir de orientação sobre
entonação, pontuação e ênfase.

● Orações adverbiais.

● Figuras de pensamento.

● Produção textual: texto dissertativo-
argumentativo, noções de redação
oficial.

● Leitura e interpretação de texto.

● Gêneros da oralidade e não verbais.

● Tópicos ortográficos.

críticos, sobre variados
temas.

● Aula expositiva.

● Conceituação de figuras
de estilo e de
pensamento.

● Análise das orações
subordinadas
substantivas, adjetivas e
adverbiais.

● Debate.

● Texto variados

● Internet

● Livro didático

● Gramática

● Dicionário

● TV

● DVD
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ANEXO VIII

DISCIPLINA: MATEMÁTICA Série: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME STRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS DIDÁTICOS CRON
OGRA
MA

MATEMÁTICA 1 (4 aulas) MATEMÁTICA 2 (2 aulas)

1º

● Compreender a ideia de potenciação
e radiciação.

● Identificar os termos da potenciação
e radiciação.

● Aplicar as propriedades e escrever em
notação científica.

● Calcular a raízes e a potências.

● Compreender o conceito de conjunto
e representá-lo.

● Realizar as operações com conjuntos.

● Identificar e representar os
conjuntos.

● Potenciação e radiciação.

● Números reais ( racionais e
irracionais).

● Equações do 1º grau.

● Conceitos primitivos: ponto,
reta e plano.

● Semi-reta e segmento de
retas.

● Ângulos: definição, tipos,
bissetriz, teorema do ângulo
externo.

● Paralelismo.

● Serão feitas aulas
expositivas e resolução
de exercícios.

● Uso de vídeos nas aulas
para maior
compreensão.

● Serão realizadas
atividades extraclasse e
no laboratório.

● Estimular o
desenvolvimento de pré-
requisitos.

● Livro
didático.

● Lista de
exercícios.

● Quadro.

● Vídeos
didáticos.

● Calculadora.

● Laboratório
de ciências.

1
º
B
I
M
E
S
T
R
E

● Resolver equações e sistemas de
equações.

● Representar graficamente uma

● Sistemas de equações do
primeiro grau.

● Ângulos formados por retas
paralelas e uma transversal.

● Triângulos: definição, soma

● Serão feitas aulas
expositivas e resolução
de exercícios.

● Uso de vídeos nas aulas

● Livro
didático.

● Lista de

2
º
B
I
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2º
equação.

● Resolver problemas envolvendo
equações e sistemas.

● Compreender a ideia de ângulo.

● Identificar os elementos de um
ângulo.

● Classificar e medir ângulos.

dos ângulos e perímetro.

● Quadriláteros notáveis:
definição, propriedades e
soma dos ângulos.

para maior
compreensão.

● Serão realizadas
atividades extraclasse e
no laboratório.

● Estimular o
desenvolvimento de pré-
requisitos.

exercícios.

● Quadro.

● Vídeos
didáticos.

● Calculadora.

● Laboratório
de ciências.

● Régua,
transferidor e
compasso.

M
E
S
T
R
E
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA Série: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOG
RAMA

MATEMÁTICA 1 (4 aulas) MATEMÁTICA 2 (2 aulas)

3º

● Calcular e identificar o calor
numérico de uma expressão.

● Reconhecer os polinômios.

● Identificar o coeficiente e parte
literal.

● Efetuar as operações.

● Desenvolver os produtos notáveis.

● Fatorar os polinômios.

● Monômios e polinômios

● Expressões algébricas

● Polígonos: definição,
elementos, soma dos ângulos,
número de diagonais.

● Ângulos na circunferência

● Serão feitas aulas
expositivas e resolução
de exercícios.

● Uso de vídeos nas aulas
para maior
compreensão.

● Serão realizadas
atividades extraclasse e
no laboratório.

● Estimular o
desenvolvimento de pré-
requisitos.

● Livro
didático.

● Lista de
exercícios.

● Quadro.

● Vídeos
didáticos.

● Calculadora.

● Laboratório
de ciências.

3º
BI
M
ES
TR
E

● Identificar e classificar os elementos
de um polígono.

● Reconhecer e classificar os
polígonos.

● Calcular a soma dos ângulos de um
polígono, suas diagonais, e sua área.

● Reconhecer, classificar e construir

● Expressões algébricas

● Estatística básica:Razão,
proporção, médias e
porcentagens.

● Polígonos regulares

● Áreas das figuras

● Serão feitas aulas
expositivas e resolução
de exercícios.

● Uso de vídeos nas aulas
para maior
compreensão.

● Serão realizadas
atividades extraclasse e

● Livro
didático.

● Lista de
exercícios.

● Quadro.

● Vídeos

4º
BI
M
ES
TR
E
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4º
gráficos e tabelas.

● Calcular média, moda e mediana.

● Efetuar cálculos de probabilidade.

no laboratório.

● Estimular o
desenvolvimento de pré-
requisitos.

didáticos.

● Calculadora.

● Laboratório
de ciências.
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ANEXO IX

DISCIPLINA: MATEMÁTICA Série: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

MATEMÁTICA 1 (4 aulas) MATEMÁTICA 2 (2 aulas)

1º

● Estabelecer relações entre temas
matemáticos com diferentes
campos e conhecimentos de outras
áreas curriculares.

● Reconhecer situações que podem
ser descritas em linguagem
matemática e ser capazes de aplicá-
las.

Potenciação e radiciação

•Definição eidentificação

•Propriedades eoperações

•Extração da raiz

•Simplificação deradicais

•Operações comradicais

•Racionalização

•Revisão: ângulos: definição e
tipos.

• Triângulos: Definição, tipos,
soma dos ângulos.

Quadriláteros notáveis.

. Teorema de tales.

● Aula expositiva
dos conteúdos.

● Exercícios em sala
e para casa

● Atividades em
grupo

● Vídeos

● Debates

● Avaliações

● Livro Didático

● Quadro /
Pincel

● TV

● Notebook

● Projetor

1º
BIME
STRE

● Compreender e ampliar estratégias
variadas de cálculo algébrico, em
situações contextualizadas, na
resolução de equações do 2º grau,
formalizando o conceito.

● Compreender sistemas de equações

Equações do 2º grau

•Conceito Histórico

•Resoluçãodeequação do 2º
grau/situações-problema

•Fórmula deBháskara

● Semelhança de triângulos e
relações métricas.

● Polígonos.

● Circunferência e círculo:

● Aula expositiva
dos conteúdos.

● Exercícios em sala
e para casa

● Atividades em
grupo

● Livro Didático

● Quadro /
Pincel

● TV

● Notebook

2º
BIME
STRE
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2º
de 1º e 2º graus como um
importante recurso na resolução de
situações-problema. Sistemas de equações de 1º e 2º

graus

•Métodos deresolução

•Representaçãogeométrica

definição e perímetro. ● Vídeos

● Debates

● Avaliações

● Projetor
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA Série: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

MATEMÁTICA 1 (4 aulas) MATEMÁTICA 2 (2 aulas)

3º
● Reconhecer e aplicar os conceitos e

os cálculos de áreas e os volumes
em situações-problema.

Funções

•Definição,domínioe imagem,

interpretação de gráficos.

•Funçãoafim ( definiçãoe

gráficos)

. Função quadrática: definição

● Polígonos inscritos e
circunscritos em uma
circunferência

● Áreas das principais figuras
planas.

● Aula expositiva
dos conteúdos.

● Exercícios em sala
e para casa

● Atividades em
grupo

● Vídeos

● Debates

● Avaliações

● Livro Didático

● Quadro /
Pincel

● TV

● Notebook

● Projetor

3º
BIME
STRE

4º

● Compreender o conceito de função,
construir e interpretar gráficos
cartesianos simples.

Função quadrática

● Gráficos.

● Problemas envolvendo a
função afim e a função
quadrática.

● Áreas das figuras planas e área
do círculo.

● Aula expositiva
dos conteúdos.

● Exercícios em sala
e para casa

● Atividades em

● Livro Didático

● Quadro /
Pincel

● TV

● Notebook

4º
BIME
STRE
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grupo

● Vídeos

● Debates

● Avaliações

● Projetor
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ANEXO X

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA Série: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Reconhecimento e conscientização das
dimensões corporais e de sua saúde e de como
mantê-la por meio de avaliação física.

● Despertar nos alunos a vivência dos conceitos
de responsabilidade e sustentabilidade no
esporte, ética, espírito de equipe, respeito ao
próximo e a si mesmo, respeito aos próprios
limites, potencial de superação.

● Hipertensão, diabetes, colesterol alto e suas
consequências;

● Avaliação diagnóstica e PAR-Q;

● Conscientização da importância da atividade
física e manutenção de hábitos saudáveis;

● Esporte, atividade física, exercício físico,
jogos e a lógica esportiva;

● Olimpíadas e seus objetivos originais.

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de modelos
didáticos;

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

1º BIMESTRE

2º

● Recordar as regras básicas dos principais
esportes e aplica-las durante as partidas.

●Manter o espírito de equipe mesmo em
ambiente de competição.

●Manter o respeito ao adversário sob
qualquer circunstância.

● Busca do raciocínio tático durante as
partidas.

● Jogos esportivos (esportes com regras
adaptadas);

● Esportes tradicionais (preparação para o
JEREM – aspectos técnicos e táticos)aulas
teóricas e práticas;

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de modelos
didáticos;

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

2º BIMESTRE



308

3º

● Aceitar seu corpo e reconhecer formas de
manter-se saudável;

● Reconhecer o bombardeio de
informações às quais estão
constantemente expostos e perceber os
padrões de beleza impostos a sociedade;

● Reconhecer a diferença entre beleza e
saúde.

● Sociedade e consumo;

● Globalização e a manipulação da população
através de padrões de beleza impostos pela
sociedade;

● A indústria da beleza x saúde (debate);

● Exercícios mais acessíveis para manutenção
da saúde.

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de modelos
didáticos;

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

3º BIMESTRE

4º

● Buscar formas práticas e acessíveis para
manter-se saudável;

● Conhecer os efeitos que substâncias
ilícitas podem causar ao corpo;

● Relembrar os pontos principais das
matérias abordadas durante o ano e
apontar com suas palavras o que foi
aprendido.

● Exercícios adaptados (funcionais);

● Prática de exercícios com finalidade de
melhorar a qualidade de vida e a saúde x
estética;

● Utilização de substâncias ilícitas (bomba) e
seus efeitos no corpo, além de possíveis
efeitos colaterais;

● A participação do negro na construção do
cenário esportivo atual (filme “Estrada para a
glória” edebate);

● Portfólio de redações sobre as matérias
abordadas durante o ano.

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de modelos
didáticos;

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

4º BIMESTRE
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ANEXO XI

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA SÉRIE: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Reconhecimento e conscientização
das dimensões corporais e de sua
saúde e de como mantê-la por meio
de avaliação física;

● Despertar nos alunos a vivência dos
conceitos de responsabilidade e
sustentabilidade no esporte, ética,
espírito de equipe, respeito ao
próximo e a si mesmo, respeito aos
próprios limites, potencial de
superação.

● Avaliação diagnóstica e PAR-Q;

● Hipertensão, diabetes, colesterol alto e suas consequências
(pesquisa);

● Conscientização da importância da atividade física e manutenção
de hábitos saudáveis;

● Esporte, atividade física, exercício físico, jogos e a lógicaesportiva;

● Olimpíadas e seus objetivos originais.

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de
modelos
didáticos.

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

1º

BIMESTRE

2º

● Recordar as regras básicas dos
principais esportes e aplica-las
durante as partidas;

● Manter o espírito de equipe mesmo
em ambiente de competição;

● Manter o respeito ao adversário sob
qualquer circunstância;

● Busca do raciocínio tático durante as
partidas; Busca da compreensão das
ações da arbitragem e respeito a cada
ação (fair play).

● Organização de jogos pelos próprios alunos para que vivenciem as
regras pela visão da arbitragem;

● Jogos esportivos (esportes com regras adaptadas);

● Relembrar os aspectos principais dos esportes tradicionais
(preparação para o JEREM – aspectos técnicos e táticos) aulas
teóricas e práticas;

● Reflexão da relação entre a visão do atleta e do árbitro.

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de
modelos
didáticos.

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

2º

BIMESTRE
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3º

● Aceitar seu corpo e reconhecer formas
de manter-se saudável;

● Reconhecer o bombardeio de
informações às quais estão
constantemente expostos e perceber
os padrões de beleza impostos a
sociedade;

● Reconhecer a diferença entre beleza e
saúde.

● Sociedade e consumo (pesquisa, redação e debate)

● Globalização e a manipulação da população através de padrões de
beleza impostos pela sociedade (debate)

● A indústria da beleza x saúde (debate);

● Exercícios mais acessíveis para manutenção da saúde (pesquisa e
aplicação).

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de
modelos
didáticos.

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

3º

BIMESTRE

4º

● Buscar formas práticas e acessíveis para
manter-se saudável;

● Conhecer os efeitos que substâncias ilícitas
podem causar ao corpo;

● Relembrar os pontos principais das
matérias abordadas durante o ano e
apontar com suas palavras o que foi
aprendido;

● Relembrar a participação dos negros no
esporte e contrapor a história com o
cenário atual.

● Exercícios funcionais e exercícios em academias e
estabelecimentos afins;

● Prática de exercícios com finalidade de melhorar a qualidade de
vida e a saúde x estética;

● Utilização de substâncias ilícitas (bomba) e seus efeitos no corpo,
além de possíveis efeitos colaterais;

● A participação do negro na construção do cenário esportivo atual
(filme “Estradapara a glória” e debate);

● Portifólio de redações sobre as matérias abordadas durante oano.

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Construção de
modelos
didáticos.

● Vídeos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Quadro Branco.

4º

BIMESTRE
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ANEXO XII

COMPONENTE CURRICULAR: CIENCIAS SÉRIE: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Conhecer melhor o próprio corpo e
valorizar hábitos e atitudes que
contribuam para a saúde individual e
coletiva.

● Compreender os conceitos científicos
básicos relacionando o que aprende na
escola com seu cotidiano e sua saúde.

● Células (estruturas, tipos celulares, níveis
de organização do corpo humano).

● Tecidos (epitelial, conjuntivo, muscular e
nervoso).

● Sistema digestório.

● Nutrição (carboidratos, lipídeos,
proteínas, vitaminas, água e sais
minerais).

● Alimentação equilibrada (distúrbios
alimentares).

● Sistema respiratório.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

1º

BIMESTRE

2º

● Conhecer melhor o próprio corpo e
valorizar hábitos e atitudes que
contribuam para a saúde individual e
coletiva.

● Compreender os conceitos científicos
básicos relacionando o que aprende na
escola com seu cotidiano e sua saúde.

● Sistema cardiovascular.

● Sangue.

● Sistema locomotor (ossos e músculos).

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

2º

BIMESTRE
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3º

● Conhecer melhor o próprio corpo e
valorizar hábitos e atitudes que
contribuam para a saúde individual e
coletiva.

● Compreender os conceitos científicos
básicos relacionando o que aprende na
escola com seu cotidiano e sua saúde.

● Os sentidos (tato, visão, audição, olfato,
gustação e fonação).

● Sistema nervoso.

● Sistema endócrino.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

3º

BIMESTRE

4º

● Conhecer melhor o próprio corpo e
valorizar hábitos e atitudes que
contribuam para a saúde individual e
coletiva.

● Compreender os conceitos científicos
básicos relacionando o que aprende na
escola com seu cotidiano e sua saúde.

● Sistema urinário.

● Sistema Reprodutor.

● Doenças sexualmente transmissíveis.

● Métodos contraceptivos.

● Hereditariedade.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

4º

BIMESTRE
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ANEXO XIII

COMPONENTE CURRICULAR: CIENCIAS SÉRIE: 9°ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

QUÍMICA

● Permitir que os estudantes entendam o
conceito macroscópico de matéria, dessa
forma, permite ao mesmo uma visão mais
técnica dos fenômenos que ocorrem em
seu cotidiano.

FÍSICA

● Estabelecer os princípios básicosda
Cinemática.

● Entender as principais características
de certos movimentos.

QUÍMICA

● Conceitos Fundamentais.

Átomo, Massa, Volume, Temperatura e Densidade.

● Substâncias e Misturas.

● Estados físicos damatéria

Gráficos de mudança de estado físico.

● Métodos de separação demisturas.

● Transformações Químicas.

FÍSICA

● Notação científica

● Conceitos fundamentais.

Ponto matéria, Corpo extenso, Movimento e Repouso.

● Movimento Uniforme.

Velocidade média e função horária.

● Movimento Uniformemente Variado.

● Aceleração média, função horária e
equação de Torrichelli.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro branco

1º BIMESTRE
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2º

QUÍMICA

● Permitir que os estudantes conheçam a
matéria em sua essência e possam
compreender fenômenos
microscópicos e de natureza quântica.

FÍSICA

● Proporcionar aos estudantes a
compreensão de que algumas
grandezas necessitam de valor, direção
e sentido para serem bemdescritas.

● Entender os princípios básicosda
dinâmica.

QUÍMICA

● Introdução à Teoria atômica.

● Modelos Atômicos.

Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.

● Características Atômicas.

Número de massa, prótons, nêutrons e elétrons,
isóbaros, isótopos, isótonos e
isoeletrônicos.

● Diagrama de Pauling.

Distribuição eletrônica.

● Tabela Periódica.

FÍSICA

● Vetores ( operações com vetores)

● Leis de Newton.

● Tipos de Forças.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro branco

2º BIMESTRE
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COMPONENTE CURRICULAR: CIENCIAS SÉRIE: 9°ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

3º

QUÍMICA

● Permitir que os estudantes entendam
a relação entre as substâncias e a
característica de algumas classes de
compostos.

● Permitir a compreensão de forças

que compõem a nossa realidade.

FÍSICA

● Entender o conceito de energia como
outra forma de descrever omundo.

QUÍMICA

● Ligações Químicas ( iônica, covalente
e metálica).

● Funções inorgânicas (óxido, ácido,
base e sal)

FÍSICA

● Trabalho

● Energia cinética, potencial e
mecânica.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro branco

3º BIMESTRE

4º QUÍMICA

● Aprofundamento nos
aspectosquantitativos das reações
químicas

QUÍMICA

● Balanceamento das equações
químicas (método de tentativas e
matemático).

FÍSICA

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Estudo dirigido.

4º BIMESTRE



316

FÍSICA

Proporcionar aos estudantes a compreensão sobre as
formas sobre calor, temperatura e ondas.

● Termologia.

- Escalas termométricas.

- Calor e temperatura.

● Ondas.

-Introdução a ondulatória.

-Período frequência e comprimento de onda.

-Ondas na corda

● Estudo dirigido.

 Construção de modelos
didáticos.

● Construção de
modelos
didáticos.
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ANEXO XIV

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA SÉRIE: 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Discutir o crescimento desequilibrado das economias das
Américas, analisando sua colonização e ocupação
territorial, as relações de dependência tecnológica e de
capitais, a urbanização e as alterações na relação cidade-
campo; a modernização da agricultura; as relações com os
grandes mercados e os centros do poder, destacando as
questões ambientais: o solo, o clima, as águas e oar.

● Identificar as formas de representação do mundo,
valorizando a cartografia como instrumento de informação
dos fenômenos presentes no espaço geográficomundial.

● Compreender a fragmentação do mundo em grandes
blocos regionais e os organismos criados por esses para
sua administração.

● A economia também muda o espaço

geográfico.

● O espaço geográfico mundial durante a

guerra fria.

● O fim do socialismo soviético e a nova

ordemmundial.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º BIMESTRE
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2º

● Compreender a fragmentação do mundo em grandes
blocos regionais e os organismos criados por esses para
sua administração.

● Compreender a Africa pre-colonização, a partilha da Africa,
o processo de descolonização, aspectos físicos, políticos e
econômicos; a questão da miséria, fome e seca.

● Africa: regionalização,conferencia de Berlim 1883/1885,
exploração( conflitos étnicos- hutus x tutsis), Apartheid na
Africa do Sul,Boko Haram.

● Reconhecer a relação entre o subdesenvolvimento,
desenvolvimento e o colonialismo.

● Identificar e analisar os principais aspectos: naturais,
sociopolítico-econômicos, científico-tecnológicos e
culturais dos EUA .

● Organismos Internacionais

● África

● América: O espaço geográfico antes da

colonização.

● Estados Unidos da América

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

2º BIMESTRE
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3º
● Identificar e analisar os principais aspectos: naturais,

sociopolítico-econômicos, científico-tecnológicos e
culturais do México, dos países da América Central e
Andina.

● México

● América Central

● América Andina

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório.

3º BIMESTRE

4º
● Identificar e analisar os principais aspectos: naturais,

sociopolítico-econômicos, científico-tecnológicos e
culturais da América Platina.

● Identificar e analisar os principais aspectos: naturais,
sociopolítico-econômicos, científico-tecnológicos e
culturais da Índia e Sudeste Asiático.

● América Platina

● Índia

● SUDESTE ASIÁTICO

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório.

4º BIMESTRE
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ANEXO XV

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA SÉRIE: 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Identificar e analisar os aspectos
naturais, socio-políticos e econômicos
da Rússia e doa países da CEI.

● Localizar o continente europeu.

● Descrever as desigualdades regionais
dos países europeus do ponto de vista
socioeconômico e explicar os objetivos
da União Europeia.

● Analisar o processo de industrialização,
de urbanização e modernização da
agricultura da Europa.

● Revisão do 8º ano- Capitalismo,Socialismo,
Guerra Fria.

● Rússia: aspectos naturais, humanos e
econômicos.

