
Escola
UNIRE

 Fachada da Escola-Unire 

Entrada da Escola-Unire

Pátio Interno da Escola

RECANTO DAS EMAS, DF

2021



3

“Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela

tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos

à favor da vida e não da morte, de equidade e não da injustiça, do direito

e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação.

Não temos outro caminho se não viver a nossa opção.

Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre

o que dizemos e o que fazemos”.

PAULO FREIRE



5

6.2. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO:............................62

6.2.1. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA

SOCIOEDUCAÇÃO ..........................................................................................................62

6.2.2. CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO...........................................................64

6.2.3. AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA..........................................................................66

6.2.4. INSTRUMENTAL PEDAGÓGICA...........................................................................67

6.2.5 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.................................................................................68

7.0. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDGÓGICA..........70

7.1. OBJETIVOS GERAIS.................................................................................................70

7.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................................71

7.1.2. METAS....................................................................................................................71

7.1.3. CRONOGRAMA......................................................................................................71

7.1.4. AVALIAÇÃO.............................................................................................................71

8.0. GESTÃO PEDAGÓGICA-PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA......................72

8.1.OBJETIVOS GERAIS..................................................................................................73

8.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................................73

8.1.2.METAS......................................................................................................................73

8.1.3. CRONOGRAMA......................................................................................................74

8.1.4. AVALIAÇÃO............................................................................................................74

8.2. LINHAS BÁSICAS DO PLANO DE AÇÃO .................................................................74

9.0. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS.........................................................75

9.1. GESTÃO PARTICIPATIVA.........................................................................................77

9.2. GESTÃO DE PESSOAS............................................................................................77

9.3. GESTÃO FINANCEIRA..............................................................................................78

9.4. GESTÃO ADMINISTRATIVA......................................................................................79

10.0. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO... 79

11.0. ANEXOS...................................................................................................................81



7

APRESENTAÇÃO

Dada à especificidade da organização do trabalho pedagógico no sistema

socioeducativo, o presente documento é decorrente de um processo coletivo de escrita e

reescrita, estudo, reflexão, discussão e de avaliação (SEEDF, 2014a) ao longo dos últimos

anos, em especial, no ano letivo de 2015, tendo como referência as Diretrizes Pedagógicas:

Escolarização na Socioeducação (SEEDF, 2014b), e o Termo de Cooperação Técnica Nº

02/2013, entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Políticas

para Crianças, Adolescentes e Juventude, cujo documento visa a mútua cooperação entre

as secretarias para a garantia da política de escolarização dos adolescentes em

cumprimento de medidas socioeducativas.

De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE

(2006), a escola é considerada o cerne do processo socioeducativo. Nesse sentido, para

que a escola possa garantir a escolarização de jovens em privação de liberdade é

fundamental que toda ação seja pedagógica, administrativa e de segurança, de tal modo

que estejam previstas e validadas por meio do projeto político-pedagógico na perspectiva

da incompletude institucional entre as políticas públicas.

Em linhas gerais, o projeto político-pedagógico da escola da Unidade de Internação

do Recanto das Emas - UNIRE, vinculada ao Centro Educacional 104 da Regional de

Ensino do Recanto das Emas, se propõe a apresentar as necessidades e implicações para

a organização do trabalho pedagógico, o processo avaliativo e a proposta curricular

adotada, os projetos desenvolvidos, bem como as dificuldades e desafios encontrados

para garantir a escolarização dos socioeducandos.

A equipe pedagógica e o coletivo de professores preocupam-se durante as

coordenações coletivas no início do ano letivo de 2015, em planejar estratégias para

continuidade da elaboração da PP, observando os movimentos propostos pela Orientação

Pedagógica: O projeto político-pedagógico e Coordenação Pedagógica nas escolas

(SEEDF, 2014a), sendo estabelecidos grupos de trabalho para o levantamento de

informações, seleção de textos e documentos de referência como suporte teórico para a

elaboração coletiva dos itens que compõe a PP e posterior apreciação dos demais

profissionais, assegurando a participação de todos os envolvidos na ação educativa.
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1.0. HISTÓRICO DA ESCOLA E DA COMUNIDADE

A Unidade de Internação do Recanto das Emas - UNIRE, iniciou suas atividades

pedagógicas em 17 de julho de 2006, na ocasião intitulada Centro de Internação de

Adolescentes Granja das Oliveiras - CIAGO, por meio de um convênio estabelecido entre a

Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal e a Congregação

dos Religiosos Terciários Capuchinos de Nossa Senhora das Dores – Amigonianos, criado

para reduzir a superlotação de adolescentes no Centro de Atendimento Juvenil

Especializado - CAJE, permanecendo na gestão do até 2008.