● Formação da CEI e seu problemas.

● Europa: Dimensão e localização.

● Divisão política e regional da Europa.

● Integração da Europa, União Europeia.

● Distribuição da população.

● Diferentes povos e culturas europeus.

● Industrialização, economia e agricultura.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

29/02 – 10/05

2º

● Entender a dinâmica sociopolítica do
Japã, assim como aspectos científicos-
tecnológicos e culturais.

● Entender a ocorrência de terremotos
no Japão.

●

● O espaço geográfico do Japão.

● Aspectos históricos do Japão.

● O espaço industrial e rural japonês.

● Aspectos populacionais do Japão.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco
11/05 – 20/07
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3º

● Caracterizar os aspectos
socioeconômicos, políticos, culturais,
humanos e ambientais da Ásia.

● Analisar a geografia do OrienteMédio.

● Caracterizar os aspectos culturais,
políticos, socioeconômicos dospaíses
do Oriente Médio.

● Entender e analisar o conflito étnico-
religioso no Oriente Médio.

● As mudanças no espaço geográfico da Ásia.

● Natureza asiática e população.

● Meio ambiente(Ásia).

● Aspectos geográficos do Oriente Médio.

● Aspectos históricos do OrienteMédio.

● Os povos e conflitos do Oriente Médio.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco 21/07 – 14/10

4º
● Identificar e analisar os aspectos

naturais, socioeconômicos, científico-
tecnológicos e culturais da China.

● Compreender a formação do novíssimo
mundo destacando Australia e Nova
Zelandia.

● China: aspectos naturais e humanos.

● Economia e política da China.

● Aspectos geográficos do novíssimomundo.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

17/10 – 28/12
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ANEXO XVI

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA SÉRIE: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRA
MA

1º ● Relacionar a crise do sistema colonial com as
transformações mundiais decorrentes da Revolução
Industrial e da expansão da França napoleônica.

● Século das Luzes

● A Revolução Francesa

● O governo de Napoleão Bonaparte

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Pesquisa bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º BIMESTRE
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2º

● Identificar a quebra do pacto colonial como início
do processo de independência e apontar as demais
consequências econômicas, sociais e políticas da
vinda da corte portuguesa para o Brasil.

● Situar a Inglaterra como principal beneficiária da
abertura dos portos brasileiros às nações amigas.

Comparar o processo de independência do Brasil
com o processo de independência das demais
colônias latino-americanas, identificando seus
limites, compreender quea dependência e
afragilidade econômica dos países latino-
americanos estão relacionadas com o processo de
colonização e de organização desses Estados.

● Situar o Brasil, no contexto das alianças políticas e
econômicas da América Latina, na atualidade.

● Revoltas e conflitos na Colônia
Portuguesa

● A independência das colônias da
América Espanhola

● O Brasil conquista sua soberania

● Primeiro Reinado: o governo deD.
Pedro I

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Pesquisa bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

2º BIMESTRE
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA SÉRIE: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

3º

● Caracterizar Estado, nação, diferentes sistemas políticos e
formas de governo; apontar suas diferenças e semelhanças;
considerar a importância da elaboração de

● uma Constituição para a organização política de um paíse
discutir sobre o real alcance das normas constitucionais
diante da atualidade brasileira.

● Identificar as diretrizes do Anteprojeto Constitucionalde
1823 e da Constituição de 1824; traçar o panorama das
dificuldades econômicas e sociais brasileiras do

● Primeiro Reinado;

● Conceituar o imperialismo do século XIX, apontar seu
desdobramento para América Latina.

● O Império Brasileiro em
perigo: As regências

● Dom Pedro II no poder:
transformações e Conflitos

● O Neocolonialismo

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Pesquisa
bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

3º BIMESTRE

4º

● Definir o funcionamento do sistema político brasileirodo
século XIX e descrever suas características.

● Caracterizar a economia cafeeira da 2ª metade do século
XIX.

● identificar semelhanças e permanências com a cultura
canavieira.

● apontar as condições favoráveis para o surto industrial do
século XIX no Brasil e relacionaras transformações da
sociedade brasileira e da industrialização com a lavoura
cafeeira.

● Caracterizar o processo de crise da monarquia no Brasil,

● Mudanças no Segundo
Reinado Brasileiro

● A República Brasileira

● Canudos e cangaço: Guerra
no Sertão

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Pesquisa
bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

4º BIMESTRE



325

detectando os principais fatores que contribuíram para a

clamação da República.

● Identificar mudanças de mentalidade e de interesses em
torno da questão da escravidão.

● Descrever as transformações nas relações de trabalho a
partir do séc. XIX.

● Contrastar o trabalho escravo com o trabalho livre e
comparar as condições do trabalhador ao final do século XIX
com os da atualidade.

● indicar as formas de resistência e organização dosoperários
do início do século XX e da atualidade, relacioná-lascom

orrentes ideológicas do respectivo momento histórico.
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ANEXO XVII

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA SÉRIE: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMESTR E

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRA MA

1º

● Analisar a primeira guerra mundial e suas consequências para o
Brasil.

● Compreender a Revolução Russa e as principais teorias socialistas
difundidas pelo movimento operário no mundo.

● Analisar a crise do capitalismo liberal, o surgimento dos sistemas
totalitários na Europa e as políticas intervencionistas na economia.

● Caracterizar o regime republicano federalista brasileiro.

● Apontar semelhanças e diferenças entre Monarquia e República.

● Identificar os pontos fundamentais da Constituição de 1891 e
compará-la com a Constituição de 1824.

● Compreender o sistema de dominação oligárquica efetivado
através do coronelismo, da política dos governadores e da política
do café com leite.

● Identificar permanências dessas práticas políticas na atualidade.

● A Primeira Guerra Mundial

tilha da África

● A Revolução Russa

rias Socialistas

● 1929: o capitalismo em crise

● A ameaça totalitária

● Brasil: as oligarquias no poder

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Pesquisa
bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º BIMESTRE

2º ● Apontar as razões e as origens dos movimentos populares rurais e
urbanos do período, traçando um paralelo com os movimentos
populares da atualidade. ● O tenentismo e a Revolução de

● Aula expositiva

● Aula prática

● Vídeos

● Livro didático
2º BIMESTRE
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● Analisar o caráter da religiosidade popular no Brasil.

● Descrever seu aspecto histórico e suas influências culturais.

● Mostrar que ao longo da História, polêmicas, conflitos, diferenças
e afinidades, entre indivíduos e nações, ganharam caráter religioso
ou místico.

● Compreender o mundo Pós-Guerra.

1930

● Quinze anos no poder

● A Segunda GuerraMundial
(1939-1945)

● A descolonização da Ásia e da
África

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Pesquisa
bibliográfica

● Jogos

● Quadro Branco
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA SÉRIE: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

3º

● Analisar o surgimento de novas organizações políticas mundiais no contexto
conhecido como “GuerraFria”.

● Relacionar essas novas organizações com a bipartição dos eixos políticos, seus
conflitos e alinhamentos.

● Descrever o impacto do avanço tecnológico e científico, nas relações de
trabalho e de comportamento, das sociedades no período.

● Relacionar a industrialização brasileira, a abertura para o capital estrangeiro a
partir da década de 50, com o processo de urbanização e consequente êxodo
rural.

● Avaliar a importância da criação de Brasília, nesse contexto, como fator de
desenvolvimento, urbanização e integração do Centro-Oeste dopaís.

● Identificar as características dos governos populistas no Brasil de 1945 a 1964
e comparar com as práticas políticas da atualidade.

● Compreender a estrutura democráticado período e as razões de sua queda em
1964.

● O socialismo no
mundo

● Vargas: do
afastamento ao
retorno

● De Juscelino a Jango

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Pesquisa
bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

3º BIMESTRE

4º
● Descrever os principais movimentos culturais da década de 60, no mundo e no

Brasil.

● Analisar suas influências na atualidade, identificando permanências e
diferenças.

● Interpretar o contexto histórico das experiências autoritárias da América

● O Brasil em tempos
de ditadura

● Brasil: a volta da

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

4º BIMESTRE
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Latina.

● Analisar a instauração do regime militar no Brasil, calcado na supressão dos
direitos políticos e civis e no intervencionismo estatal na economia.

● Identificar a importância da liberdade de expressão e das garantias individuais
do cidadão como fundamentos da sociedade democrática.

● Compreender o processo de redemocratização da América Latina dando
ênfase à “Nova República” brasileira com a culminância da promulgação da
Constituição de 1988.

● Identificar as reivindicações de direitos dos gruposminoritários.

● Analisar a temática indígena e negra na atualidade; discutir aspectos legais das
questões.

● Discutir a situação do adolescente, analisando o “Estatuto da Criança e do
Adolescente” como regulamentador da questão.

democracia

● A democracia
consolidada

● OMundo no Pós
Guerra Fria

modelos didáticos

● Pesquisa
bibliográfica

● Quadro Branco
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ANEXO XVIII

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

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

•Entender a produção visual como produto

cultural sujeito à análise e ao entendimento.

•Compreender e reconhecer diferentes
linguagens como forma de comunicação
humana.

● Estudo do desenho:

eométrico;

bstrato;

observação;

criação.

● Ambiente cultural artístico do
século XVIII e XIX no Brasil.
Nascimento da fotografia.

● Fotografia; Pontilhismo

● Aula expositiva

● Debate

● Realização de trabalhos
práticos

● Atividade de apreciação
crítica

● Apreciação de imagens

● Provas com conteúdos
cumulativos

● Audiovisuais

● Imagens impressas

● Textos

● Artigos

● Quadro Branco

1º
BIMESTRE



331

2º
•Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos
para análise, entendimento e fruição da
produção visual.

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

•Desenvolver a capacidade de leitura e análise
dos elementos das artes visuais
contextualizando-os nos movimentos artísticos
do século XVIII ao XX.

Arte na América Latina em
obras de Frida Kahlo, Diego
Rivera, José Clemente Orozcoe
outros.

● Impressionismo: início das
grandes tendências de arte no
século XX; influência da
fotografia.

● Artistas precursores do
Modernismo Brasileiro.

● Aula expositiva

● Debate

Realização de trabalhos
práticos

● Atividade de apreciação
crítica

● Apreciação de imagens

● Provas com conteúdos
cumulativos

● Audiovisuais

● Imagens impressas
● Textos

● Artigos

● Quadro Branc

1º
BIMESTRE
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DE APRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

3º

volver a compreensão da diversidade artística e cultural:

imentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos
artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música,
Artes Cênicas) em culturas diversas;

ruir uma relação de autoconfiança com a produção artística
pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria
produção e a de colegas;

car, relacionar e compreender diferentes funções de arte,
trabalho e produção de artistas;

sar e saber organizar informações sobre arte em contato com
artistas, obras de arte, fontes de comunicação e informação.

● Movimento Modernista Brasileiro
– novas tendências da arte
brasileira, sua relação com
diversas culturas.

● Semana de Arte Moderna e
busca de uma identidade cultural
nacional. Artistas, intelectuais e
literatos que participaram da
Semana de 1922.

● Modernismo Brasileiro após a
Semana da Arte Moderna

● Aula expositiva

● Debate

● Realização de trabalhos
práticos

● Atividade de apreciação
crítica

● Apreciação de imagens

● Provas com conteúdos
cumulativos

● Audiovisuais

● Imagens
impressas

● Textos

● Artigos

● Quadro Branco

3º BIMESTRE
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4º

•Conhecer e valorizar manifestações culturais afro-
brasileiras e indígenas na cultura brasileira.

•Conhecer elementos da linguagem visual
relacionando-os à história da arte e às imagens
cotidianas.

•(Re)conhecer a importância do diálogo entre as
diversas áreas do conhecimento, reforçando a
importância da Arte na formação da sociedade por
meio de estilos/movimentos artísticos e culturais, bem
como identificá-los dentro do contexto histórico
vigente.

● Movimento das Artes e Ofícios e
o Art Nouveau.

● Expressionismo, Cubismo e
Surrealismo no Brasil. Principais
inovações na arte brasileira e
influência europeia - teoria
antropofágica, simplificação da
forma

● Aula expositiva

● Debate

● Realização de trabalhos
práticos

● Atividade de apreciação
crítica

● Apreciação de imagens

● Provas com conteúdos
cumulativos

● Audiovisuais

● Imagens
impressas

● Textos

● Artigos

● Quadro Branco 4º BIMESTRE
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ANEXO XIX

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMEST
RE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Compreender e utilizar a arte como linguagem,
mantendo uma atitude de busca pessoal e ou
coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a
emoção, a investigação, a sensibilidade e a
reflexão ao realizar e fruir produções artísticas.

● Construir uma relação de autoconfiança com a
produção artística pessoal e conhecimento
estético, respeitando a própria produção e a dos
colega.

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

● Abstracionismo: relação de elementos da
linguagem visual: ponto, linha e plano

● Dadaísmo: signo e significado em obrasde
Marcel Duchamp e Readymade
(Paradigmas da arte contemporânea)

● Surrealismo: valorização de pesquisas
científicas; inconsciente e sonhos em
expressões artísticas.

● Estudo de meios de comunicação de
massa e influências no comportamento da
sociedade.

● Introdução à leitura da obra de arte
relacionando elementos básicos da
linguagem visual ao estilo artístico e
período histórico

● Aula expositiva

● Debate

● Realização de
trabalhospráticos

● Atividade de
apreciação crítica

● Apreciação de imagens

● Provas com conteúdos
cumulativos

● Audiovisuais

● Imagens impressas

● Textos

● Artigos

● Quadro Branco

1º BIMESTRE

2º
● Experimentar e conhecer materiais, instrumentos

e procedimentos artísticos diversos em arte (Artes
Visuais, Dança, Música, Teatro), de modo que os
utilize nos trabalhos pessoais, identifique-os e
interprete-os na apreciação e contextualizá-los
culturalmente.

● Introdução a novas tendências da arte no
século XX. Influência e domínio dos
Estados Unidos na Arte Pós–moderna.

● Op Art / Pop Art

● Arte concreta]

● Aula expositiva

● Debate

● Realização de
trabalhospráticos

● Atividade de

● Audiovisuais

● Imagens impressas

● Textos

● Artigos

2º BIMESTRE
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● Conhecer e identificar os estilos/movimentos
artísticos e a cultura produzida pela humanidade;
respeite e valorizar a diversidade cultural e
perceber a arte como linguagem expressiva
estética e comunicacional.

● Expressionismo abstrato

● Introdução a transformações estéticas e
tecnológicas da arte no século XX:

e por computador – vídeoarte

e conceitual

er- realismo

imal Art-Instalações

ppening

y Art, etc.

● Arte Contemporânea no Brasil e no
Distrito Federal.

apreciação crítica

● Apreciação de imagens

● Provas com conteúdos
cumulativos

● Quadro Branco
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMEST
RE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

3º

● Perceber desdobramentos no cenário mundial de novas
tecnologias digitais relacionadas à arte.

● Desenvolver a capacidade de leitura e análise de
elementos de artes visuais, contextualizando-os em
movimentos artísticos do século XX até os dias atuais.

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

● Compreender o universo poético da linguagem visual.

● Fotografia e Pontilhismo

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

● Expressionismo: tendência para
traduzir em linhas e cores
sentimentos mais dramáticos do
homem.

● Cubismo: abandono da perspectiva;
cubismo analítico e cubismo
sintético (construção e colagem)

● Estudo de aspectos da arte africana
relacionados ao Cubismo

● Aula expositiva

● Debate

● Realização de trabalhos
práticos

● Atividade de apreciação
crítica

● Apreciação de imagens

● Provas com conteúdos
cumulativos

● Audiovisuais

● Imagens impressas

● Textos

● Artigos

● Quadro Branco

3º BIMESTRE

4º

● Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem
visual em espaço bidimensional e tridimensional em
diferentes possibilidades expressivas.

● Identificar profissões que envolvem o universo artístico.

Reconhecer influências da ciência e da tecnologia
sobreproduções visuais do século XX.

● Relação entre arte e mercado.

● Influência da tecnologia em
realizações artísticas atuais.

● Tendências de novas profissões
ligadas a arte e a tecnologias
contemporâneas.

Influências de movimentos artísticos

● Aula expositiva

● Debate

● Realização de trabalhos
práticos

● Atividade de apreciação
crítica

● Apreciação de imagens

● Audiovisuais

● Imagens impressas

● Textos

● Artigos

● Quadro Branco

4º BIMESTRE
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● Reconhecer diferentes tipos de obra de arte e suas
características próprias, e compreender tendências
artísticas do século XX.

● Compreender manifestações artísticas em diversos
continentes e sua influência na arte realizada noBrasil.

do século XIX sobre produções
modernistas brasileiras.

● Impressionismo: Início das grandes
tendências de arte no século XX;
observação de efeitos da luz solar
sobre objetos; sombras luminosas e
coloridas; contrastes de luz e
sombra.

● Diferença entre COR luz e COR
pigmento

 Provas com conteúdos
cumulativos
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ANEXO XX

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLES SÉRIE: 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIME
STRE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º
● Perguntar e responder sobre fatos

passados com tempo definido.

● Voz passiva.

● Descrever pessoas, lugares e objetos.

● Passado simples (verbos regulares e irregulares)

● Voz passiva.

● Adjetivos.

● Vocabulário: transportes e gêneros de filme.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos
29/02 – 10/05

2º
● Relacionar informações diferentes

sobre uma mesma pessoa.

● Expressar opiniões.

● Pronomes relativos.

● Verbos modais.

● Vocabulário: profissões e qualidades.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos
11/05 – 20/07

3º
● Expressar sugestões e conselhos.

● Indicar a existência de objetos e

locais.

● Verbo should.

● There is/ there are.

● Vocabulário: partes do corpo e phrasalverbs.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos
21/07 – 14/10
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4º

● Perguntar sobre datas, eventos.

● Expressar hipóteses.

● Perguntar e responder sobre ações

futuras.

● Pronomes interrogativos.

● Uso do se ( IF) e verbos na forma condicional.

● Futuro imediato.

● Vocabulário: meses, datas, partes da casa.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

17/10 – 28/12



340

ANEXO XXI

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLES SÉRIE: 9° ANO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLOS DEAPRENDIZAGEM

BIMEST
RE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Expressar formas de

comunicação.

● Perguntar e responder sobre

fatos passados.

● Conectivos

● Presente perfeito

● Vocabulário: saudações e palavras

relacionadas a biblioteca

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

29/02 – 10/05

2º ● Expressar opiniões.

● Expressar-se sobre pessoas e

coisas de forma não definida.

● Verbos modais

● Pronomes indefinidos

● Vocabulário: palavras relacionadas

a internet e países, nacionalidades,

línguas

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

11/05 – 20/07

3º
● Expressar ações na voz passiva

● Perguntar e responder sobre

quantidades

● Verbo na forma passiva

● Substantivos contáveis e não-

contáveis

● Vocabulário: palavras relacionadas

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos 21/07 – 14/10
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ao entretenimento e comida

4º ● Descrever pessoas, objetos e

lugares.

● Grau comparativo dos adjetivos

● Grau superlativo dos adjetivos

● Vocabulário: linguagem de

propaganda e profissão.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido.

● Apresentação em grupo.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos
17/10 – 28/12
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ANEXO XXII

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUES SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e seus
contextos mediante natureza, função, organização das
manifestações, de acordo com as condições de
produção e recepção.

● Refletir sobre o caráter heterogêneo das línguas

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e seus
contextos mediante natureza, função, organização das
manifestações, de acordo com as condições de
produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de sentidos nos
textos por meio de recursos gramaticais, lexicais,
pragmáticos, imagéticos.

Literatura:

● Teoria literária

● Conceito de literatura

● Figuras de linguagem

● Texto literário e não literário

● Gêneros literários clássicos

Gramática:

● Noções de variação linguística

● Elementos da comunicação

● Funções de linguagem

● Semântica

Texto:

● Leitura e declamação de
poemas.

● Estrutura de trabalhos escolares:
capa, contracapa, introdução,
desenvolvimento, conclusão e
referência bibliográfica.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º BIMESTRE
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2º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza, função,
organização das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Recuperar as representações artísticas canônicas
universais, as contribuições de origem africana e
indígena e favorecer a fruição estética das
manifestações culturais populares e locais

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza, função,
organização das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção. f) Refletir sobre a
construção de sentidos nos textos por meio de
recursos gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

Literatura:

● Trovadorismo

● Renascimento

● Quinhentismo brasileiro

● Tradição oral africana

Gramática:

● Papel dos sinais de pontuação
na construção dos sentidos.

Texto:

● Pôster

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º BIMESTRE
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COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUES SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

3º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante natureza,
função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e
recepção.

● Refletir sobre o caráter heterogêneo das
línguas.

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante natureza,
função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e
recepção. f) Refletir sobre a construção de
sentidos nos textos por meio de recursos
gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

Literatura:

● Barroco

Gramática:

● Verbos

Texto:

• Gêneros textuais orais
(apresentações, exposições, debates,
relatos, memórias etc.), considerando
as etapas de planejamento, produção
e revisão.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

4º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante natureza,
função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e
recepção.
Refletir sobre o caráter heterogêneo das
línguas.

Literatura:

● Arcadismo

Texto:

• Gêneros de textos não verbais
(gráficos, tabelas entre outros).

• Texto dissertativo-

- Pesquisa
bibliográfica.

4º BIMESTRE
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● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante natureza,
função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e
recepção. f) Refletir sobre a construção de
sentidos nos textos por meio de recursos
gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

argumentativo
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ANEXO XXIII

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUES SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos e seus contextos
mediante natureza, função, organização
das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Refletir sobre o caráter heterogêneo
das línguas.

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos e seus contextos
mediante natureza, função, organização
das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção. f)
Refletir sobre a construção de sentidos
nos textos por meio de recursos
gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

Literatura:

● Teoria literária

● O Romantismo no Brasil: poesia

Gramática:

● Revisão das Classes de Palavras

● Revisão verbos: modo e tempo

● Revisão pronome (pessoal e demonstrativo).

● Estudo do vocabulário de origem africana e
indígena na constituição do português
brasileiro.

Texto:

● Informação central e periférica

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º BIMESTRE

2º

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos e seus contextos
mediante natureza, função, organização
das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Recuperar as representações artísticas
canônicas universais, as contribuições
de origem africana e indígena e

Literatura:

● Romantismo brasileiro: prosa.

● Literatura africana colonial.

Gramática:

● Sintaxe: classificação dos verbos e seus
complementos.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º BIMESTRE
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favorecer a fruição estética das
manifestações culturais populares e
locais.

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos e seus contextos
mediante natureza, função, organização
das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de sentidos
nos textos por meio de recursos
gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

● Regência verbal.

● Crase.

Texto:

● Síntese de conteúdos.

- Pesquisa bibliográfica.
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COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUES SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

3º

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos e seus contextos
mediante natureza, função,
organização das manifestações, de
acordo com as condições de
produção e recepção.

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos e seus contextos
mediante natureza, função,
organização das manifestações, de
acordo com as condições de
produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de
sentidos nos textos por meio de
recursos gramaticais, lexicais,
pragmáticos, imagéticos.

Literatura:

● Realismo

● Naturalismo

Gramática:

● Análise sintática: tipos de sujeitos e tipos
de predicado.

● Concordância verbal

Texto:

● Estereótipos e ponto de vista.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

3º BIMESTRE
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4º

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos e seus contextos
mediante natureza, função,
organização das manifestações, de
acordo com as condições de
produção e recepção.

 Refletir sobre a construção de sentidos
nos textos por meio de recursos
gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

Literatura:

● Parnasianismo

● Simbolismo

Gramática:

● Adjunto Adverbial

● Diferença entre adjunto adnominal,

 complemento nominal, aposto e
vocativo.

Texto:

● Construção de sentidos (pressuposição e
inferência)

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

4º BIMESTRE
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ANEXO XXIV

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUES SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza,
função, organização das
manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza,
função, organização das
manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de
sentidos nos textos por meio de
recursos gramaticais, lexicais,
pragmáticos, imagéticos.

Literatura:

● Teoria literária

● Pré-modernismo

● Vanguardas europeias

● Modernismo emPortugal

Gramática

● Frase oração e período:

● Período composto (Coordenação e
Subordinação)

Texto
● Coesão referencial

● Elementos de análise do discurso
(objetivo do texto, participantes do
discurso, vozes presentes no discurso,
elementos intertextuais e construção de
análise crítica).

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º BIMESTRE
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2º

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza,
função, organização das
manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza,
função, organização das
manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.
f) Refletir sobre a construção de
sentidos nos textos por meio de
recursos gramaticais, lexicais,
pragmáticos, imagéticos.

Literatura:

● Semana da Arte Moderna

● Modernismo no Brasil (1ª geração)

Gramática:

● Período composto por subordinação:
oração subordinadas substantivas.

Texto:

● Estrutura dissertativa- Introdução

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

2º BIMESTRE
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COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUES SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA

3º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das
manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das
manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de sentidos
nos textos por meio de recursos
gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

Literatura:

● Modernismo no Brasil (2ª
Geração)

Gramática:

● Pronome Relativo

● Período Composto por
Subordinação: Oração Adjetiva

Texto:

● Estrutura dissertativa -
Argumentação, proposta de
intervenção e conclusão

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

3º BIMESTRE
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4º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das
manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Recuperar as representações artísticas
canônicas universais, as contribuições de
origem africana e indígena e favorecer a
fruição estética das manifestações
culturais populares e locais.

Literatura:

● Modernismo no Brasil (3ª
Geração)

● Tendências contemporâneas da
Literatura no Brasil.

● Literatura pós-colonial africana

Gramática:

● Período composto por
subordinação: oraçõessubordinadas
adverbiais.

● Período composto por
coordenação

● Tópicos de língua padrão:
determinantes do verbo e do
nome, colocação pronominal, uso
de vírgula, crase etc.

Texto:

Interação entre textos e mídia,
análise crítica de textos.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

4º BIMESTRE
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ANEXO XXV

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA SÉRIE: 1º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE
OBJETIVOS

(HABILIDADES)

CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRA
MAMatemática 1 Matemática 2

1- Identificar informações centrais e periféricas,
apresentadas em diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

Inter-relacionar objetos de conhecimento

nas diferentes áreas.

3- Organizar estratégias de ação e selecionar
método

4- Selecionar modelos explicativos, formular
hipóteses e prever resultados

5- Aplicar métodos adequados para análise e
resolução de problemas

Conjuntos: definição, conjuntos
numéricos, operações, relações
entre conjuntos.

Ângulos, triângulos e
teorema de tales.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para casa

1-Livro texto de
matemática do 1° ano.

2-Exercicios
complementares na xerox.

1º
Intervalos reais

Semelhança de
triângulos, relações
métricas no triangulo
retângulo.

e em sala.

4-Procedimentos de recuperação

contínua.

3-Caderno e anotações.

4-Recursos multimídia.

1º BIMESTRE

Razão, proporção, porcentagem
5-Atendimento fora da grade

horária.

2º

1- Identificar informações centrais e periféricas,
apresentadas em diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

Inter-relacionar objetos de conhecimento

nas diferentes áreas.

2-Organizar estratégias de ação e selecionar

Função: plano cartesiano (par
ordenado, produto cartesiano),
definição de função, zeros,
variações, gráficos.

Função afim

Relações trigonométricas
no triangulo retângulo.

Polígonos: definição,
soma dos ângulos,
números de diagonais,
quadriláteros notáveis,
polígonos regulares.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para casa

e em sala.

Procedimentos de
recuperaçãocontínua.

1-Livro texto de
matemática do 1° ano.

2-Exercicios
complementares na xerox.

3-Caderno e anotações.

4-Recursos multimídia

1º BIMESTRE
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4- Selecionar modelos explicativos, formular
hipóteses e prever resultados

Aplicar métodos adequados para análise e resolução
de problemas

4-5-Atendimento fora da grade
horária.
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE
OBJETIVOS

(HABILIDADES)

CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOG
RAMAMatemática 1 Matemática 2

1- Identificar informações centrais e periféricas,
apresentadas em diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

Inter-relacionar objetos de conhecimento

nas diferentes áreas.

3- Organizar estratégias de ação e selecionar
método

4- Selecionar modelos explicativos, formular
hipóteses e prever resultados

5- Aplicar métodos adequados para análise e
resolução de problemas

1-Aulas expositivas.

Áreas das figuras planas
2-Aulas práticas.

1-Livro texto de
matemática do 1° ano.

3º
Função quadrática

Sequência: Definição,
monotonicidade, tipos, sequência
de Fibonacci

Geometria de posição e
poliedros (prismas e
pirâmide)

3-Listas de exercícios para casa

e em sala.

4-Procedimentos de recuperação

contínua.

2-Exercicios
complementares na xerox.

3-Caderno e anotações.

4-Recursos multimídia

3º
BIMESTRE

5-Atendimento fora da grade

horária.
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4º

1- Identificar informações centrais e periféricas,
apresentadas em diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

Inter-relacionar objetos de conhecimento

nas diferentes áreas.

3- Organizar estratégias de ação e selecionar
método

4- Selecionar modelos explicativos, formular
hipóteses e prever resultados

5- Aplicar métodos adequados para análise e
resolução de problemas

Sequências: PA E PG

Prismas e pirâmides.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para casa

e em sala.

4-Procedimentos de recuperação

contínua.

5-Atendimento fora da grade

horária.

1-Livro texto de
matemática do 1° ano.

2-Exercicios
complementares na xerox.

3-Caderno e anotações.

4-Recursos multimídia

4º
BIMESTRE
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ANEXO XXVI

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE
OBJETIVOS

(HABILIDADES)

CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA
MATEMÁTICA 1 MATEMÁTICA 2

1-Identificar informações centrais e
periféricas, apresentadas em diferentes
linguagens, e suas inter-relações.

metria no triângulo retângulo e
num triangulo qualquer.

Áreas de figuras planas.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

4-Procedimentos de
recuperação contínua.

5-Atendimento fora da grade
horária.

1-Livro texto de
matemática do 1°
E 2º ano.

1º
2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes áreas.

3-Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

Circunferência trigonométrica

2-Exercicios
complementares na
xerox.

3-Caderno e
anotações.

1º BIMESTRE

4-Selecionar modelos explicativos,
formular hipóteses e prever resultados. 4-Recursos

multimídia.
5-Aplicar métodos adequados para
análise e resolução de problemas.

1-Identificar informações centrais e
periféricas, apresentadas em diferentes
linguagens, e suas inter-relações.

Potências, função exponencial e
logarítmica.

ros. poliedros de Platão

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

1-Livro texto de
matemática do 1°
E 2º ano.

2º 2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes áreas.

Funções trigonométricas: seno e
cosseno ferência e círculo

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

2-Exercicios
complementares na
xerox.

2º BIMESTRE

3-Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

.

4-Procedimentos de
recuperação contínua.

5-Atendimento fora da grade
horária.

3- C
aderno e
anotações.
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4-Selecionar modelos
explicativos,formular hipóteses e
prever resultados

5-Aplicar métodos adequados para
análise e resolução de problemas.

4-Recursos
multimídia.
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA SÉRIE: 2º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE
OBJETIVOS

(HABILIDADES)

CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA
MATEMÁTICA 1 MATEMÁTICA 2

1-Identificar informações centrais e
periféricas, apresentadas em diferentes
linguagens, e suas inter-relações. 1-Aulas expositivas.

1-Livro texto de
matemática do 1°
E 2º ano.

3º

2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes áreas.

3-Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

4-Selecionar modelos explicativos,
formular hipóteses e prever resultados.

Juros simples e compostos

Matrizes

Sólidos

Esfera

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

4-Procedimentos de
recuperação comtínua.

2-Exercicios
complementares na
xerox.

3-Caderno e
anotações.

3º BIMESTRE

5-Aplicar métodos adequados para
análise e resolução de problemas.

5-Atendimento fora da grade
horária.

4-Recursos
multimídia.

1-Identificar informações centrais e
periféricas, apresentadas em diferentes
linguagens, e suas inter-relações.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

1-Livro texto de
matemática do 1°
E 2ª ano.

4º
2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes áreas.

3-Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

Determinantes

Sistemas lineares
Troncos

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

4-Procedimentos de
recuperação comtínua.

2-Exercicios
complementares na
xerox.

3-Caderno e
anotações.

4º BIMESTRE

4-Selecionar modelos explicativos,
formular hipóteses e prever resultados.

5-Atendimento fora da grade
horária.

4-Recursos
multimídia.

4- Aplicar métodos adequados
para análise e resolução de problemas
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ANEXO XXVII

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA SÉRIE: 3º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA
MATEMÁTICA 1 MATEMÁTICA 2

1º

1- Identificar informações centrais
e periféricas, apresentadas em
diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes
áreas.

3- Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

4- Selecionar modelos
explicativos, formular hipóteses e
prever resultados.

5- Aplicar métodos adequados para
análise e resolução de problemas.

Análise combinatória e
probabilidade

Noções de estatística: primeiros
conceitos, distribuição de
frequência, gráficos e medidas
estatísticas.

Revisão: triângulos e teorema de
tales.

Semelhança de triângulos, relações
métricas no triangulo retângulo.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

4-Procedimentos de
recuperação contínua.

5-Atendimento fora da
grade horária.

1-Livro texto de
matemática do 3°
ano.

2-Exercicios
complementares
na xerox.

3-Caderno e
anotações.

4-Recursos
multimídia.

1º BIMESTRE
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2º

1- Identificar informações centrais
e periféricas, apresentadas em
diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes
áreas.

3- Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

4- Selecionar modelos
explicativos, formular hipóteses e
prever resultados.

5- Aplicar métodos adequados para
análise e resolução de problemas.

Noções de estatística: primeiros
conceitos, distribuição de
frequência, gráficos e medidas
estatísticas.

Plano cartesiano

Relações trigonométricas no
triangulo retângulo, lei dos senos e
dos cossenos.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

4-Procedimentos de
recuperação contínua.

5-Atendimento fora da
grade horária.

1-Livro texto de
matemática do 3°
ano.

2-Exercicios
complementares
na xerox.

3-Caderno e
anotações.

4-Recursos
multimídia.

2º BIMESTRE
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BIMESTRE OBJETIVOS
CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA
MATEMÁTICA 1 MATEMÁTICA 2

3º

1- Identificar informações centrais e
periféricas, apresentadas em
diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes áreas.

3- Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

4- Selecionar modelos explicativos,
formular hipóteses e prever
resultados.

5- Aplicar métodos adequados para
análise e resolução de problemas.

Geometria analítica: ponto e
reta.

Equações da circunferência

Números complexos

Polígonos: definição, soma dos ângulos,
números de diagonais, quadriláteros
notáveis, polígonos regulares.

Poliedros.

- 1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

4-Procedimentos de
recuperação contínua.

5-Atendimento fora da
grade horária.

1-Livro texto de
matemática do 3°
ano.

2-Exercicios
complementares
na xerox.

3-Caderno e
anotações.

4-Recursos
multimídia.

.

3º BIMESTRE
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4º

1- Identificar informações centrais e
periféricas, apresentadas em
diferentes linguagens, e suas inter-
relações.

2- Inter-relacionar objetos de
conhecimento nas diferentes áreas.

3- Organizar estratégias de ação e
selecionar métodos.

4- Selecionar modelos explicativos,
formular hipóteses e prever
resultados.

5- Aplicar métodos adequados para
análise e resolução de problemas.

Números complexos

Polinômios

Sólidos: prismas, cilindro, cone,
pirâmides e troncos.

1-Aulas expositivas.

2-Aulas práticas.

3-Listas de exercícios para
casa e em sala.

4-Procedimentos de
recuperação contínua.

5-Atendimento fora da
grade horária.

1-Livro texto de
matemática do 3°
ano.

2-Exercicios
complementares
na xerox.

3-Caderno e
anotações.

4-Recursos
multimídia.

4º BIMESTRE
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ANEXO XXVIII

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA SÉRIE: 1º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTR
E

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Conscientizar e reconhecer as
dimensões corporais através da
atividade física;

● Reconhecer as regras dasmodalidades
esportivas;

● Avaliar as medidas corporais;

● Analisar os resultados obtidos na
avaliação (parâmetros).

● Testes físicos
diversos e anamnese
(Par- Q);

● IMC / Benefícios da
atividade física

● Valências físicas
(força, flexibilidade,
velocidade,
agilidade, resistência
aeróbica e
anaeróbica)

● Esportes tradicionais
(Futsal, basquete,
handebol, vôlei);

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos didáticos;

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º BIMESTRE

2º
● Apresentar as diversas valências físicas

do corpo;

● Conhecer origem e função dos
alimentos;

● Nutrição e
alimentação
(Origem e Função
dos alimentos)

● Esportes tradicionais
(Futsal, basquete,
handebol, vôlei);

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

2º BIMESTRE
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3º
● A cooperação através de jogos.

● Jogos Cooperativos

● Prática de esportes
diferenciados (rúgbi,
badminton, skate,
slackline e etc)

● Primeiros Socorros

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

3º BIMESTRE

4º
● Conhecer as táticas individuais e

coletivas dos esportes;

● Introduzir a musicalidade as práticas
esportivas

● Cultura afro-
brasileira e racismo
no esporte;

● Diversidade de
gênero no esporte

● Ritmos.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos didáticos;

- Pesquisa bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

4º BIMESTRE
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ANEXO XXIX

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTR
E

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Conscientizar e reconhecer as
dimensões corporais através da
atividade física;

● Reconhecer as regras das
modalidades esportivas;

● Avaliar as medidas corporais;

● Analisar os resultados obtidos na
avaliação (parâmetros).

● Testes físicos diversos e anamnese
(Par- Q);

● História da Educação Física noMundo

● Esportes tradicionais (Futsal, basquete,
handebol, vôlei);

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º BIMESTRE

2º
● Apresentar as diversas

modalidades de academia;

● Conhecer a nutrição esportiva ea
suplementação alimentar;

● Nutrientes (Função dos carboidratos,
proteínas, gorduras, nutrientes e
vitaminas) e suplementos alimentares;

● Esportes tradicionais (Futsal, basquete,
handebol, vôlei);

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

2º BIMESTRE
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3º
● Introduzir a musicalidade as

práticas esportivas;

● Desenvolver a cooperação através
de jogos.

● Anatomia básica (Sistema
cardiovascular, sistema esquelético e
sistema muscular)

● Jogos cooperativos;

● Práticas de esportes diferenciados
(rúgbi, badminton, skate, slackline e
etc)

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

3º BIMESTRE

4º
● Conhecer as táticas individuais e

coletivas dos esportes;

● Aplicar as habilidades
desenvolvidas no esporte dealto
rendimento;

● Cultura afro-brasileira e racismo no
esporte;

● Diversidade de gênero no esporte.

● Ritmos.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

4º BIMESTRE
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ANEXO XXX

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMEST
RE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS DIDÁTICOS
CRONOG
RAMA

1º

● Conscientizar e reconhecer as
dimensões corporais através da
atividade física;

● Reconhecer as regras das
modalidades esportivas;

● Avaliar as medidas corporais;

● Analisar os resultados obtidos na
avaliação (parâmetros).

● História da Educação Física no Brasil;

● Testes físicos diversos e anamnese (PAR-
Q);

● Esportes tradicionais (Futsal, basquete,
handebol, vôlei);

● Tática dos esportes coletivos;

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

1º
BIMESTRE

2º
● Apresentar as diversasmodalidades

de academia;

● Conhecer a nutrição esportiva ea
suplementação alimentar;

● Alimentação - Nutrientes (Macro e
micronutrientes)

● Suplementos alimentares

● Colesterol (HDL, LDL)

● Transtornos psicológicos causadospelo
culto ao corpo (anorexia, bulimia,
vigorexia, tanorexia, uso de
anabolizantes)

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de
modelos didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

2º
BIMESTRE
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3º
● Introduzir a vivência de práticas

esportivas menos difundidas noPaís

● Desenvolver a cooperação através
de jogos.

● Ginásticas de
academia
(musculação/treina
mento
funcional/crossfit/
hiit)

● Modalidades diferenciadas como:
Rúgbi, Badminton, skate,
slackline;

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

3º
BIMESTRE

4º
● Conhecer as táticas individuais e

coletivas dos esportes;

● Introduzir a musicalidade as práticas
esportivas;

● Cultura afro-brasileira e
racismo no esporte;

● Diversidade de gênero no esporte

● Ritmos.

- Aula expositiva;

- Aula prática;

- Estudo dirigido;

-Construção de modelos
didáticos;

- Pesquisa
bibliográfica.

- Vídeos;

- Livro didático;

- Jogos;

- Laboratório.

4º
BIMESTRE
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ANEXO XXXI

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚ
DOS

PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Confrontar interpretações científicas com
interpretações baseadas no senso comum, ao
longo do tempo ou em diferentes culturas.

● Avaliar propostas de intervenção noambiente,
considerando a qualidade da vida humana ou
medidas de conservação, recuperação ou
utilização sustentável da biodiversidade.

● Identificar etapas em processos deobtenção,
transformação, utilização ou reciclagem de
recursos naturais, energéticos ou matérias-
primas, considerando processos biológicos,
químicos ou físicos neles envolvidos.

● Identificar padrões em fenômenos eprocessos
vitais dos organismos, comomanutenção do
equilíbrio interno, defesa, relações com o
ambiente, sexualidade, entre outros.

● Compreender o papel da evolução naprodução
de padrões, processos biológicos ou na
organização taxonômica dos seres vivos.

BIO I

● Introdução a Biologia

● Metodologia Científica

● Origem da Vida

● Conceitos em ecologia

● População

● Comunidade

● Cadeia e Teia alimentar

● Fluxo de Energia

● Pirâmides Ecológicas

● Relações Ecológicas

BIO II

● Água e Sais Minerais

● Carboidratos

● Lipídios

● Proteínas

● Enzimas

● Disciplina divididaem
duas frentes: Bio I e Bio II

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Seminários;

● Portfólio

● Slides;

● Documentários;

● Artigos
Científicos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Laboratório;

1º SEMESTRE

2 º SEMESTRE



373

● Ácidos Nucléicos

● Vitaminas

● Nutrição

● Ciclos Biogeoquímicos

2º

● Confrontar interpretações científicas com
interpretações baseadas no senso comum, ao
longo do tempo ou em diferentes culturas.

● Avaliar propostas de intervenção noambiente,
considerando a qualidade da vida humana ou
medidas de conservação, recuperação ou
utilização sustentável da biodiversidade.

● Identificar etapas em processos deobtenção,
transformação, utilização ou reciclagem de
recursos naturais, energéticos ou matérias-
primas, considerando processos biológicos,
químicos ou físicos neles envolvidos.

● Identificar padrões em fenômenos eprocessos
vitais dos organismos, comomanutenção do
equilíbrio interno, defesa, relações com o
ambiente, sexualidade, entre outros.

● Compreender o papel da evolução naprodução
de padrões, processos biológicos ou na
organização taxonômica dos seres vivos.