Baseado na pedagogia amigoniana1, a unidade escolar do CIAGO, começou a

funcionar em setembro de 2006, com a atuação de apenas quatro professoras

remanejadas do CAJE, sendo uma de Atividades, uma de História, uma de Artes, e uma de

Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna/Inglês. Ao final do ano de 2006, mais

professores foram encaminhados para suprir as carências existentes no quadro de

professores da escola.

Com o rompimento do contrato do Governo do Distrito Federal com a Congregação

Amigoniana, o Instituto de Desenvolvimento Profissional - IDP assumiu a direção do Centro

de Internação de Adolescentes da Granja das Oliveiras, em regime de gestão

compartilhada com o governo, na perspectiva do trabalho centrado no eixo familiar. O

contrato com o IDP foi iniciado em julho de 2009, quando novo contrato foi firmado com a

Casa da Harmonia do Menor Carente.

A direção do CIAGO foi conduzida por nove diferentes representantes do Governo do

Distrito Federal, sendo que a unidade escolar passou por oito gestões diferenciadas. Por

um curto período, um funcionário da equipe dos Amigonianos assumiu a escola, sendo

substituído por duas funcionárias da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e

Cidadania do Distrito Federal - SEJUS. Em novembro de 2007, a professora de História

Beatriz Calazans atuou como gestora da escola até maio de 2009, sendo substituída pelo

coordenador geral, professor Paulo César Rosa. Após alguns anos, o professor Paulo

César, foi substituído pela professora Maria Leni Camelo da Costa em fevereiro de 2012,

gerindo a escola até dezembro de 2013. Em abril de 2013, a escola foi vinculada pela

SEEDF ao Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, ficando sob a responsabilidade

1A pedagogia Amigonianaé uma proposta centrada no amor, respeito e valorização da pessoa humana.
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Foto atual – 02- Fachada Interna do Bloco B

A estrutura física da escola é composta por:

- 02 (dois) blocos, sendo no bloco A - 7 salas de aula e no Bloco B - 8 salas de aula,

sem recursos audiovisuais instalados.

- 01 (uma) sala para a direção;

- 01 (uma) sala para os coordenadores;

- 01 (um) salas para professores;

- 02 (dois) banheiros para os professores;

- 01 (um) para os alunos em cada bloco;

- 01 (um) banheiro desativado utilizado como depósito para materiais diversos;

- 01(uma) sala de arte com equipamentos multimídia (data show, tela de projeção,

caixa de som, câmera semiprofissional, computador adequado para edição de vídeos,

armário em MDF e uma mesa para desenho doada pela Unidade de Internação), oriundos

do Prêmio Realiza 2019, com o projeto executado pela professora Visleine Reis - Arte

Transforma - Revitalização da sala de arte;

- 01 (um) pátio em cada bloco, onde os alunos deveriam lanchar e circular durante o

intervalo;

- 01 (uma) Sala de Leitura com acervos literários diversos;
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Ano de 2021

Diretor/Vice-diretora da escola vinculante

 Felipe Renier Maranhão Lima e Márcia Aparecida Medeiros Ribeiro

Supervisor Pedagógico

 Célia Lira Soares

Coordenadores Pedagógicos:

● Cariaci Tavares de Oliveira

● Matildes de Jesus Souza Almeida

Profissionais da Carreira Magistério: 28 professores, entre efetivos e contratos

temporários que atuam no ano letivo de 2021.

Alessandra Godoi C. Kostopoulos– Projeto Dinamização- Apoio Pedagógico

Alessandra Araújo dos Reis Guimarães - Atividades

Aline Souza Santos Vaz - Biologia

Anna Rosa S. de Oliveira _ Língua Estrangeira – Inglês

 Beatriz Pereira Calumbi Soares

Cláudia Cândida de Oliveira - Geografia

Sílvia Mylius Lopes – História

Marcio Alves de Jesus - Geografia

Erika Pereira Gonçalves da Mata - Matemática

Francisco das Chagas Batista – Língua Portuguesa

Izaac Azevedo dos Santos – Língua Portuguesa e Estrangeira-Espanhol

Jaqueline Ornelas de Oliveira – Arte

Juliana Souza Bonfim – Ed. Física

Kenia de Cássia Salgado – Ciências

Maria Carla de Barros Faria – Projeto de Reforço Escolar- Atividades

Andressa Soares Abreu - Atividades

Maria Leni Camelo da Costa – Projeto de Leitura e Revitalizando Sonhos.