BIO I

● Teoria Celular

● Microscopia

● Desenvolvimento Embrionário

● Membrana Plasmática

● Transporte Celular

● Citoplasma

● Organelas

● Núcleo

● Mitose

● Meiose

● Respiração Celular

● Fotossíntese

BIO II

● Biomas Brasileiros

● Impactos Ambientais

● Sustentabilidade
 Educação Ambiental

● Disciplina dividida em
duas frentes: Bio I e
Bio II

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Seminários;

● Portfólio

● Slides;

● Documentários;

● Artigos
Científicos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Laboratório.

●

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE



374

ANEXO XXXII

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Compreender o papel da evolução na produção de
padrões, processos biológicos ou na organização
taxonômica dosseres vivos.

● Interpretar modelos e experimentos para explicar
fenômenosou processos biológicos em qualquer nível
de organização dos sistemas biológicos.

● Identificar padrões em fenômenos e processos
vitais dos organismos, como manutenção do
equilíbrio interno,defesa, relações com o
ambiente, sexualidade, entre outros.

● Compreender o papel da evolução na produção de
padrões, processos biológicos ou na organização
taxonômica dosseres vivos.

● Identificar padrões em fenômenos e processos
vitais dos organismos, como manutenção do
equilíbrio interno,defesa, relações com o
ambiente, sexualidade, entre outros.

● Compreender o papel da evolução na produção de
padrões, processos biológicos ou na organização
taxonômica dosseres vivos.

● Associar características adaptativas dos organismos
com seu modo de vida ou com seus limites de
distribuição emdiferentes ambientes, em especial em

BIO I

● Introdução aos seres
vivos

● Taxonomia e
Sistemática

● Vírus e doenças virais

● Bactérias edoenças
bacterianas

● Cianobatérias

● Fungos e doenças
fúngicas

● Protozoários e doenças
parasíticas

● Algas BIO

II

● Introdução ao Reino
Plantae

● Disciplina
dividida em
duas frentes:
Bio I e Bio II

● Aula
expositiva;

● Aula prática;

● Estudo
dirigido;

● Seminários;

● Portfólio

● Slides;

● Documentários;

● Artigos
Científicos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Laboratório;

1º SEMESTRE

2 º SEMESTRE



375

ambientes brasileiros.
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● Briófitas

● Pteridófitas

● Gimnospermas

● Introdução às
Angiospermas

● Angiospermas – flor
(diversidade,
polinização, reprodução
vegetativa, subgrupos
de Angiospermas),
semente, fruto
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COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA

2º

● Compreender o papel da evolução na produção de padrões,
processos biológicos ou na organização taxonômica dosseres
vivos.

● Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenosou
processos biológicos em qualquer nível de organização dos
sistemas biológicos.

● Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos
organismos, como manutenção do equilíbrio interno,defesa,
relações com o ambiente, sexualidade, entre outros.

● Compreender o papel da evolução na produção de padrões,
processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres
vivos.

● Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos
organismos, como manutenção do equilíbrio interno,defesa,
relações com o ambiente, sexualidade, entre outros.

● Compreender o papel da evolução na produção de padrões,
processos biológicos ou na organização taxonômica dosseres
vivos.

● Associar características adaptativas dos organismos com seu
modo de vida ou com seus limites de distribuição emdiferentes
ambientes, em especial em ambientes brasileiros.

BIO I

● Fungos

● Introdução ao estudo
dos animais -
Características
gerais,
desenvolvimento
embrionário

● Poríferos e Cnidários
- Características
gerais

● Platelmintos,
Nematelmintos e
Moluscos

● Anelídeos e
Artrópodes

● Equinodermos e
Cordados

● Peixes e Anfíbios

● Répteis e Aves

● Mamíferos

● Disciplina
dividida em
duas frentes:
Bio I e Bio II

● Aula
expositiva;

● Aula prática;

● Estudo
dirigido;

● Seminários;

● Portfólio

● Slides;

● Documentários;

● Artigos
Científicos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Laboratório;

● Aula de campo
dirigida no
Zoológico

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE
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BIO II

● Angiospermas – Tecidos

● Angiospermas - Raiz,
Caule e Folha

● Angiospermas -
Semente e Fruto

● Fisiologia das
Angiospermas -
Absorção, Transporte e
Evaporação

● Fotossíntese e
Fitormônios

● Fotoperiodismo e
Movimentos das
Angiospermas
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ANEXO XXXIII

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º
● Reconhecer mecanismos de transmissão

da vida, prevendo ou explicando a
manifestação de características dos seres
vivos.

onhecer benefícios, limitações e aspectos éticos
da biotecnologia, considerando estruturas
e processos biológicos envolvidos em
produtos biotecnológicos

● Identificar padrões em fenômenos e
processos vitais dos organismos, como
manutenção do equilíbrio interno, defesa,
relações com o ambiente, sexualidade,
entre outros.

● Avaliar impactos em ambientes naturais
decorrentes de atividades sociais ou
econômicas, considerando interesses
contraditórios.

● Compreender a importância dos ciclos
biogeoquímicos ou do fluxo energia paraa
vida, ou da ação de agentes ou
fenômenos que podem causar alterações
nesses processos.

● Identificar etapas em processos de
obtenção, transformação, utilização ou
reciclagem de recursos naturais,

BIO I

● Conceitos básicos em Genética

● Hereditariedade (teoria da pangênese, teoria da
préformação, teoria da epigênese)

● Ácidos Nucleicos

● Duplicação do DNA, Transcrição e Tradução

● Tipos de Cromossomos/Mutações

● 1ª Lei de Mendel

● Probabilidade/Heredogramas

BIO II

● Evolução: A Origem

● Teorias Evolucionistas

● Pensamento evolucionista – Lamarck, Darwin e
Wallace

● Evidências Evolutivas – 1.Fósseis, 2.Anatomia
comparada (Órgãos homólogos, Órgãos análogos
e Órgãos vestigiais), 3.Embriologia comparada, 4.
Bioquímica comparada, 5. Seleção natural e

● Disciplina dividida
em duas frentes:
Bio I e Bio II

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Seminários;

● Júri Simulado

● Slides;

● Documentários;

● Artigos
Científicos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Laboratório;

1º SEMESTRE

2 º SEMESTRE



380

energéticos ou matérias-primas,
considerando processos biológicos,
químicos ou físicos neles envolvidos.

adaptação, 6. Seleção sexual e seleção artificial

● Teorias da evolução após Darwin

● Forças Evolutivas – As bases genéticas daevolução
– Genética de Populações, deriva genética e
seleção natural
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COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

2º

● Reconhecer mecanismos de transmissão
da vida, prevendo ou explicando a
manifestação de características dos seres
vivos.

onhecer benefícios, limitações e aspectos éticos
da biotecnologia, considerando estruturas
e processos biológicos envolvidos em
produtos biotecnológicos

● Identificar padrões em fenômenos e
processos vitais dos organismos, como
manutenção do equilíbrio interno, defesa,
relações com o ambiente, sexualidade,
entre outros.

● Avaliar impactos em ambientes naturais
decorrentes de atividades sociais ou
econômicas, considerando interesses
contraditórios.

● Compreender a importância dos ciclos
biogeoquímicos ou do fluxo energia paraa
vida, ou da ação de agentes ou
fenômenos que podem causar alterações
nesses processos.

● Identificar etapas em processos de
obtenção, transformação, utilização ou
reciclagem de recursos naturais,
energéticos ou matérias-primas,
considerando processos biológicos,

BIO I

● Interações entre os alelos de um gene - Padrões
de dominância (Dominância incompleta,
Codominância, Alelos Letais)

● Alelos Múltiplos - Pelagem dos coelhos eSistema
ABO

● Alelos Múltiplos – Pleiotropia

● Interação Gênica - ComplementaçãoGênica,
Epistasia, Herança Quantitativa

● Ligação Gênica (Linkage) - Permutação (Crossing-
over), Recombinação, Mutações – Mapeamento
cromossômico

● Determinação e influência do sexo

● Padrões de herança influenciados pelo sexo

BIO II

● Evolução da Vida

● Primatas e Evolução Humana

● Ecologia - Noções básicas

● Ecossistemas;

● Interações Ecológicas

● Disciplina dividida
em duas frentes:
Bio I e Bio II

● Aula expositiva;

● Aula prática;

● Estudo dirigido;

● Seminários;

● Júri Simulado

● Slides;

● Documentários;

● Artigos
Científicos;

● Livro didático;

● Jogos;

● Laboratório;

1º SEMESTRE (11 /
05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1 (17 /
10 – 28 / 12)
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químicos ou físicos neles envolvidos. ● Ciclos Biogeoquímicos

● Biomas Brasileiros

● Biotecnologia

-Biologia Molecular (replicação, transcrição e
tradução)

-Engenharia Genética (transgênicos)

-Clonagem

-Células-tronco

-Fertilização artificial

-Terapia Gênica

● Fisiologia Humana
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ANEXO XXXIV

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE
OBJETIVOS

CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS RECURSOS

DIDÁTICOS
CRONOGRAM
A

FÍSICA I FÍSICA II

1º

● Introduzir os principais conceitos do métodocientífico
na ciência Física

● Tratar os números a partir da notação científica.

● Articular os conceitos de cinemática e dinâmica

● Aplicar em situações cotidianas e de laboratórioa
mecânica

● Inferir resultados a partir de observações de simulações
em computação.

● Identificar forças e saber como tratar na interpretação
de problemas dinâmicos.

● Sistema Internacional de
Unidades

● Notação Científica

● Diferenciação entre
grandezas escalares e
vetoriais.

● Leis de Newton e suas

ões nos movimentos

os e curvilíneos.

● Aplicações das leis de Newton.

● Tipos de forças

● Conceitos de referencial,
posição, deslocamento,
velocidade, aceleração,
força, massa, peso.

●Movimentos Retilíneos,
Curvilíneos e 2-D.

● Aula expositiva.

● Aula prática com
computador.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Problemas em grupo.

● Pesquisa
bibliográfica.

● Vídeos

● Filmes

● Livro
didático

● Jogos

● Informática

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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2º

● Conceber a interpretação de fenômenos mecânicosa
luz da energia.

● Tratar de novos conceitos como momento linear.

● Relacionar o desenvolvimento tecnológico com o
desenvolvimento da ciência.

● Discutir a relação da ciência, tecnologia, religiãoe
sociedade a partir de argumentos científicos.

● Interpretar fenômenos em laboratório, retirando
medidas e relacionando-as.

● Leis de Kepler e Astronomia

● Estática e Máquinas Simples

● Trabalho, energia, potência e
transformação de energia
mecânica (potencial, cinética
e elástica)

●Momento linear ou
Quantidade de movimento

●Hidrostática

● Aula expositiva.

● Aula prática com
computador.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Problemas em grupo.

● Pesquisa
bibliográfica.

● Vídeos

● Filmes

● Livro
didático

● Jogos

● Informática

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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ANEXO XXXV

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA SÉRIE: 2º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE
OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTO S RECURSOS DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

FÍSICA I FÍSICA II

1º

● Inferir resultados a partir de observaçõesde
simulações em computação.

● Relacionar o desenvolvimento tecnológico com
o desenvolvimento da ciência.

● Responder com explicações científicas
coerentes sobre fenômenos observáveis no
dia-a-dia.

● Acostumar-se ao vocabulário científico padrão
abandonando o senso comum.

● Concepções científicas do

senso comum acerca do

conceito de calor.

● Temperatura,

Escalas termométricas e

conversões.

● Formas de propagação de

calor.

● Equilíbrio térmico.

● Tipos de calor: sensível e

latente.

● Trocas de calor.

● Diagrama de Fase.

● Dilatação Linear, Superficial e
Volumétrica

● Fonte de Luz e fenômenos

.

● Princípios da óptica

rica.

● Fenômenos luminosos:

o, refração, dispersão.

● Luz como fenômeno

agnético.

● Aula expositiva.

● Aula prática com
computador.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Problemas em
grupo.

● Pesquisa
bibliográfica.

● Vídeos

● Filmes

● Livro didático

● Jogos

● Informática

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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2º

● Relacionar o desenvolvimento tecnológico com
o desenvolvimento da ciência.

● Discutir a relação da ciência, tecnologia,
religião e sociedade a partir de agrupamentos
científicos.

● Interpretar fenômenos em laboratório,
retirando medidas e relacionando-as.

● Interpretar os fenômenos ondulatórios e sua
relação com a biologia e com os seres vivos.

● Estudo dos gases.

● Leis da Termodinâmica.

● Ondas e princípios básicos

ondulatória.

● Fenômenos ondulatórios:

flexão

fração

ração

ssonância

terferência e

ito doppler.

● Acústica.

● Qualidade do som:

quência

tensidade

mbre.

● Aula expositiva.

● Aula prática com
computador.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Problemas em
grupo.

● Pesquisa
bibliográfica.

● Vídeos

● Filmes

● Livro didático

● Jogos

● Informática

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)



387

ANEXO XXXVI

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA SÉRIE: 3º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE
OBJETIVOS

CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICO S

CRONOGRAMA

FÍSICA I FÍSICA II

1º

● Introduzir os principais conceitos do método
científico na ciência Física

● Articular os conceitos de eletricidade.

● Aplicar em situações cotidianas e de laboratório
a Elétrica

● Interpretar fenômenos em laboratório, retirando
medidas e relacionando-as.

● Identificar forças e saber como tratar na
interpretação de problemas elétricos.

● Notação científica.

● ddp e corrente elétrica.

● Potência elétrica.

● Lei de Ohm.

● Circuitos elétricos e

ação

● Carga elétrica

● Processos de eletrização.

● Lei de Coulomb.

● Campo elétrico e linhas d

● Evolução do conhecimen

e eletrologia de Tales

leto aos dias atuais.

● Aula expositiva.

● Aula prática com
computador.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

● Problemas em grupo.

● Pesquisa bibliográfica.

● Vídeos

● Filmes

● Livro
didático

● Jogos

● Informática

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)
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2º
● Tratar de novos conceitos como indução

eletromagnética.
● Características de imãs.

● Aula expositiva.

● Vídeos

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)
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● Relacionar o desenvolvimento tecnológico com o
desenvolvimento da ciência.

● Discutir a relação da ciência, tecnologia, religião
e sociedade a partir de argumentos científicos.

● Identificar forças e saber como tratar a
interpretação de problemasmagnéticos.

● Conceber as diversas ondas eletromagnéticas e
reconhecê-las como possuidoras de umamesma
natureza, apesar de terem aplicações
tecnológicas diferentes.

● Lei de Lenz e lei de ● Experiência de Oersted. ● Aula prática com
computador.

● Estudo dirigido.

● Construção de modelos
didáticos.

as

● Problemas em grupo.

● Pesquisa bibliográfica.

● Filmes

● Livro
didático

● Jogos

● Informática

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)● Geradores de energia

● Camposmagnéticos

os por correntes

eas, circulares e

s. dais.● Radiações eletromagnética

● Linhas de força.

● Força magnética em carg

ivas em fios.

● Estrutura da matéria

ito fotoelétrico.

● Relatividade especial.



390

ANEXO XXXVII

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Compreender a evolução histórica da Química
como a construção humana por meio das práticas
sociais.

● Identificar o modelo de Dalton.

● Construir o conceito de substância e misturas e
aplicar métodos de separação em eventos do
cotidiano.

● História da Química.

● Modelo Atômico de Dalton

● Estados Físicos daMatéria.

● Substâncias e Misturas.

● Métodos de Separação deMisturas

● Fenômenos Químicos e Físicos

● Leis Ponderais

● Relações de Massa ( Atômica,Molecular

e Molar)

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro Branco

● Material Digital

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)

2º

● Resolver as situações-problemas envolvendo
cálculos estequiométricos no cotidiano.

● Aprimorar-se da leitura e representar
simbolicamente as reações químicas.

● Balanceamento e Reações Químicas.

● Fórmulas químicas

● Estequiometria

● Gases.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/
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● Reconhecer a importância dos gases para os seres
vivos, seus efeitos atmosfera e seus problemas
gerados para o meio ambiente.

● Cinética Química. ● Material Digital 12)
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ANEXO XXXVIII

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Compreender a evolução dos modelos atômicas
de Dalton, Thomson, Ruterford-Borh ressaltando
suas limitações.

● Compreender a evolução histórica e organização
da Tabela Periódica e a posição dos elementos
com suas propriedades (eletronegatividade e raio
atômico).

● Ler, compreender, interpretar e representar as
ligações químicas por meio de Lewis, estruturais e
moleculares.

● Modelos Atômicos.

● Características Atômicas.

● Radioatividade.

● Classificação dos Elementos Químicos.

● Distribuição eletrônica.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro Branco

● Material
Digital

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)

2º ● Identificar a polaridade das moléculas em função
da sua geometria.

● Reconhecer e nomear (usual e oficial) as
substâncias inorgânicas de acordo com suas
funções: óxidos, ácidos, bases e sais, através do
conceito de Arrenius.

● Ligações Químicas.

● Geometria Molecular.

● Interações intermoleculares

● Funções Inorgânicas (Ácidos, Bases, Sais e

óxidos).

● Hidrocarbonetos e Álcoois.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro Branco

● Material
Digital

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

1)
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 Utilizar a leitura, a compreensão, capacitando o
estudante a inferir o respeito do uso de energia.
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ANEXO XXXIX

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Descrever e entender o mundo a sua volta,
fazendo inferências indutivas, dedutivas e
analógicas da importância dos compostos
orgânicos.

● Reconhecer as principais funções orgânicas.

● Estudar e identificar as principais reações
químicas.

GÂNICA

● Histórico.

● Classificação dos carbonos e cadeias carbônicas.

● Hidrocarbonetos.

FÍSICO-QUIMICA

● Soluções, diluição e titulação

● Propriedades coligativas das soluções

s: durante a semana são 2 aulas de orgânica e

ulas de físico-química.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Quadro Branco

● Material Digital

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)

● Discutir o que fazer com pilhas e baterias
usadas para evitar problemas ambientais.

● Reconhecer o funcionamento de pilhas e
frequentes no dia-a-dia.

ORGÂNICA

● Funções Oxigenadas.

● Funções Nitrogenadas.

● Isomeria.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
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2º ● Entender a linguagem gráfica e
compreender a variação de Entalpia de
uma reação.

● Reações Orgânicas.

ICO-QUÍMICA

● Quadro Branco

● Material Digital

(17 / 10 – 28 /
12)

● Termoquímica

● Eletroquímica

● Equilíbrio Químico.
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ANEXO XL

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA SÉRIE: 1º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA SEMESTRAL

1º

● Diferenciar conceitualmente as paisagens, os

diversos tipos de espaço (ideias, produção e

circulação) e as relações individuais e coletivas

estabelecidas entre os sujeitos envolvidos.

● Analisar e aplicar as várias formas de

representação geográfica na localização e na

distribuição dos fenômenos naturais e sociais.

● Noção de espaço geográfico e seu significado político:
Paisagem, lugar, espaço natural e espaço artificial.

● Orientação, localização e representação da Terra.

● Coordenadas geográficas, pontos cardeais.

● Medição do tempo, fusos horários.

● Cartografia, representação terrestre, mapas, escala,
projeções cartográficas, símbolos, convenções,
sensoriamento remoto e cartográfico, radar, satélites
artificiais.

● A estrutura da Terra

● A gênese dos solos, conceitos e a sua estrutura. Solos
Brasileiros.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos

didáticos

● Pesquisa bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Quadro
Branco

1º SEMESTRE (11
/ 05 –
20 / 07)

2º SEMESTRE1 (17
/ 10 –
28 / 12)
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2º

● Reconhecer e analisar o processo de evolução,

distribuição e organização dos diversos tipos de

ocupação de espaço territorial e as diversas teorias

demográficas.

● Analisar as transformações provocadas no espaço

em decorrência dos diversos modos e tipos de

produção e suas tecnologias diante da nova DIT

(Divisão Internacional do Trabalho), enfatizando a

política de preservação ambiental.

● Hidrografia e recursos hídricos.

● A dinâmica do clima.

● Domínios Morfoclimáticos do Brasil

● O capitalismo e a transformação do espaço
geográfico.

● Organização e regionalização de um mundo
desigual.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos

didáticos

● Pesquisa bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Quadro Branco

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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ANEXO XLI

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA SÉRIE: 2º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM
OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Reconhecer que o espaço geográfico brasileiro
foi construído e reconstruído por meio de
diferentes dinâmicas sociais, ao longo do tempo,
por intermédio do trabalho.

● Analisar a organização e a produção do espaço
agrário brasileiro e/ou sua transposição para o
urbano industrial.

● Reconhecer a importância da geomorfologia
climática, na dinâmica do espaço brasileiro, e do
uso de recursos, na perspectiva do
desenvolvimento sustentável.

● Formação territorial do Brasil e os ciclos
econômicos.

● Geografia das indústrias e o espaço industrial
brasileiro.

● Energia no Brasil: matriz energética e fontes
alternativas.

● O espaço agrário brasileiro.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

modelos didáticos

● Pesquisa

bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)



399

2º

● Reconhecer o processo de evolução e
distribuição populacional, para uma análise da
organização e da ocupação do espaço territorial
brasileiro, observando o crescimento, o
movimento, a distribuição e a estrutura da
população.

● Compreender a dinâmica do espaço industrial
brasileiro e os impactos socioambientais
reconhecendo que os fatores político-
econômicos influenciam

● Compreender os meios de circulação material e
imaterial na sociedade brasileira

● A população mundial e a população brasileira.

● A Geografia social no Brasil.

● Urbanização e a urbanização brasileira.

● Geografia dos transportes.

● A temática ambiental e o meio urbano.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

modelos didáticos

● Pesquisa

bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)
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ANEXO XLII

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA SÉRIE: 3º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Identificar as diversas categorias que possibilitam aprofundar os
conhecimentos sobre Nação (povo, cultura), país, Estado Nacional, de
acordo com o significado desses conceitos ao longo do processo
histórico, evidenciando o enfraquecimento do Estado Nacional no
contexto da Geopolítica atual.

● Entender e explicar as várias formas de organização, de formação e de
evolução dos sistemas socioeconômicos, segundo as alianças e as
disputas existentes entre as grandes potências mundiais, a formação
de blocos e o papel dos países periféricos diante da globalização.

● Compreender o processo de expansão Capitalista e de colonização das
Américas, Ásia e África.

● Entender os fatores que levaram às duas grandes guerras mundiais e
o período da bipolaridade.

● Entender o processo que levou à desintegração do bloco de economia
planificada ou estatizada, a influência da ex-URSS, nas mudanças
ocorridas na Europa Centro-Oriental, e na formação da CEI
(Comunidade dos Estados Independentes).

● Entender o processo de transformações econômicas, políticas e
sociais que ocorreram e ocorrem nos países da Europa Centro-
Ocidental, a formação do EEE (Espaço Econômico Europeu) e a
reunificação das Alemanhas.

● Nação, estado e território.

● Espaço geográfico socialista e países
de economia planejada.

● Período entre guerras e o
encerramento da II guerramundial.

● Bipolarização mundial: Colapso do
socialismo, fim da Guerra Fria e as
mudanças no arranjo espacial
mundial.

● A desintegração do mundo
Socialista.

● O espaço mundial na década de 1990
e inicio do século XXI.

● Mundo globalizado – Blocos
econômicos regionais.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos

didáticos

● Pesquisa bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Quadro

Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)
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2º

● Compreender o processo expansionista dos EUA, sua liderança
política e econômica, no contexto mundial, e seus reflexos no arranjo
geopolítico atual.

● Entender e explicar o processo de colonização e descolonização das
Américas e da África, as diferentes formas de relacionamento e de
interesses políticos e econômicos entre os países centrais e os países
periféricos.

● Explicar o processo de fortalecimento e de influência do bloco da
Bacia do Pacífico e a influência do Japão e da China na economia
globalizada.

● Reconhecer as causas e as consequências dos conflitos étnicos,
religiosos, ideológicos e culturais.

● Entender como o equilíbrio do meio ambiente é influenciado pelos
interesses internacionais, ao identificar a importância da preservação
da biodiversidade.

● Globalização e regionalização: os
blocos econômicos.

● EUA: a hiperpotência.

● O espectro geopolítico do oriente
médio.

● China: nova potência.

● Rússia, Japão e Índia.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos

didáticos

● Pesquisa bibliográfica

● Vídeos

● Livro didático

● Quadro

Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)
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ANEXO XLIII

COMPONENTE CURRICULAR: HISTORIA SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Compreender que o objeto da história são as relações
humanas no tempo e no espaço.

● Conhecer ideias acerca da história e da ciência
histórica, as continuidades ou as transformações
fundamentais no pensamento dos historiadores e as
suas implicações na produção historiográfica.

● Estabelecer relações entre o processo de formação das
cidades, ao longo da História e o contexto urbano local.

● Analisara a organização social

● O tempo histórico

● Fontes Históricas

● As civilizações clássicas: Gregos e Romanos

● Alta Idade Média

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção demodelos
didáticos.

● Pesquisa bibliográfica.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)

2º

● Analisar a organização social e as transformações das
sociedades por meio dos diversos grupos sociais que
constituem, identificando várias formas de exclusão
social e os movimentos de resistência no cotidiano,
observando os continentes africano, asiático eeuropeu.

Compreender a questão da terra, comparando as
diversas forma de propriedadeao longo da história, bem
como a organização fundiária e os movimentos sociais
ligados a ela.

Construir a identidade pessoal e social no dimensão
histórica, a partir do reconhecimento do papel do individuo

● Baixa Idade Média

● Renascimento

● Expansão marítima.

● Reforma protestante.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção demodelos
didáticos.

● Pesquisa bibliográfica.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)
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nos processos históricos.
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ANEXO XLIV

COMPONENTE CURRICULAR: HISTORIA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Conhecer ideias acerca da história e da ciência
história, as continuidades ou as transformações
fundamentais no pensamento dos historiadores e
as suas implicações na produçãohistoriográfica.

● Estabelecer relações entre o processo de formação
de cidades ao longo da História e o contexto
urbano local.

● Ampliar o campo dos estudos históricos, neles
inseridos a sociedade, a economia e a cultura,na
comunidade, na cidade, no Estado, País e no
mundo.

● Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação
de textos diversos para tornar-se um leitor
competente e possibilitar o letramento linguístico,
literário, social e científico.

● América Pré-colombiana.

● Colonização das Américas: Espanha, Inglaterra e

Portugal

● Revolução Inglesa

● Revolução Industrial

● Iluminismo

● Revolução Francesa

● Expansão Napoleônica

● Independência Espanhola

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Pesquisa
bibliográfica.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)
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2º

● Analisar a organização social e as transformações
das sociedades por meio dos diversos grupos
sociais que as constituem, identificando as várias
formas de exclusão social e os movimentos de
resistência no cotidiano, observando os
continentes africano, asiático e europeu.

● Compreender a questão da terra comparando as
diversas formas de propriedade ao longo da
história, bem como a organização fundiária e os
movimentos sociais ligados a ela.

● Perceber a complexidade das relações depoder
entre os povos.

● Perceber como as relações de dominação,
subordinação e resistência fazem parte das
construções políticas, sociais e econômicas.

● . Comparar problemáticas atuais e de outros
momentos históricos com a sua realidade.

● Primeiro Reinado

● Período Regencial

● Liberalismo

● Revolução liberal de 1830/1840;

● Socialismo e Comunismo;

● Movimento operário;

● Anarquismo;

● Segundo Reinado;

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Pesquisa
bibliográfica.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)
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ANEXO XLV

COMPONENTE CURRICULAR: HISTORIA SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Conhecer ideias acerca da história e da ciência história, as
continuidades ou as transformações fundamentais no
pensamento dos historiadores e as suas implicações na
produção historiográfica.

● Estabelecer relações entre o processo de formação de
cidades ao longo da História e o contexto urbano local.

● Ampliar o campo dos estudos históricos, neles inseridos a
sociedade, a economia e a cultura, na comunidade, na
cidade, no Estado, País e no mundo.

● Compreender a questão da terra comparando as divers
formas de propriedade ao longo da história, bem como
organização fundiária e os movimentos sociais ligados aela.

● Imperialismo.

● Colonização da Ásia e da África.

● Proclamação da República e República Velha

● Primeira Guerra Mundial.

● Revolução Russa.

● Período entre guerras.

● A Era Vargas.

● Segunda Guerra Mundial.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Pesquisa bibliográfica.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)
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2º

● Analisar a organização social e as transformações das
sociedades por meio dos diversos grupos sociais que as
constituem, identificando as várias formas de exclusão
social e os movimentos de resistência no cotidiano,
observando os continentes africano, asiático e europeu.

● Perceber a complexidade das relações de poder entre os
povos.

● Perceber como as relações de dominação, subordinação e
resistência fazem parte das construções políticas, sociais e
econômicas.

● Comparar problemáticas atuais e de outros momentos
históricos com a sua realidade.

● . Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação de
textos diversos para tornar-se um leitor competente e
possibilitar o letramento linguístico, literário, social e
científico.

● Guerra Fria.

● Brasil de 1945 a 1964.

● Oriente Médio.

● Ditadura militar no Brasil.

● O fim da URSS.

● A redemocratização brasileira.

● Globalização e o meio ambiente.

● O Poder da Mídia na Formação da História

Contemporânea.

● Aula expositiva.

● Aula prática.

● Estudo dirigido.

● Construção de
modelos didáticos.

● Pesquisa bibliográfica.

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)
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ANEXO XLVI

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO –

SEMESTRALIDADE

1º ANO

1ª ETAPA – 1º e 2º BIMESTRES

Nos dois primeiros bimestres, serão estudadas as modalidades pintura, escultura e arquitetura. Estas
contemplam o universo da arte no contexto em que a religião e os modos de vida estão diretamente
relacionados à luta pela sobrevivência. Sendo assim os educandos serão provocados a refletir sobre as
criações artísticas com o objetivo de compreender o significado da arte para além de uma visão
eurocêntrica, masculina, branca e capitalista, para uma visão mais antropológica de cultura e arte.

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● O que é arte: Conceito - Arte no dia-a-dia -
linguagens da arte - funções da arte.

● História da arte: Arte na Pré-história, Arte
pré- histórica brasileira, Arte indígena.

● Estilização e simplificação da forma.

● Elementos da linguagem visual: ponto, linha,
forma, direção, textura e cor.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Respeito à vida e à pessoa humana em suas
diferenças.

● Observação, leitura e análise dos objetos
artísticos.

● Posicionamentos pessoais em relação a
artistas, obras e meios de comunicação.

● Produção artística visual em suportes
diferenciados.

Que o aluno consiga

● Perceber relações entre processos históricos e
sociais de um período e as produções artísticas a
ele associados.

● Identificar, relacionar e compreender diferentes
funções da arte, do trabalho e da produção dos
artistas.

● Ler produções artísticas a partir da observação,
narração, descrição, interpretação de imagens e
objetos.

● Conhecer os elementos da linguagem visual,
utilizando-os na composição e registros de
pensamento e ideias sobre fatos do cotidiano.

● Expressar, representar ideias, emoções, sensações
por meio de articulações de poéticas pessoais.

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais
Que o aluno consiga

● Compreender as produções artísticas
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● Arte na antiguidade: Mesopotâmia e Egito

● Arte Grega e Romana

● Arte africana e afro-brasileira

● Geometrização da forma.

● Elementos da linguagem visual: figura e
fundo, cor, dimensão, escala emovimento

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Respeito à vida e à pessoa humana em suas
diferenças.

● Improvisação, composição e interpretação.

● Identificação e valorização da arte local

● Releitura da poética de um artista (Rubem
Valentim).

como construções simbólicas geradas em diferentes
culturas, carregadas de crenças, ideologias,
imaginação e vivências desses povos.

● Identificar a relação entre forma e cor nas obras de
arte locais e regionais

● Refletir sobre a história da humanidade a partir da
sua arte e cultura.

● Reconhecer e valorizar o patrimônio histórico e
artístico.

● Reconhecer os princípios básicos de composição
visual e aplicá-los apintura.
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO –

SEMESTRALIDADE

2ª ETAPA – 3º e 4º BIMESTRES

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● História da Arte: Arte Cristã e Bizantina, Arte na
Idade Média (estilo românico e estilo gótico).

● Arte Naif (Primitiva)

● Anatomia da mensagem visual: Representação,
Simbolismo e Abstração.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Respeito à vida e à pessoa humana em suas
diferenças.

● Análise estético-formal, contextualização,
pensamento artístico e identidade pessoal.

● Relação entre arte e a leitura da realidade

● Produção artística visual em espaços diversos.

Que o aluno consiga

● Entender a produção artística como
representação de sentimentos, ideias e
acontecimentos vividos por sujeitos
singulares, em diálogo com seu contexto.

● Vivenciar atividades de produção,
participação e apreciação de cultura.

● Desenvolver habilidade crítica para a leitura
de obras de arte.

● Aprender e identificar todo material visual
elementar do mundo da natureza e do mundo
que criamos.

● Expressar, representar ideias, emoções,
sensações por meio de articulações de poéticas
pessoais.

Conteúdos Objetivos (expectativas)
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Conteúdos Conceituais

● História da Arte: Arte Pré-colombiana, Arte
Hindu, Chinesa e japonesa.

● Cultura visual (manifestações artísticas
populares)

● Técnicas de comunicação visual: Contraste-
Equilíbrio, Simetria-Assimetria, Simplicidade-
Complexidade, Unidade-Fragmentação,
Minimização-Exagero, Sutileza-Ousadia,
Exatidão-Distorção.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

Respeito à vida e à pessoa humana em suas
diferenças.

● Ações educativas em museus

● Identificação e valorização da arte regional,
nacional e internacional.

● Construção do olhar

Que o aluno consiga

● Compreender as produções artísticas como
construções simbólicas geradas em diferentes
culturas, carregadas de crenças, ideologias,
imaginação e vivências desses povos.

● Discorrer sobre a contribuição e o valor
artístico das obras populares e eruditas.

● Reconhecer e testar técnicas de comunicação
visual para a expressão de uma ideia em
termos compositivos

● Reconhecer e valorizar o patrimônio histórico
e artístico.

● Experimentar e conhecer materiais,
instrumentos e procedimentos artísticos em
artes visuais, de modo a utiliza-los em
trabalhos pessoais.

Associado a todos os bimestres, obras do PAS serão encaixadas ao conteúdo curricular.
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ANEXO XLVII

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO –

SEMESTRALIDADE

2º ANO

1ª ETAPA – 1º e 2º BIMESTRES

Para os dois primeiros bimestres, serão estudadas as modalidades desenho, pintura e gravura, num
contexto em que a arte demonstra o avanço nas técnicas artísticas ocasionadas pelas transformações
políticas, econômicas e sociais do século XV ao XVII, devido às grandes navegações e descobertas. A
arte configura-se num período em que a racionalidade e o antropocentrismo predominam na renascença,
a dramaticidade e a emoção despertam para a suntuosidade e a ornamentação no barroco. Através destas
experiências com os conteúdos de arte os estudantes estarão aptos a desenvolverem em suas atividades
escolares possibilidades artísticas e estéticas.

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● Arte: Conceitos, O belo e o feio. Fé e Razão,
Artista e Obra de arte.

● História da arte: A Renascença: Trecento,
Quattrocento, Alta Renascença e Cinquecento,
Maneirismo Italiano.

● Retrato e autorretrato

● Elementos da linguagem visual: plano, volume,
perspectiva, figura e fundo, luz e sombra.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Respeito à vida e à pessoa humana em suas
diferenças.

● Valorização do patrimônio histórico e artístico.

● Posicionamentos pessoais em relação a artistas,
obras e meios de comunicação.

● Improvisação, composição e interpretação.

Conteúdos Conceituais

● Analisar a obra estabelecendo relações entre
as formas, os materiais e as técnicas,
contextualizando-as no cotidiano e nos
processos históricos.

● Produzir e refletir artisticamente e
esteticamente sobre as imagens visuais.

● Compreender relações e posturas
comportamentais do ser humano em relação à
natureza e a arte ao longo dos tempos.

● Discutir a técnica de retrato e autorretrato na
pintura e conhecer as características do
trabalho de vários artistas.

Conteúdos Objetivos (expectativas)
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Conteúdos Conceituais

● História da Arte: Barroco europeu, Barroco
brasileiro, Os holandeses no Brasil (Frans Post e
Albert Ecckoult).

● Arte decorativa

● Paisagem e Natureza morta

● Elementos da linguagem visual: composição,
proporção, equilíbrio, textura, contraste e
perspectiva.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Direitos humanos como valor universal (direito a
arte e cultura).

● Ações educativas em museus, igrejas.

● Identificação e valorização da arte local, nacional e
internacional.

● Observação e análise formal e estética de obras de
arte do Aleijadinho, Veiga Valle.

Conteúdos Conceituais

● Destacar a beleza, as características e
o contexto histórico do Barroco na
Europa e no Brasil, apontando suas
principais características e
representantes.

● Discorrer sobre a contribuição e o
valor artístico das obras que
retratavam o Brasil durante o período
da invasão holandesa.

● Reconhecer os princípios básicos de
composição visual e aplicá-los a
pintura e a decoração.

● Experimentar e conhecer materiais e
procedimentos artísticos em artes
visuais, de modo a utilizá-los em suas
produções artísticas.
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO –

SEMESTRALIDADE

2ª ETAPA – 3º e 4º BIMESTRES

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● Historia da Arte: Neoclassicismo, A missão
Artística Francesa, Romantismo e Realismo.

● Arte popular brasileira: folclore, cordel

● Técnicas de comunicação visual: Contraste-
Equilíbrio, Simetria-Assimetria, Simplicidade-
Complexidade, Unidade-Fragmentação,
Minimização-Exagero, Sutileza-Ousadia,
Exatidão-Distorção.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Respeito à vida e à pessoa humana em suas
diferenças.

● Observação, leitura e análise dos objetos artísticos:
Mestre Vitalino, Poteiro.

● Posicionamentos pessoais em relação a artistas,
obras e meios de comunicação.

● Produção artística visual em espaços diversos.

Que o aluno consiga

● Perceber relações entre processos históricos e
sociais de um período e as produções
artísticas a ele associados.

● Identificar, relacionar e
compreender diferentes funções da arte, do
trabalho e da produção dos artistas locais e
regionais.

● Ler produções artísticas a partir da
observação, narração, descrição,
interpretação de imagens e objetos.

● Conhecer os elementos da linguagem visual,
utilizando-os na composição e registros de
pensamento e ideias sobre fatos do cotidiano.

● Expressar, representar ideias, emoções,
sensações por meio de articulações de
poéticas pessoais.

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● História da Arte: Impressionismo, Pós-
Impressionismo

● A tridimensionalidade

● Arte e Publicidade: cartazes e murais

● Anatomia da mensagem visual: Representação,
Simbolismo e Abstração.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

Que o aluno consiga

● Reconhecer as transformações ocorridas na
arte a partir do século XIX, e sua relação
com a arte realizada no Brasil, neste período.

● Identificar, relacionar e
compreender diferentes funções da arte, do
trabalho e da produção dos artistas.

● Criar obras tridimensionais unindo
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● Direitos humanos

● Improvisação, composição e interpretação.

● Observação, análise e leitura de imagens: Monet,
Munch, Toulouse-Lautrec.

● Experimentação, investigação e utilização de
suportes, técnicas e materiais diversos.

diversos objetos e materiais.

● Reconhecer e valorizar o patrimônio histórico
e artístico.

● Ressignificar o olhar sobre contextos e
ambientes próximos, tendo em vista a
construção dos conhecimentos sobre arte e
publicidade.

Associado a todos os bimestres, obras do PAS serão encaixadas ao conteúdo curricular.
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ANEXO XLVIII

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO –

SEMESTRALIDADE

3º ANO

1ª ETAPA – 1º e 2º BIMESTRES

Para os quatro bimestres entraremos em contato com diferentes modalidades artísticas como a fotografia, a
colagem e, possivelmente, o grafitte. Proporcionando vivências e experimentações de instrumentos e
procedimentos artísticos que contribuam de forma significativa para a construção do conhecimento sobre
arte moderna e contemporânea, integradas ao ambiente escolar, familiar e urbano do estudante. Ao se
perceber nos trabalhos realizados, mediante um olhar mais crítico e reflexivo desenvolverá atitudes de
autoconfiança e autocrítica em relação às suas produções e às dos colegas.

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● Arte: Conceitos, Estética, Cultura, Globalização e
Bienais de arte

● História da Arte: A Arte Moderna, Semana de
Arte Moderna no Brasil

● Fotografia

● Elementos da linguagem visual: composição,
proporção, equilíbrio, textura, contraste e
perspectiva.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Compreensão dos conceitos de indivíduo, cidadão
e pessoa.

● Respeito às diferenças.

● Identificação e valorização da arte local, nacional e
internacional.

● Observação e análise formal e estética de obras de
arte.

Que o aluno consiga

● Discutir o conceito de arte e apresentar a
produção artística como resultado do diálogo
com o contexto histórico e social.

● Compreender e refletir as diferentes
experiências estéticas do mundo moderno e
contemporâneo.

● Experimentar e produzir diferentes materiais e
técnicas artísticas.

● Reconhecer os princípios básicos de
composição visual e aplicá-los à fotografia.

Conteúdos Objetivos (expectativas)
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Conteúdos Conceituais

● História da Arte: Arte Moderna, Arte Moderna
Brasileira, Arte no Distrito Federal;

● Uma volta às Vanguardas Artísticas europeias

● Colagem

● Elementos da linguagem visual: Cor, plano,
volume, perspectiva, figura e fundo, luz e
sombra..

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Realização de projetos artísticos.

● Conservação e preservação do Patrimônio cultural.

● Identificação e valorização da arte local, nacional e
internacional.

● Observação e análise formal e estética de obras dos
artistas candangos

Que o aluno consiga

● Identificar os principais recursos da arte
moderna, seus estilos e principais
representantes.

● Reconhecer e valorizar a diversidade cultural,
bem como o ambiente natural e construído em
que vivem.

● Conhecer métodos, materiais e algumas
ferramentas utilizadas para realização de
colagens.

● Criar e apreciar produtos artísticos.

● Promover o respeito pela diversidade das
expressões culturais e a conscientização de seu
valor nos planos: local, nacional e internacional.
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO –

SEMESTRALIDADE

2ª ETAPA – 3º e 4º BIMESTRES

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● Arte contemporânea

● Cultura visual

● Grafitte

● Intervenções urbanas

● Elementos da linguagem visual: ponto, linha,
forma, direção, textura e cor.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Direitos humanos

● Improvisação, composição e interpretação.

● Observação, análise e leitura de imagens da cidade.

● Experimentação, investigação e utilização de
suportes, técnicas e materiais diversos

Que o aluno consiga

● Analisar e compreender as diferentes
experiências estéticas do mundo
moderno e contemporâneo

● Refletir sobre a renovação da
linguagem visual, na busca de
experimentação e na liberdade
criadora, rompendo com a estética
do passado.

● Apropriar e refletir sobre os signos
emblemáticos da cultura de massa e
da sociedade de consumo,
incorporando-os aos seus trabalhos
artísticos.

● Conhecer e desenvolver técnicas que
auxiliem a compreensão dos
processos de produção do grafite.

Conteúdos Objetivos (expectativas)

Conteúdos Conceituais

● Arte contemporânea (novas tendências).

● Happening - Interferência, Performance – Video
Arte - Body Art – Land Art

● Arte e tecnologia/arte e ciência.

● Elementos da linguagem visual ponto, linha,
forma, direção, textura e cor.

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais

● Respeito à vida e à pessoa humana em suas

Que o aluno consiga

● Analisar as linguagens tecnológicas
como manifestações cognitivas,
sensíveis, integradoras da identidade
e de processos culturais.

● Compreender diferentes processos e
produtos da arte em seu contexto,
como manifestações socioculturais e
históricas.

● Produzir intervenções no âmbito da
escola e da comunidade.

● Reconhecer, valorizar e
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diferenças.

● Observação, leitura e análise dos objetos artísticos.

● Posicionamentos pessoais em relação a artistas,
obras e meios de comunicação.

● Produção artística visual em espaços diversos.

contextualizar a diversidade cultural,
bem como o ambiente natural e
construído.

● Identificar os principais suportes e
recursos da arte contemporânea, seus
estilos e principais representantes.

Associado a todos os bimestres, obras do PAS serão encaixadas ao conteúdo curricular.

SOBRE O PAS:

- Mostrar a importância da Matriz de Referência para todas as etapas, bem como a necessidade
do aluno se envolver o máximo possível com ela.
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ANEXO XLIX

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLES SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1°

 Ler e interpretar textos
simples.

 Ser capaz de expressar-se
através da linguagem escrita
com a produção de parágrafos
simples.

 Adquirir vocabulário.

● General Review

● Present Continuous

● Wh-words

● Simple Present

● Adverbs of frequency

● There be

● Imperative

● Text (reading and comprehension)

● Personal pronouns

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Apresentação de Projetos

● Produção escrita

● Smartphones

● Vídeos

● Livro
didático

● Jogos

● Laboratório

● Dicionários

● Canções

● Smartphon es

1º SEMESTRE (11 /
05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1 (17 /
10 – 28 / 12)

2°

 Aprimorar a capacidade de
ler e interpretar textos simples.

● Trocar informações sobre
ações no passado utilizando
estruturas afirmativas,
interrogativas e negativas.

● Leitura, Interpretação e produção de
texto (gêneros textuais variados)

● Simple Past

● Con/could

● The verb can

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Vídeos

● Livro
didático

● Jogos

● Laboratório

1º SEMESTRE (11 /
05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1 (17 /
10 – 28 / 12)
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● Projects

● Past Continuous

● Past Perfect

● Relative Pronouns

● Possessive and reflexive Pronouns

● Simple Future

● False Cognates

● Phrasl verbs

● Apresentação de Projetos

● Produção escrita

● Smartphones

● Dicionários

ções

● Smartphon
es
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ANEXO L

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLES SÉRIE: 2º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

 Ler e interpretar textos mais
elaborados.

● Usar a linguagem para comparar e
classificar.

● Relacionar na análise e compreensão
do texto, informações de outras fontes
de referências (ilustrações, fotos,
gráficos, tabelas).

● Apontar ações no passado.

● General Review

● Possessive pronouns and
adjectives

● Personal Pronouns

● Text (reading and comprehension)

● False cognates

● Question Tags

● Phrasal Verbs

● Wh- words

● Past Forms

● Modal Verbs

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Apresentação de Projetos

● Produção escrita

● Smartphones

● Vídeos

● Livro
didático

● Jogos

● Laboratório

● Dicionários

● Canções

● Smartphon
es

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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2º

● Aprimorar a capacidade de ler e
interpretar textos.

● Ser capaz de produzir parágrafos mais
complexos.

● Reconhecer o uso da Língua Inglesa
como atividade social realizada com
determinadas atividades e interesses.

● Present Perfect

● Past Forms

● Used To

● Gerunds

● Future

● Present Perfect Continuous

● Comparati

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Apresentação de Projetos

● Produção escrita

● Smartphones

● Vídeos

● Livro
didático

● Jogos

● Laboratório

● Dicionários

● Canções

● Smartphon
es

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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ANEXO LI

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLES SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º
● Ler e interpretar textos que utilizam

linguagem mais elaborada.

● Reconhecer estruturas gramaticais que
expressam situações reais e/ou
hipotéticas, elementos da voz passiva e
ações vivenciadas no passado.

● Genaral Review / Pronouns
Review

● Comparação dos tempos
verbais: presente, passado e
futuro.

● Conditional sentences

● Passive Voice

● Used to.

● Reported Speech

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Apresentação de Projetos

● Produção escrita

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Dicionários

● Canções

● Smartphones

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)

2º

● Usar a intertextualidade no processo de
interpretação de textos.

● Inferir o sentido dos enunciados a partir
dos elementos do texto.

● Relative Pronouns

● Wish

● Modal Verbs

● Future Continuous;

● Tenses review

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Apresentação de Projetos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

● Dicionários

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
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● Identificar diferentes palavras que
resultam em novos significados.

● Produzir Parágrafosmais coesos e
elaborados.

● Gerund / infinitive

● False cognates

● Produção escrita ● Canções

● Smartphones

28 / 12)
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ANEXO LII

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Aproximar o aluno à língua espanhola através de
informações geográficas, gramaticais, comunicativas
e culturais.

● Trabalhar estruturas comunicativas e os tópicos
gramaticais usados em situações de apresentação:
pronomes interrogativos, pronomes pessoais,
presente do indicativo.

● Refletir sobre a utilização dos tratamentos formal e
informal.

● Sistematizar as estruturas gramaticais relativas à
flexão de gênero e número de substantivos e
adjetivos.

● Sistematizar alguns conteúdos essenciais à produção
oral e escrita.

● Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira como
código de comunicação na sala de aula.

● El alfabeto: las letras y los sonidos;

● Sonidos: a/e/o, v/b, ch/h, d/t, g/j, l/ñ, r/rr, ll/y;

● Apresentaciones y datos personales;

● Dias de la semana y expresiones de
frecuencia;

● Meses del año / estaciones

● Pronombres sujetos;

● Verbos em presente de indicativo;

● Tratamiento formal e informal;

● El voseo;

● Pronombres interrogativos;

● Las nacionalidades

● Los colores.

● Dias de la semanas

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

modelos

didáticos

● Livro

didático

● Vídeos

● Músicas

● Jogos

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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2º

● Trabalhar tópicos linguísticos relativos à expressão
dos hábitos cotidianos: vocabulário relacionado à
rotina, dias da semana, verbos no presente do
indicativo.

● Trabalhar os demonstrativos e expressões de
localização.

● Apresentar e sistematizar conteúdos linguísticos
relativos ao uso do verbo “gustar” e a expressão de
gostos e preferências.

● Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira como
código de comunicação na sala de aula.

● Los números / las horas;

● Artículos definidos y indefinidos;

● Verbos irregulares em presente de indicativo;

● Verbos reflexivos;

● Verbos: quedar/quedarse, poner/ponerse;

● Verbos que expressan gustos, sensaciones y
emociones;

● Género y número (substantivo y adjetivos)-
características físicas y carácter;

● Comparativos;

● Marcadores temporales;

● Usos deMUY/MUCHO;

● Los pretéritos: perfecto simple e compuesto,
pluscuam perfecto.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

modelos

didáticos

● Livro

didático

● Vídeos

● Músicas

● Jogos

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)
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ANEXO LIII

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1
º

● Sistematizar a estrutura e os usos das
perífrasis de infinitivo.

● Trabalhar a conjugação, usos e marcadores
temporais do pretérito indefinido.

● Trabalhar a conjugação, usos e marcadores
temporais do pretérito perfecto.

● Contrastar os usos dos pretéritos indefinido
e perfecto.

● Trabalhar a conjugação e os usos do
pretérito imperfecto.

● Fazer uso, gradualmente, da língua
estrangeira como código de comunicação
na sala de aula.

● Heterossemánticos/heterogenéricos/hete
rotónicos;

● Las professiones;

● Ir a + infinitivo, querer + infinitivo, pensar
+ infinitivo;

● Los conectores: conjunciones
coordinantes y subordinantes;

● Los posesivos; Los demostrativos

● Vocabulario: deportes.

● Verbo gustar.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

modelos

didáticos

● Livro

didático

● Vídeos

● Músicas

● Jogos

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)

2

● Sistematizar o uso de adjetivos e pronomes
possessivos.

● Trabalhar a expressão de desejos, necessidades,
dúvidas, hipóteses em tempo futuro, utilizando-
se de verbos no presente do subjuntivo.

● Apresentar conteúdos linguísticos relativos às

● Vocabulário : actividades de tempo libre;

● Acentuación de palavras;

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Livro

didático

● Vídeos

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º
SEMESTRE1
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º
ordens, aos conselhos e aos pedidos com o uso
do imperativo.

● Trabalhar conteúdos linguísticos relativos à
expressão de ações e ideias em tempo futuro,
utilizando-se de verbos no futuro imperfecto.

● Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira
como código de comunicação na sala de aula.

● Pretérito Indefinido x pretérito

imperfecto;

● Pretérito imperfecto de Indicativo;

● Imperativo afirmativo y negativo.

● Si + presente de indicativo.

● Construção de

modelos

didáticos

● Músicas

● Jogos

(17 / 10 – 28 /
12)



430

ANEXO LIV

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS

RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA

SEMESTRAL

1º

● Trabalhar conselhos, recomendações e expressão
de dúvida com o condicional simple.

● Apresentar o uso e formação de frases impessoais
com a passiva refleja.

● Sistematizar as diferentes maneiras de expressar
opinião contrastando os modos indicativo e
subjuntivo.

● Apresentar conteúdos linguísticos sobre
mudanças e transformações, verbos de cambio.

● Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira
como código de comunicação na sala de aula.

● Condicional simple;

● Palabras heterosemánticas;

● Refranes, dichos y provérbios

populares;

● Los adjetivos;

● Expresiones de opinión;

● El artículo neutro LO;

● Advérbio demodo

● Voz passiva

● Presente do subjuntivo

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

modelos didáticos

● Livro

didático

● Vídeos

● Músicas

● Jogos

1º SEMESTRE (11 /
05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1 (17 /
10 – 28 / 12)
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2º

● Trabalhar os usos e a construção da voz passiva e
promover o contraste com a passiva refleja.

● Trabalhar a conjugação e os usos dos pretéritos
do subjuntivo.

● Apresentar conteúdos linguísticos relativos à
expressão de desejos, dúvidas e probabilidades
com orações condicionais (condicional +
pretéritos do subjuntivo).

● Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira
como código de comunicação na sala de aula.

● Reglas de pontuación:

● Verbos de cambio;

● Los pronombres de complemento

directo y indirecto;

● Pretérito Imperfecto de subjuntivo;

● Expresiones concesivas;

● Pretérito Pluscuamperfecto de

subjuntivo

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de

modelos didáticos

● Livro

didático

● Vídeos

● Músicas

● Jogos

1º SEMESTRE (11 /
05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1 (17 /
10 – 28 / 12)
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ANEXO LV

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAM
A

1º

● Compreender que para diferenciarmos Filosofia
de outros tipos de conhecimentos devemos
entendê-la como uma atividade conceitual.

● Entender a origem da Filosofia como a passagem
da forma de pensar mítica para a lógico-racional.

● Identificar os pré-socráticos como os primeiros
filósofos.

● Entender a linguagem e o pensamento como
“dois lados damesmamoeda”.

● Compreender que a atitude filosófica se dá como
um caminho que vai do senso comum ao
pensamento crítico.

● Introdução à definição de Filosofia
como uma atividade conceitual e
suas implicações (conceito de
Filosofia).

● Do senso comum à Filosofia.
Passagem do Mito ao logos (mito e
Razão)

● Surgimento da Filosofia.

● Os primeiros filósofos. Os pré-
socráticos.

● Sócrates.

● Conhecimento empírico, científico e
filosófico.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Debates

● Avaliação dissertativa
com as obras do PAS

● O Mito da
Caverna

● Apologia

● Escola de
Atenas

● Vídeos

● Livro
didático

● Jogos

● Laboratório

● Obras do
PAS

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)

2º

● Compreender o homem nos seu aspecto social.

● Compreender o homem como um ser cultural e
ao mesmo tempo natural.

● Entender o homem como um animal político e a
importância da participação política na
adolescência.

● Entender os conceitos iniciais da Ética e sua

● Platão, Aristóteles. Natureza ou
Cultura? Em busca de uma definição
de homem. Ser humano como ser
social. Introdução à Filosofia Política.
Participação política na adolescência.

● Ética: Conceitos e etimologia.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
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importância para a Política e a convivência social.

● Entender que há nos indivíduos tanto a
identidade como a diversidade e a importância do
respeito à ambas para uma convivência social
pacífica.

● Compreender o conceito de cibercultura, sua
importância e perigo para a atualidade.

● Compreender a questão de gênero naatualidade.

● Conhecimento na antiguidade e
idade média

● Helenismo

● Filosofia Medieval (Santo Agostinho e
São Tomás de Aquino)

● Apologia de Sócrates

● Diretrizes do PAS e ENEM

didáticos (17 / 10 –
28 / 12)
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ANEXO LVI

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMEST
RE

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRA
MA

1º

● Compreender que para diferenciarmos
Filosofia de outros tipos de conhecimentos
devemos entendê-la como uma atividade
conceitual.

● Compreender o advento da modernidade
como uma revolução na noção de homem,
sociedade política e ciência.

● Compreender o conceito de Racionalismo e
Empirismo e identificar seus principais
teóricos.

● Compreender o Iluminismo como auge da
modernidade e identificar seus principais
teóricos.

● Ciência moderna (importância da revolução
científica). Bacon e Galileu.

● O pensamento racional ao longo da história.

● Revalorização do ser humano e danatureza.

● Racionalismo, Empirismo e Criticismo.
Descartes e Espinosa.

● Iluminismo, Rousseau e Kant.

● Maquiavel – Filosofia PolíticaModerna.

● Montesquieu

● Hobbes Locke e Hume.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Debates

● Avaliação dissertativa
sobre as obras do PAS.

● Vídeos

● Livro
didático

● Jogos

● Obras do
PAS

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE
1 (17 / 10
– 28 /12)

2º
● Compreender o que está em jogo na relação

sujeito e objeto do conhecimento.

● Analisar a relação entre ciência e tecnologia e
compreender uma como aplicabilidade da
outra.

● Ciência e tecnologia.

● Ética e Cientificismo.

● Discurso doMétodo.

● Esclarecimento.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos

● Vídeos

● Livro
didático

● Jogos

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
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● Relacionar ética com cientificismo.

● Entender a relação entre trabalho e classes
sociais.

● Ensaio sobre entendimento humano.

● Desobediência civil.

● CF – art. 6º.

● Declaração dos D.H.

● Diretrizes do PAS, ENEM.

didáticos ● Obras do
PAS

SEMESTRE
1 (17 / 10
– 28 /12)
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ANEXO LVII

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Compreender que para diferenciarmos
Filosofia de outros tipos de
conhecimentos devemos entendê-la como
uma atividade conceitual.

● Compreender o final do século XIX como
um momento de crise dos valores da
modernidade no âmbito moral, político e
científico, bem como existencial.

● Compreender e analisar os “mestres da
desconfiança” como os denunciadores da
crise da modernidade e suas reflexões.

● Entender as principais reflexões sobre
política e identificar cada autor.

● Século XIX e a crise da modernidade e da
sociedade moderna. Comte e o
Positivismo.

el / Idealismo Alemão

● Schopenhauer

● (Nietzsche: Crepúsculo dos Ídolos;

● Marx (Manifesto Comunista)

● Ideologia e alienação e movimentos
operários.

● Principais reflexões filosóficas sobre a
política contemporânea:

● Anarquismo

● Marx.

● Liberalismo e Neoliberalismo.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Debates

● Avaliação dissertativa
sobre as obras do PAS

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Obras do PAS

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)

2º ● Compreender o conceito de pós-
modernidade.

● Século XX e a sociedade pós-moderna.

● Filósofos da linguagem

● Aula expositiva

● Aula prática

● Vídeos

● Livro didático

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)
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● Entender o que é sociedade de controle e
disciplinamento.

● Entender os conceitos de bioética.

● Analisar a estética como proposta de
pensamento numa Filosofia
contemporânea.

● Sociedade de controle e seus aspectos
de disciplinamento - Foucault

● Ciência e sociedade.

● Psicanálise (Freud)

● Bioética.

● Estética.

● Escola de Frankfurt

● Manifesto Comunista.

● Existencialismo (Sartre)

● Diretrizes do PAS e ENEM

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Jogos

● Obras do PAS

●

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)
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ANEXO LVIII

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA SÉRIE: 1º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Compreender o conhecimento humano em
particular aquele voltado para o estudo da
realidade social, a partir do campo de atuação
da sociologia e das demais Ciências Sociais na
modernidade.

● Compreender o surgimento da Sociologia e sua
relevância para a compreensão do
comportamento humano ao longo da história.

● Conhecer os fundamentos da Sociologia
relacionando com o surgimento do capitalismo.

● Identificar os diferentes modelos de análise
social que caracterizam os principais autores da
Sociologia.

● Compreender conceitos fundamentais da
Sociologia Clássica

● INTRODUÇÃO ÀCIÊNCIA DA SOCIEDADE

- O conceito de sociologia e sociedade.

- O objeto de estudo da sociologia\ciências sociais.

- A sociologia enquanto ciência.

- A importância da sociologia no mundo atual.

- A pesquisa sociológica: pesquisa de campo, entrevista,
questionário.

- Conhecimento Científico e Senso Comum

● O PROCESSO DESOCIALIZAÇÃO.

-Durkheim, Berger e Luckmann..

-Teoria do Papel Social - Goffman

- Os agentes da socialização: Família, escola, televisão,
internet.

-O papel da socialização.

-O ser humano e condições de isolamento

"O PRÍNCIPE" - NICOLAUMAQUIAVEL

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelosDidáticos

● Povo brasileiro: a matriz tupi

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)
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2º

● Compreender os principais conceitos
sociológicos para a interpretação das relações
entre os diferentes grupos humanos e suas
sociedades e processos de socialização.

● Reconhecer a influencia dos agentes de
socialização sobre o comportamento dos
indivíduos.

● Entender a socialização como processo de
aquisição da cultura, sua possível integração à
personalidade e adaptação do indivíduo ao meio
social.

● Analisar a função das principais instituições
sociais e sua influência sobre o comportamento
socia

● OCONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTODA
SOCIOLOGIA.

-Revolução Industrial e Francesa.

-Os clássicos da sociologia

-Auguste Comte: Física social; Lei dos três estados.

-Émile Durkheim: Fato social e suas características, Coesão social, o
conceito de sociedade.

-Max Weber: Ação social

-Karl Marx: luta de classe e alienação.

● AS CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL.

-GILBERTO FREYRE (CASA GRANDE E SENZALA);

- FLORESTAN FERNANDES (A INTEGRAÇÃO DO NEGRO NA
SOCIEDADE DE CLASSE)

- EUCLIDES DA CUNHA ( OS SERTÕES)

● AS INSTITUIÇÕESSOCIAIS:

-Família: Tipos, mudanças, funções, separação e divórcio.

-Religião: Fundamentos da religião; religião, sociedade e - Estado;
Religião e Ciência.

-Educação: O papel da educação; Educação e exclusão social;
Educação e mobilidade social.

-Estado e Governo: Definição de Estado, O direito ao uso da força,
Funções do Estado e os direitos humanos.

PAS: Documentário: PRO dia nascer feliz; Art. 5º da constituição.(PAS); Este
Mundo de Injustiça Globalizada, José Saramago.Rota do escravo: a
alma da resistência Na rota dos orixás (documentário)

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção
demodelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)
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ANEXO LIX

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Identificar as diversidades étnico-culturais e
suas projeções no meio social.

● Compreender o conceito de cultura e ideologia e
seu desenvolvimento para a análise crítica da
indústria cultural e suas implicações sociais.

● Valorizar as diferentes manifestações culturais
de etnias e segmentos sociais, agindo de modo
a preservar o direito à diversidade, enquanto
princípio estético, político e ético que supera
conflitos e tensões do mundo atual.

● Compreender a utilização das novas
tecnológicas e sua interferência no cotidiano.

● Diferenciar as várias formas de tecnologia e
suas influências na dinâmica social.

● ANTROPOLOGIA E CULTURA

- Visão geral sobre a Antropologia.

- Evolucionismo social e Darwinismo social

- Determinismo biológico e geográfico

-Funcionalismo - Malinowski, Radcliffe-Brown

-culturalismo - Franz Boas

- Os diversos conceitos de cultura: Edward Tylor e
Malinovski, Franz Boas.

- Etnocentrismo e Relativismo social.

- Aculturação; subcultura e contracultura

- Cultura Regional

- As características da cultura.

- Cultura popular e erudita

● ANTROPOLOGIA URBANA

- Tribos urbanas, Juventude gravidez, drogas e
violência.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção demodelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)
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2º

● Construir uma visão mais crítica da indústria
cultural e dos meios de comunicação de massa,
avaliando o papel ideológico do ―marketing‖
enquanto estratégia de persuasão do
consumidor.

● Propor soluções para o estabelecimento da ética
nos meios de comunicação de massa.

● Compreender a origem da palavra democracia;

● Entender o papel do cidadão no mundo;

● Conhecer os direitos do homem.

● Compreender que o cidadão é alguém ativo, que
cobra, propõe e pressiona.

● Reconhecer que o exercício da cidadania é a
condição primeira para medir o grau de
democracia representativa e participativa de uma
sociedade.

● A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

● ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL EMOBILIDADE
SOCIAL

- Desigualdade social, gênero racial

-Quadro estatístico da realidade social, política e cultural
brasileira: Fome, violência, trabalho infantil e escravo,
analfabetismo, mortalidade infantil, entre outros.

- Situação das minorias no Brasil: índios, negros,
mulheres, homossexuais e ―deficientes‖.

● SOCIEDADE MIDIÁTICA

- A comunicação de massa.

- A indústria cultural

- A sociedade do espetáculo

- PAS

- Democracia e cidadania

- Declaração dos direitos humanos - 1948

- Constituição Federal, Cap.II. Art.6 -11

- Conservar a Amazônia, uma questão ambiental

-Youtuber indígena: Cristian wariu – Precisamos
romper com o silêncio

-Paque Nacional da Serra da canastra –
documentário.

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Quadro branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20 /

07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /

12)
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ANEXO LX

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA SÉRIE: 3º ANO ENSINOMÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVO
S

CONTEÚDOS PROCEDIMENT
OS

RECURSOS DIDÁTICOS CRONOGRAMA

1º

● Compreender as mudanças no mundo do
trabalho, considerando a participação política
dos indivíduos e dos grupos sociais na
construção da plena cidadania.

● Compreender as transformações nas
mudanças de trabalho na era da globalização.

● Perceber a importância do trabalho para a
sociedade.

● Relacionar o conceito de trabalho ao conceito
de alienação.

● Reconhecer o novo perfil do trabalhador
exigido pelas novas formas de organização do
trabalho.

● Estudar as teorias sociológicas da
criminalidade;

● Identificar as diversas formas de controle social.

● Perceber a contribuição das teorias
sociológicas para a análise da criminalidade e
da violência.

SOCIOLOGIA DO TRABALHO

- A origem da palavra trabalho; conceitos, e importância.

- O Trabalho nas diversas sociedades;

-Diferentes formas de organização do trabalho: Fordismo,
Taylorismo,Toyotismo.

- A contribuição dos clássicos da Sociologia para a compreensão
da estrutura do trabalho na sociedade Capitalista: Karl Marx e
Émile Durkheim, MaxWeber.

- Trabalho material e imaterial

- Capitalismo X Socialismo

- O manifesto comunista em cordel ( PAS)

DESVIO SOCIAL E CRIME

- Desvio e controle social

-Tipos de desvios

- Fatores do desvio social

-Explicação sociológica para o crime no Brasil.

- Cyber cultura: alguns pontos para entender nossa época (PAS)

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção
de modelos
didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

1º SEMESTRE (11
/ 05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /12)
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2º

● Conhecer a estrutura da organização política do
Brasil;Identificar a função do Estado nos
diferentes contextos históricos e sociais.

● Perceber a presença do Estado no cotidiano da
sociedade contemporânea.

● identificar e criticar determinadas práticas que
ocorrem dentro do estado e que não estão a serviço
do bem comum.

● Construir a identidade social e política, de modo a
viabilizar o exercício da cidadania plena, no contexto
do Estado de Direito, atuando para que haja,
efetivamente, uma reciprocidade de direitos e
deveres entre o poder público e o cidadão e também
entre os diferentes grupos.

● Propor soluções para o estabelecimento de políticas
públicas e de uma ação do Estado direcionada para o
bem comum.

POLÍTICA E PODER

- O que é política e importância

- O analfabeto Político

– Estado e a violência: Max Weber e os três tipos de
dominação.

– Funções do Estado e os direitos humanos.

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

-Plebiscito e referendo

-Partidos políticos

-Clientelismo, coronelismo e corrupção.

PAS

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TITULO II, CAP. IV
ARTIGOS 14 -17; TITULO IV, CAP. I, SECÇÕES I A IV,
ARTIGOS 44 – 56). PAS

COMPORTAMENTO COLETIVO E MOVIMENTOS
SOCIAIS

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Vídeos

● Livro didático

● Jogos

● Laboratório

1º SEMESTRE (11
/ 05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /12)
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ANEXO LXI

COMPONENTE CURRICULAR: REDAÇÃO SÉRIE: 1º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza, função,
organização das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Refletir sobre o caráter heterogêneo das línguas

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza, função,
organização das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de sentidos nos textos
por meio de recursos gramaticais, lexicais,
pragmáticos, imagéticos.

● Defeitos do texto/vícios de linguagem (aspectos
macroestruturais);

● Aspectos microestruturais (critérios deavaliação
do PAS);

● Gênero x tipo textual;

● Formas de composição: narração, descrição,
dissertação e injunção;

● Partes constitutivas do texto narrativo e descritivo

● Gêneros: relato pessoal, relatório

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Vídeos

● Textos

● Quadro Branco

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
28 / 12)

2º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza, função,
organização das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.

● Recuperar as representações artísticas canônicas
universais, as contribuições de origem africana e
indígena e favorecer a fruição estética das

● Texto injuntivo/ instrucional;

● Introdução ao estudo do texto dissertativo e suas
principais características:

● Estrutura do texto dissertativo: introdução,
desenvolvimento e conclusão;

● Texto expositivo x Texto argumentativo

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de
modelos didáticos

● Vídeos

● Textos

● Quadro Branco

.

1º
SEMESTRE
(11 / 05 –
20 / 07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 –
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manifestações culturais populares e locais

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos e
seus contextos mediante natureza, função,
organização das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção. f) Refletir sobre
a construção de sentidos nos textos por meio de
recursos gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

● Tipos de argumentação: por comparação, por
ressalva, continuidade e progressão

● Informatividade e senso comum

● Intertextualidade na arte, na música e na literatura

● Temas do PAS (textos argumentativos-
dissertativos)

● Gêneros: tutorial, carta do leitor

28 / 12)
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ANEXO LXII

COMPONENTE CURRICULAR: REDAÇÃO SÉRIE: 2º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das manifestações, de acordocom
as condições de produção e recepção.

● Refletir sobre o caráter heterogêneo das línguas.

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das manifestações, de acordo com
as condições de produção e recepção. f) Refletir sobre a
construção de sentidos nos textos por meio de recursos
gramaticais, lexicais, pragmáticos, imagéticos.

● Conhecer os diferentes tipos e gêneros textuais aplicadosà
realidade do estudante.

● Produzir textos de acordo com as temáticas solicitadas, coma
finalidade de desenvolver a argumentação crítica

Texto dissertativo

● Título x tema x tese

● Tópico frasal

● Estrutura do parágrafo

● Tipos de introdução

● Tipos de conclusão

● Gêneros: carta-aberta,
manifesto

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Textos

● Quadro Branco

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
(17 / 10 – 28/

12)

2º
● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das

linguagens, relacionando textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das manifestações, de acordocom
as condições de produção e recepção.

● Recuperar as representações artísticas canônicas universais, as
contribuições de origem africana e indígena e favorecer a fruição

● Paráfrase (utilizando textos de
apoio)

● Coesão e coerência / clareza e
concisão

● Análise do discurso

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Textos

● Quadro Branco

.

1º SEMESTRE
(11 / 05 – 20/

07)

2º
SEMESTRE1
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estética das manifestações culturais populares e locais.

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das manifestações, de acordocom
as condições de produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de sentidos nos textos por meiode
recursos gramaticais, lexicais, pragmáticos, imagéticos.

● Conhecer os diferentes tipos e gêneros textuais aplicadosà
realidade do estudante.

● Produzir textos de acordo com as temáticas solicitadas, coma
finalidade de desenvolver a argumentação crítica

● Argumentação x exposição x
persuasão

● Informatividade e senso
comum

● Intertextualidade na arte, na
música e na literatura

● Temas do PAS (textos
argumentativos-dissertativos)

● Gêneros: artigo de opinião,
debate, resenha

(17 / 10 – 28 /
12)
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ANEXO LXIII

COMPONENTE CURRICULAR: REDAÇÃO SÉRIE: 3º ANO ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE

BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS
RECURSOS
DIDÁTICOS

CRONOGRAMA

1º

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e seus contextosmediante
natureza, função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção.

● Refletir sobre o caráter heterogêneo das línguas.

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e seus contextosmediante
natureza, função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção. f)
Refletir sobre a construção de sentidos nos textos por
meio de recursos gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

● Conhecer os diferentes tipos e gêneros textuais aplicadosà
realidade do estudante.

● Produzir textos de acordo com as temáticas solicitadas,
com a finalidade de desenvolver a argumentação crítica.

● Critérios de avaliação e correçãodo
Enem (habilidades e competências)

● Proposta de intervenção/direitos
humanos

● Intertextualidade, elementos
endofóricos e exofóricos, repertório
sociocultural, indícios de autoria

● Análise e produção de textos
argumentativos com temas propostos
nas redações do Enem

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Textos

● Quadro Branco

.

1º SEMESTRE (11
/ 05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /12)

2º
● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das

linguagens, relacionando textos e seus contextosmediante
natureza, função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção.

● Recuperar as representações artísticas canônicas
universais, as contribuições de origem africana e indígena
e favorecer a fruição estética das manifestaçõesculturais

● Desenvolvimento de
argumentação sobre temas
filosóficos, polêmicos, etc

● Delimitação e expansão do tema

● Análise e produção de textos
argumentativos com base nos

● Aula expositiva

● Aula prática

● Estudo dirigido

● Construção de modelos
didáticos

● Vídeos

● Textos

● Quadro Branco

.

1º SEMESTRE (11
/ 05 – 20 / 07)

2º SEMESTRE1
(17 / 10 – 28 /12)
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populares e locais.

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos e seus contextos mediante
natureza, função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção.

● Refletir sobre a construção de sentidos nos textospor
meio de recursos gramaticais, lexicais, pragmáticos,
imagéticos.

● Conhecer os diferentes tipos e gêneros textuais aplicadosà
realidade do estudante.

● Produzir textos de acordo com as temáticas solicitadas,
com a finalidade de desenvolver a argumentaçãocrítica

temas propostos nas redações do
PAS.
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ANEXO LXIV

MODELO DE EDITAL PARA A GINCANA CULTURAL E JOGOS INTERCLASSE

DO CEd 104 (SUJEITO A ALTERAÇÕES)

TEMA: A SER DEFINIDO

1. DA APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

1.1. A Gincana Cultural e Jogos Interclasse do CEd 104 trata-se de um evento cujo intuito maior é a
promoção do conhecimento acerca de conteúdos relativos ao Currículo do Ensino Fundamental e Médio de
forma criativa e descontraída, além de instigar a integração entre os membros da comunidade escolar, por
meio dos jogos e demais provas culturais, em um ambiente de descontração, socialização e solidariedade.

1.2. Este evento acontecerá de xx/xx a xx/xx.

1.3. O tema da Gincana Cultural e Jogos Interclasse do CEd 104 será União dos povos: sem discriminação
ou desigualdade social

2. DA PARTICIPAÇÃO E PONTUAÇÃO NA NOTA BIMESTRAL

2.1. Considerações Gerais sobre a participação e pontuação na nota bimestral

2.1.1. Participarão da Gincana Cultural e Jogos Interclasse do CEd 104 todos os alunos do CEd 104, sendo
vedada a participação de alunos representando turmas diferentes das suas ou de alunos de outras unidades de
ensino.

2.1.2. As infrações disciplinares ocorridas durantes os jogos estarão sujeitas ao Código de Regras do esporte
em questão e ao Código Disciplinar do Regimento Interno do CEd 104.

2.1.3. Serão atribuídos 5,0 pontos aos alunos participantes, na disciplina de Educação Física, e 1,0 ponto nas
demais disciplinas facultado a decisão do professor, sendo que estes pontos devem estar dentro dos 10,0
pontos correntes relativos ao 3º Bimestre.

2.1.4. A pontuação para nota bimestral da Disciplina “Educação Física” se dará por meio da participação nos
Jogos Interclasse e na Gincana Cultural.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. As inscrições para os Jogos Interclasse e para a Gincana Cultural estarão abertas no período de xxx/xxx a
xxx/xxx e serão realizadas por meio da ficha de inscrição entregue pelo Professor de Educação Física.

3.2. A ficha de inscrição contém dois campos que devem ser assinalados conforme o tipo de participação:
JOGOS INTERCLASSE e/ou GINCANA CULTURAL e indicada (s) a(s) modalidade(s) desportiva(s) e/ou
prova(s) da gincana.

3.3. O valor da taxa de inscrição é de R$5,00 (cinco reais), por aluno, que deverá ser paga diretamente na
direção da escola.

3.4. O pagamento da taxa de inscrição para cada tipo de participação (JOGOS INTERCLASSE ou GINCANA
CULTURAL) dará ao aluno o direito de escolher qualquer modalidade desportiva dos JOGOS
INTERCLASSE e prova da GINCANA CULTURAL, as quais devem ser indicadas nos campos devidos
da ficha de inscrição.
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3.5. É obrigatória a inscrição de cada equipe em pelo menos 3 (três) modalidades dos Jogos Interclasse e 3
(três) provas da Gincana Cultural.

3.6. PROVA BÔNUS: Quando os alunos da turma efetuarem o pagamento da taxa de inscrição a turma
ganhará a pontuação que será de 0 a 1000 pontos, dependendo da % de alunos inscritos da turma (% inscritos
x 10).

4. DOS UNIFORMES

4.1. Cada turma representará um país participante da Copa do Mundo e poderá confeccionar o uniforme de
acordo com o tema e respeitando o ambiente escolar onde ocorrerão a Gincana e os Jogos. A confecção
destes uniformes será de inteira responsabilidade de cada turma, sendo proibido o uso de saias. Será realizado
um sorteio onde será definido o país que a turma irá representar.

4.2. Os uniformes serão submetidos à aprovação da Equipe Gestora do CEd 104.

4.3. Os uniformes poderão ser utilizados posteriormente nas aulas de Educação Física, mas NÃO poderão ser
utilizadas como uniforme escolar, salvo as turmas de 3° anos.

5. DOS JOGOS INTERCLASSE

5.1. Modalidades e número de alunos por turma

5.1.1. Futsal (masculino e feminino) –mínimo de 05 inscritos e máximo de 12 inscritos
5.1.2. Vôlei (misto) – mínimo de 3 (homens) e mínimo de 3 (mulheres) máximo de 12 inscritos

5.1.3. Totó (misto) – 02 inscritos: 01 homem e 01 mulher

5.1.4. Tênis de mesa (masculino e feminino) – 02 inscritos: 1 homem e 1 mulher

5.1.5. Dominó (misto) – 02 inscritos: 01 homem e 01 mulher

5.1.6. Cabo de Guerra (masculino e feminino) - Equipes: feminino – até 500kg e masculino até 600kg

5.1.7. Xadrez (misto) – 02 inscritos: 1 homem e 1 mulher

5.1.8. Cadeira chinesa (masculino e feminino) – 02 inscritos: 1 homem e 1 mulher
5.1.9. Flexão de cotovelo (masculino e feminino) – 02 inscritos: 1 homem e 1 mulher

5.1.10. Handebol (masculino e feminino) – mínimo de 7 mulheres e máximo de 12 mulheres

5.1.11. Embaixadinha (masculino e feminino) – 02 inscritos: 1 homem e 1 mulher

5.1.12. Badminton – 02 inscritos: 2 homens e 2 mulheres

5.1.13. Atletismo 100 m e resistência – 02 inscritos: 1 homem e 1 mulher para cada prova

5.2. Pontuação dos vencedores dos Jogos Interclasse

Modalidade CLASSIFICAÇÃO

1º 2º 3º 4º

1 FUTSAL FEMININO 1000 750 500 250
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2 FUTSAL MASCULINO 1000 750 500 250

3 VOLEIBOL – MISTO 1000 750 500 250

4 TOTÓ MISTO 1000 750 500 250

5 TÊNIS DE MESA FEM 1000 750 500 250

6 TÊNIS DE MESA MASC 1000 750 500 250

7 DOMINÓMISTO 1000 750 500 250

8 CABO DE GUERRA FEM 1000 750 500 250

9 CABO DE GUERRA MAS 1000 750 500 250

10 XADREZ MISTO 1000 750 500 250

11 CADEIRA CHINESA MASC 1000 750 500 250

12 CADEIRA CHINESA FEM 1000 750 500 250

13 FLEXÃO FEMININO 1000 750 500 250

14 FLEXÃO MASCULINO 1000 750 500 250

15 HANDEBOL FEMININO 1000 750 500 250

16 HANDEBOL - MASCULINO 1000 750 500 250

17 EMBAIXADINHA FEM 1000 750 500 250

18 EMBAIXADINHA MASC 1000 750 500 250

19 BADMINTON FEM 1000 750 500 250

20 BADMINTON MASC 1000 750 500 250

21 ATLETISMO 100 m 1000 750 500 250

22 ATLETISMO resistência 1000 750 500 250

PARTICIPAÇÃO 100

6. DA GINCANA CULTURAL

6.1. Considerações gerais sobre a Gincana Cultural

6.1.1. Serão realizadas provas ao longo da semana da Gincana Cultural simultaneamente aos Jogos
Interclasse.

6.1.2. O sorteio da rifa ( iPhone 7), será no último dia xx/xxx, juntamente com a divulgação do vencedor da
gincana.

6.2. Modalidades de provas da Gincana Cultural
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6.2.1. Apresentação Cultural

6.2.1.1. Cada equipe deverá realizar uma apresentação cultural (teatro- música – poema- sarau) referente ao
país que representa.

6.2.1.2. Os critérios de avaliação serão: figurino, interpretação, texto, uso do espaço cênico e projeção vocal.

6.2.1.3. A duração da apresentação deverá ser, no máximo, de 10 minutos.

6.2.2. História Dinâmica

6.2.2.1. Cada equipe deverá indicar 2 participantes no ato da inscrição para criar uma história de acordo com
as palavras escolhidas aleatoriamente pelos jurados.

6.2.2.2. Os critérios de avaliação serão: coerência, criatividade e desenvolvimento da história criada.

6.2.3. Quiz Interdisciplinar– Tema: Rússia

6.2.3.1. Cada equipe deverá escolher 3 participantes para um Quiz de perguntas sobre o tema do interclasse.

6.2.3.2. Os participantes escolhidos responderão às perguntas feitas levantando uma das três placas
indicativas, as quais conterão as letras A, B ou C.

6.2.3.3. Será eliminada a sala que responder incorretamente 3 perguntas.

6.2.4. O Rei (ou a Rainha) da Matemática

6.2.4.1. Cada sala deverá inscrever 2 participantes, os quais receberão uma lista de exercício de matemática
para resolução.

6.2.4.2. O(a) participante vencedor(a) será aquele(a) que tiver o maior número de resoluções corretas.

6.2.4.3. Em caso de empate, será vencedor(a) o(a) participante que tiver entregue a lista resolvida em menor
tempo.

6.2.5. “Amassa a Latinha” – Reciclagem de Metal

6.2.5.1. Cada equipe deverá recolher latinhas e levar para a escola, devidamente amassadas e ensacadas, para
fins de reciclagem, inclusive latas compactadas.

6.2.5.2. Não serão aceitas latas que não estiverem devidamente amassadas e ensacadas ou outros tipos de
metais ou de materiais.

6.1.2. A entrega das latas será feita em dois momentos: 04/07 (quarta) e 06/07 (sexta), podendo ser alterada a
data da contagem com aviso prévio da direção da escola.

6.2.6. “Solidação”

6.2.6.1. Cada sala deverá desenvolver uma ação social que demonstre solidariedade. A ação social deverá ser
registrada através de um documentário mostrando todas as fases da ação e com participação mínima de 50%
da turma. A verificação do número total de participantes será feita através do registro de fotos e vídeos no
documentário.

6.2.6.2. O documentário deverá conter: descrição de todas as etapas das atividades realizadas e depoimentos
dos alunos participantes. O vídeo deverá ser postado no FACEBOOK e compartilhado na página oficial da
escola no FACEBOOK (marcar o maior número possível de participantes e o professor conselheiro da turma).
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6.2.6.3. O vídeo deverá ser compartilhado a partir de 8 de junho até 2 de julho (segunda-feira).

6.2.6.3. Só serão aceitos os trabalhos que contemplarem TODOS os seguintes critérios:

1 - Tempo de duração: mínimo de 2 minutos e máximo de 7 minutos (200pontos)

2 - Qualidade da atividade desenvolvida: (até 200 pontos)

Os vídeos deverão ser gravados no formato .MP4, AVI e MOV e deverão revisar a edição do
video para verificar se todos os elementos (áudio, imagem etc) estão em boa qualidade. A turma
deverá fazer uma breve apresentação, conforme os seguntes critérios:

3 - Introdução ( pode ser gravado na escola) (200 pontos)

● Nome da equipe - série – turma e turno

● Objetivo da atividade (O que será feito e com qual objetivo)

● Local de realização (Onde será realizada)

● Caracterização do desenvolvimento da atividade (Como será desenvolvida)

4 - Desenvolvimento da atividade (deve ser gravada no local de realização) (200 pontos)

Apresentação do video com trechos do desenvolvimento da atividade no local. Os alunos da
turma deverão aparecer no video executando as atividades propostas. No mínimo 50% dos alunos deverão
participar dessa etapa (comprovando com uma foto dos alunos presentes no local da atividade).

5 - Resultados obtidos (pode ser gravado na escola) (200 pontos)

A turma deverá finalizar o vídeo com as considerações finais, comentando os principais resultados
obtidos com a ação desenvolvida.

PROVA BÔNUS: O vídeo que tiver o maior número de curtidas, a turma receberá 200
pontos.

6.3. Pontuação das provas da Gincana Intercultural

PROVA CLASSIFICAÇÃO

1º 2º 3º 4º

Apresentação Cultural 1000 750 500 250

História dinâmica 1000 750 500 250

Quiz Interdisciplinar 1000 750 500 250

Rei/Rainha matemática 1000 750 500 250

LATAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º ao 10º 11º ao 20º

2000 1500 1200 1000 700 500 300

RIFAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º ao 10º 11º ao 20º
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2000 1500 1200 1000 700 500 300

PARTICIPAÇÃO 100

SOLIDAÇÃO 1000 + 200 (Prova BÔNUS)

7. DA PREMIAÇÃO

7.1. Considerações gerais sobre a premiação

7.1.1. O primeiro lugar geral da Gincana Cultural e Jogos Interclasse do CEd 104 será definido pelo
somatório de pontos de todas as provas da gincana juntamente com os pontos das modalidadesdesportivas.

7.1.2. A premiação geral será realizada da seguinte forma:

ENSINO MÉDIO ENSINO FUNDAMENTAL

1° 1°

2° 2°

3° 3°

7.1.3. As modalidades esportivas serão premiadas com medalhas durante o interclasse para primeiro, segundo
e terceiro lugares.

8. DA RIFA (iPhone 7)

8.1 Todas as rifas deverão ser devolvidas para a direção mesmo se não tiverem sido vendidas. Os alunosque
não devolverem as rifas que não foram vendidas irão perder ponto na nota de participação dointerclasse.

8.2 PROVA BÔNUS: O conselheiro que vender um bloco de rifas a turma ganhará 100pontos na gincana.
Essa pontuação não é cumulativa.

8.3 PROVA BÔNUS: Se cada aluno da turma vender um bloco de rifa a turma ganhará 300 pontos na
gincana.

8.4 As datas para os acertos da rifa estão assim definidos:

1° ACERTO 2° ACERTO: 3° ACERTO:

12/06: Turmas fundamental A direção irá chamar em sala os
representantes para que seja feito o
acerto. Até essa data a turma terá
direito a receber a pontuação da prova

Até 10h: turmas do matutino13/06: Turmas 1° anos

14/06: Turmas 2° anos
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15/06: Turmas 3° anos Bônus do conselheiro e dos alunos. Até 16h: turmas do vespertino

9. DAS SANÇÕES

9.1 Todos os alunos e professores, dos jogos interclasse poderão sofrer as sanções disciplinares previstas pela
Comissão Disciplinar formada pela direção da escola.

9.2 As sanções disciplinares serão aplicadas a critério exclusivo da direção nos termos das disposições deste
regulamento e codificação desportiva, as quais serão definitivas e irrecorríveis.

9.3 As suspensões automáticas estão descritas no regulamento específico de cada modalidade.

9.4 No caso de integrante da equipe, impetrar recurso contra alguma equipe ou atleta, arbitragem ou membro
dos jogos, em função de possível transgressão ao presente Regulamento ou ao Regulamento Específico, este
recurso deverá ser entregue à direção, por escrito, até 60 (sessenta) minutos após o término do jogo ou prova.
Não poderá ser utilizado as imagens do circuito interno de câmeras da escola como forma de interpor recurso.

9.5 Em caso de recurso contra uma equipe ou aluno, se comprovada a transgressão, a equipe a qual pertence o
transgressor perderá os pontos do jogo ou da prova, e, de acordo com a transgressão, poderá ser eliminada da
competição.

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

10.1 – Antes da divulgação do resultado final serão convocados dois representantes de cada sala para conferir
os resultados das provas e assim evitar somatórios errados.
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ANEXO LXV

REGIMENTO INTERNO DO CEd 104

G D F - Secretaria de Estado de Educação
C R E do Recanto das Emas - Centro Educacional 104

Diretor: Joilson / Vice Diretora: Dilce / Supervisores: Paulo H Cruz, Helena
Tel.: 3901.3353 ced104.creremas@gmail.com

01. Entrada dos alunos
REGIMENTO INTERNO CENTRO EDUCACIONAL 104

dependências da escola é proibido em qualquer turno o uso
A entrada dos alunos obedecerá aos seguintes horários
abaixo:

Obs: O aluno só entrará após o horário, acompanhado do
responsável que deverá se dirigir a coordenação para
justificar o atraso. Atrasos com frequência serão motivos da
direção convocar os pais para conversar sobre o assunto, e
no caso do matutino o aluno será remanejado para o turno
vespertino. Na entrada e saída o aluno deve fazer o registro
da carteirinha no leitor óptico.

02. Saídas antecipadas
Somente com o responsável presente e devidamente
registrado na Direção ou mediante autorização do pai ou
responsável (em casos emergenciais).

03. Frequência
A frequência do aluno às aulas é obrigatória, na proporção
mínima de 75% em todas as disciplinas.

04. Atestado Médico
Conforme Decreto Lei nº 1.004, de 21/10/69 o aluno deverá
entregar o atestado médico sem rasuras e com CID, nos
seguintes prazos. Atestado médico e Licença Gestante até 48
horas, a partir da data de início do atestado;
Comparecimento ou acompanhamento até 24h;

OBS: O atestado deverá ser apresentado aos professores das
disciplinas onde ocorreram as ausências, os professores
devem assinar o atestado e posteriormente o(a) aluno(a)
deverá entregar aos coordenadores para que o mesmo seja
protocolado e enviado para a secretaria.

05. Uniforme escolar e carteirinha
O uniforme e carteirinha é de uso obrigatório para todos os
alunos do turno matutino e vespertino, nas dependências
da escola, inclusive o uso do uniforme no intervalo. É
proibido o uso do uniforme por baixo de blusas e qualquer
tipo de descaracterização da camiseta escolar. Nas

de short curto (masculino e feminino), bermuda estampada,
mini-blusas, minissaias, calças rasgadas, sob pena de voltar
para a casa com comunicado. O (a) aluno(a) deve se
apresentar com vestimenta e calçado apropriado para as
práticas de Educação Física, salvo em situações contrárias
devidamente orientadas por atestado médico.

06. Atividades no turno contrário
O aluno deve estar com uniforme e carteirinha. Ao entrar e
sair da escola deve fazer o registro da carteirinha no Leitor
óptico. O aluno deve confirmar com direção / sala de leitura
ou coordenação a disponibilidade de espaço para sua
atividade. Só será concedido declaração de comparecimento
nos casos comprovados de atividades e devidamente
uniformizados.

07. Sala de Leitura
O aluno para ter acesso ao acervo da sala de leitura deve
realizar/atualizar seu cadastro. O aluno deve estar de
uniforme. Ao entrar na sala de leitura o aluno deve procurar
a responsável para que seja orientado sobre o porte da
mochila.

08. Saídas de sala em horário de aula
Em horário de aula não será permitida a saída de alunos da
sala de aula, exceto com autorização do professor. É vedado
a(ao) aluna(o) sair de sala para apresentar atividades para
outro professor durante o horário de aula.

09. Danos materiais
A responsabilidade de preservação do patrimônio da escola é
de todos. Danos à escola serão ressarcidos por quem
provocou caso maior de 18 anos, ou pelos pais/ responsáveis
conforme estabelece o estatuto da criança e do adolescente.
Os alunos poderão ser convocados, em horário estipulado
pela escola, para limpeza e/ou recuperação do material por
eles danificado.

10. Objetos pessoais
A escola não se responsabiliza pelo extravio, furto ou perda
de objetos pessoais em suas dependências e, muito menos os

MATUTINO VESPERTINO
Início das aulas 07:15 13:15
Término das aulas 12:15 18:15
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indeniza. Objetos encontrados serão devolvidos e poderão
ser procurados na Direção.
A escola – por orientação da Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente – não poderá atuar como agente de
investigação.

11. Aparelhos eletrônicos
O uso de calculadora deverá ser autorizada pelo professor.
Lei nº 4.131, de 02 de maio de 2008.
Art. 1º Fica proibida a utilização de aparelhos celulares, bem
como de aparelhos eletrônicos capazes de armazenar e
reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CD e jogos, pelos
alunos das escolas públicas e privadas de Educação Básica do
Distrito Federal durante as aulas.

Parágrafo único. A utilização dos aparelhos previstos no
caput somente será permitida nos intervalos e horários do
intervalo, fora de sala de aula.
Art. 3º Caberá ao professor encaminhar à direção da
instituição de ensino o aluno que descumprir o disposto nesta
lei.
Quando solicitado pelo professor/direção a entrega do
aparelho e o aluno se negar, a atitude é passível de
suspensão.

12. Atendimento aos pais e responsáveis
Para falar com os professores o horário é durante a
coordenação individual, para esclarecer dúvidas deve-se
procurar a coordenação preferencialmente durante o turno
da aula do(a) estudante .

13. Problemas de saúde
A escola não oferece nenhum tipo de remédio. Em situações
emergenciais o SAMU será chamado e a família comunicada
imediatamente. Para isso, reforçamos a necessidade de se
manter atualizada a relação de contatos na Secretaria. A
escola deve ser informada sobre qualquer situação de saúde
que possa colocar em risco o aluno.

14. Dispensa das aulas práticas da Educação Física
O aluno só será dispensado da prática de Educação Física nos
casos previstos pela Lei 503/71; caso apresente problemas de
saúde, deve ser comprovado com atestado médico. O
atestado deve ser encaminhado logo no início do ano letivo.
O aluno dispensado deve procurar o professor e a
Coordenação para ser informado das atividades que
substituirão as avaliações práticas.

15. Serviço de Orientação Educacional (SOE)
Art. 26. A Orientação Educacional integra-se ao trabalho
pedagógico da instituição educacional e da comunidade
escolar na identificação, na prevenção e na superação dos
conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno,
tendo como pressuposto o respeito à pluralidade, à liberdade
de expressão, à opinião, à democracia e à valorização do

aluno como ser integral.

16. Progressão Parcial (Dependência)
Será oferecida aos alunos com rendimento escolar
insuficiente em até 02 componentes curriculares, os
responsáveis deverão assinar o termo de concordância e o
aluno deverá cumprir a dependência no turno contrário,
sendo exigida a frequência mínima de 75% da carga horária.

17. Avaliação e Promoção
Conforme o Regimento Escolar das Instituições de Ensino da
Rede Pública do DF/2010. Cap. XIII ART. 135/136 regulamenta
os critérios para avaliação e promoção do processo de
ensino-aprendizagem. A avaliação é contínua e processual.

1º A ação avaliativa deve identificar dificuldades de
aprendizagem do educando em seu dia-a-dia, intervindo de
imediato e estimulando o seu caminhar.

2º Vários mecanismos de avaliação devem ser utilizados de
forma dirigida ou espontânea, dentre os quais podemos citar
relatórios, questionários, pesquisas, testes, provas,
entrevistas, fichas de acompanhamento, autoavaliação.

3º O valor atribuído a provas e testes, quando adotados, não
devem ultrapassar 50% do total da nota bimestral. A
avaliação de rendimento escolar compreende a avaliação de
aprendizagem, e apuração de assiduidade, privilegiando os
aspectos qualitativos em relação aos quantitativos.

18. Da recuperação
A recuperação de estudos, processual, formativa e
participativa deve ser ofertada das seguintes formas:
I. Contínua: inserida no trabalho pedagógico realizado no dia
a dia da sala de aula e da unidade escolar.
II: Semestral: Realizada em dezembro para o aluno que não
obteve média satisfatória em todos os conteúdos ministrados
ao longo do ano letivo. (somente para o ensino médio)
III. Final: realizada após o término do ano letivo (conforme
data estabelecida pelo calendário escolar do GDF), para o
estudante que não obteve rendimento satisfatório em até 3
componentes curriculares.

19. Deveres dos Pais e Responsáveis
Tomar conhecimento das normas administrativas da escola.
Acompanhar o desenvolvimento escolar de seu filho.
Participar de reuniões realizadas pela direção, como forma de
manter acompanhamento sistemático do desenvolvimento
escolar de seu filho.
Primar pela pontualidade e assiduidade de seu filho.
Comparecer à escola sempre que convocado pela Direção,
Coordenação, Orientação Pedagógica, Professor Conselheiro
e Assistência.

20. É proibido ao aluno
Desrespeitar a Direção, Professores, Secretários, Coordenadores,
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Servidores da escola ou mesmo os colegas. Chegar após os
professores ao fim do intervalo ou de iniciar o próximo horário.
Entrar e sair de sala sem autorização do professor. Ausentar-se da
escola sem autorização da direção durante o horário escolar.
Permanecer nos corredores durante o horário de aula ou aplicação
de provas. Fumar nas dependências da escola. Promover jogos,
excursões, lista de pedidos de campanhas e vendas de qualquer

natureza sem a prévia autorização da Direção. Portar ou ingerir qualquer
tipo de bebida alcoólica e/ou substâncias entorpecentes nas
dependências da escola. Pichar, rabiscar, ou escrever em qualquer parte
das dependências da escola. Assistir aula acompanhado de criança.
Circular pelos corredores com patins, skate ou bicicleta. Portar/usar
qualquer objeto/substância que não tenha objetivo pedagógico.
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21. Direitos do aluno
Respeito a sua dignidade de pessoa humana.
Assistência didática e pedagógica.
Oportunidade de desenvolvimento de sua
potencialidade. Conhecer todas as etapas de
seu desenvolvimento escolar. Requerer,
quando maior de idade, boletins,
transferência ou cancelamento de matrícula.
Acesso ao Regimento Escolar dos
estabelecimentos de Ensino da Rede Oficial
do DF.

Higiene e limpeza permanentes das salas e
banheiros. Direito à escolha de um
representante de turma. Direito à
participação e à escolha dos membros do
Grêmio Estudantil.

22. Deveres do aluno
Participar das aulas com assiduidade e
pontualidade. Estudar, fazer as tarefas (o
aluno com reincidência em não apresentar
tarefas será advertido e deverá se
apresentar no dia seguinte acompanhado
pelos responsáveis) e demais trabalhos
solicitados. Respeitar as normas disciplinares,
ter bom comportamento social em todas as
atividades da escola. Inteirar-se e participar
da avaliação. Indenizar o prejuízo, quando
produzir danos aos materiais da escola ou a
materiais de uso pessoal de professores,
servidores ou colegas. Colaborar com o
representante de turma na tarefa de
promover a integração da turma. Zelar pela
limpeza e conservação das instalações e
materiais da escola. Apresentar, no prazo
determinado pela direção, documentos,
fichas, fotos, advertências e comunicados
assinados. Cumprir outras determinações
provenientes da Direção e dos professores.

23. Regime Disciplinar
Aos alunos que pela inobservância de seus
deveres prescritos nesse informativo e até
mesmo pela gravidade ou reincidência de
faltas previstas no Regimento Escolar dos
Estabelecimentos de Ensino da Rede
Pública do DF, aprovado pelo Parecer
388/94 – CEDF, serão aplicadas as
seguintes sanções:
A – Advertência oral.
B – Advertência escrita, comunicada ao
pai ou ao responsável. Nesse caso o aluno
só pode voltar a frequentar a aula
normalmente após ciência do pai por
meio da vinda à escola.

C – Suspensão com atividades escolares
para serem executadas durante o tempo
que durar a sanção.
D – Transferência por comprovada
inadaptação ao regime disciplinar do
Estabelecimento de Ensino. Nesse caso, a
Direção deverá ouvir o Conselho de Classe
e o Conselho Escolar.

OBS: Tais sanções poderão ser aplicadas
de forma sequencial ou não, dependendo
do caso e gravidade. Todas as
advertências serão arquivadas durante o
período em que o aluno estiver
matriculado na unidade de ensino.
As advertências serão aplicadas pelo
professor em caso oral e pela Direção em
casos de advertência escrita, suspensão e
transferência. O aluno maior de idade,
quando apresentar problemas
disciplinares, será realizada uma reunião
com seus responsáveis para que seja
assinado um termo de compromisso que
pode indicar transferência ou expulsão
caso o problema não seja resolvido.

Informações complementares
O Art. 331 - Código Penal Brasileiro –

Desacatar funcionário público no exercício
da função ou em razão dela – detenção, 6
meses a 2 anos, ou multa.

Os alunos maiores de idade são sempre
sujeitos às penas da lei.

Para os alunos menores de idade os pais
ou responsáveis serão comunicados via
aplicativo e solicitados na escola em caso
de punições mais graves.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER

Gerência da Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas

Coordenação Intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

ANEXO LXXVII

OBS. Original da ata e listas encontram-se arquivadas na escola.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER

Gerência da Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas

Coordenação Intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

ANEXO LXXVIII

OBS. Original da ata e listas encontram-se arquivadas na escola.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER

Gerência da Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas

Coordenação Intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

ANEXO LXXIX
PROCESSO ELEITORAL 2019 PLANO DE TRABALHO PARA GESTÃO DAESCOLA

1. DADOS DA CHAPA
Unidade Escolar: Centro Educacional 104 CRE: Recanto das Emas

Candidato a Diretor: Felipe Renier Maranhão Lima Matrícula: 229227-0

Candidata a Vice-Diretora: Marcia Aparecida Medeiros Ribeiro Matrícula: 214420-4

2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS

2.1Melhoria da Qualidade da Educação na Unidade Escolar

2.1.1 Objetivos Prioritários

 Promover a inclusão educacional com a redução dos índices atuais de evasão da
unidade escolar

 Melhorar o relacionamento da comunidade escolar.

 Intensificar as atividades pedagógicas.

2.1.2 Metas Prioritárias

 Redução de 5% nos índices de evasão e repetência

 Humanização do ambiente escolar.

 Garantir o acesso a aprendizagem dos alunos portadores de deficiências e de
transtornos funcionais.

 Melhoria nos Ciclos de Aprendizagem

 Aumentar a Efetividade na Semestralidade

 Aulas direcionadas com intuito de intensificar os estudos para as avaliações externas

 Desenvolvimento de projetos de sustentabilidade

 Aperfeiçoamento dos projetos interdisciplinares que constam no PP da escola.

 Desenvolvimento do projeto de Educação Integral

2.2 Acompanhamento e Avaliação das AçõesPedagógicas
2.2.1 Objetivos Prioritários

 Melhorar a comunicação entre a comunidade escolar e a gestão.

 Rever as formas de avaliação institucional.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER

Gerência da Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas

Coordenação Intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

2.2.2 Metas Prioritárias

 Criar canais de avaliação eficazes entre os pais e a gestão.

 Fortalecer o conselho de classe participativo como instrumento de avaliação do
processo ensino-aprendizagem.

 Acompanhamento sistemático do rendimento bimestral.

 Observar relatórios e contatos realizados com o conselho tutelar.

 Análise de resultados por meio de avaliações institucionais e pesquisas na escola,
com a participação de todos os setores da comunidade escolar.

 Reuniões quinzenais da gestão escolar para discussão acerca dos mecanismos
pedagógicos eficazes no ambiente escolar.

 Reuniões semanais, durante a coordenação pedagógica para avaliar os ganhos e
perdas durante o processo educacional.

 Controle de participação dos alunos nas atividades e monitoramento do
desenvolvimento durante o ano letivo.

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.1Objetivos Prioritários

 Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores e comunidade
escolar.

 Melhorar o gerenciamentos dos recursos humanos.

3.2Metas Prioritárias
 Praticidade no atendimento
 Segurança na entrada
 Melhoria das instalações
 Delimitação correta das funções dos servidores.
 Monitoramento da limpeza, conservação e produção de lanche.

4. GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1Objetivos Prioritários

 Otimizar a utilização dos recursos financeiros com a participação da comunidade
escolar.

 Reconhecer as formas possíveis de captação de verbas para a escola.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ELAZER

Gerência da Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas

Coordenação Intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

4.2Metas Prioritárias
 Melhoria na sala de leitura e estudos.
 Melhoria do laboratório de ciências
 Criação da sala de Artes
 Reparos e manutenção da Sala de vídeo
 Manutenção da quadra de esportes
 Manutenção do material didático pedagógico

5. ESTRATÉGIAS PORTEMÁTICA
5.1Preservação do Patrimônio Público

 Conscientizar os alunos, pais e responsáveis da importância da preservação do
patrimônio público e que esse processo deve ser contínuo fora do ambiente escolar,
que a família também se reconheça parte importante desse processo.

 Convocar de forma periódica a comunidade escolar para identificar as melhorias
feitas no patrimônio.

 Garantir o bom e contínuo funcionamento das câmeras de segurança.

 Instruir de forma adequada os guardas patrimoniais.

 Vistoriar de forma regular a escola, bem como todos os bens que formam o
conjunto do patrimônio escolar.

5.2Participação da Comunidade no Cotidiano Escolar

 Conscientizar a família da participação nas reuniões bimestrais, bem como o
acompanhamento contínuo do aluno a partir de setores interligados (gestão,
coordenação, SOE e sala de recursos)

 Traçar uma estratégia para a participação/visita dos pais/responsáveis nos projetos
da escola (feira de ciências, consciência negra, festival de dança, dentre outros)

 Garantir junto a comunidade escolar a transparência e a democracia na tomada de
decisões.

5.3Pertencimento a equipe do Centro Educacional 104 Recanto das Emas

 Promover atividades terapêuticas periódicas entre a equipe.

 Procurar profissionais da rede que possam fomentar a equipe a partir de temas que
sejam pertinentes a atividade enquanto professor e enquanto ser humano.

 Traçar estratégias capazes de tornar o ambiente escolar cada vez mais saudável
para o professor, funcionário e aluno.