Paulo César Machado Silveira – Ed. Física

Reibe Reinaldo Albuquerque da Silva - Física

Rubens de Macedo Couto - Química

Tatiana Gonçalves da Silva –Língua Portuguesa

William Tannuri Fogaça Junior – História

Verônica do Amaral Cordeiro- Atividades

Visleine Reis Barbosa - Arte

Carreira Assistência/ Apoio Administrativo
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Devido à inexistência de uma pedagogia voltada exclusivamente para os alunos que

cumprem medidas socioeducativas, foram adaptadas outras modalidades de ensino que

não atendem inteiramente as especificidades e necessidades presentes na escola. Até

2012, a modalidade de ensino era Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo que a partir

de 2013, foi definido pela Secretaria de Educação de Estado do DF que as escolas dos

Centros de Internação Estrita implantariam a Correção da Distorção Idade/Série (CDIS).

Atualmente a organização (modalidade) do ensino adotada pela escola é Ensino Ciclado, o

mesmo utilizado por algumas escolas regulares da rede pública do DF para os anos finais

do Ensino Fundamental.

No intuito de organizar o trabalho pedagógico da escola, no ano de 2020, foi

aplicado questionário em todas as turmas por amostragem de alunos, visando identificar o

perfil, as necessidades e percepções/expectativas dos adolescentes em relação à escola.

O questionário continha 21 questões, sendo a maioria de múltipla escolha e algumas

abertas.

Em 2020, dos alunos que cumpriam medida socioeducativa na UNIRE, 48% estavam com

18 anos, 39% -19 anos e 13% - 20 anos. Sobre a faixa etária, pode-se dizer que os jovens

e adolescentes entre 10 e 25 anos, estão num período de maior risco de vulnerabilidade. O

SINASE prevê que os jovens que se envolvem em atos infracionais, cumpram medidas

socioeducativas em Unidades de Internação, sendo que os menores de 18 anos não

devem dividir o mesmo espaço com os que já atingiram os 18 anos. Isso é uma das

justificativas da UNIRE receber apenas alunos que já tenham essa idade. Além disso,

deve-se considerar o amplo espaço físico.

6.1. Alunos que cumprem medida socioeducativa na UNIRE entre 18 e 21 anos?

Antigamente, relacionava-se a procedência dos alunos às proximidades das

unidades de internação onde estavam cumprindo a medida socioeducativa, mas pode-se

Gráfico - 01



17

constituir família. Alguns jovens ainda relatam suas ansiedades, perspectivas e

preocupações em conversa informal com os professores.

6.4. Alunos que cumprem medidas socioeducativas na UNIRE e que possuem ou não

filhos.

Gráfico -04

Mais da metade dos alunos em 201 afirmaram que estudavam antes da internação. Em

2020 esse número cresceu, 76% disseram que não estavam estudando. A evasão escolar

é comum entre os estudantes, é tanto que somente 24% deles afirmaram estar estudando

antes da internação. Observa-se que na socioeducação há um crescente número de

distorção idade/série/ano.

6.5. Alunos que frequentavam a escola antes da internação?

Gráfico - 05

Cerca de 9% afirmaram fazer uso de remédios controlados para ansiedade e o mais

preocupante é que a maioria toma remédio para dormir.

Cabe ressaltar que as medidas socioeducativas podem durar de 6 meses a 3 anos,

conforme o ato infracional cometido, o desempenho do socioeducando na Unidade e na
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6.8. Algum familiar cumpriu medidas socioeducativas/ prisional?

Gráfico – 08

Em 2018 62% afirmaram que são reincidentes no sistema socioeducativo, este

número aumentou para 93% em 2020. Sendo assim se faz necessária uma política pública

séria para os egressos.

6.9. Reincidente no sistema socioeducativa?

Gráf

ico -

09

Acerca do tempo de cumprimento da medida, 7% deles cumpre a medida de seis

meses a um ano, aumentou de 52% em 2019 para 77% em 2020 que cumpre medida há

mais de um ano e 16% dos adolescentes cumprem medida há menos de seis meses.

Alguns adolescentes durante o usufruto de alguns benefícios3 concedidos pela Vara de

Infância e da Juventude, acabam evadindo e não retornam à Unidade de Internação.

Outros lamentavelmente, após serem liberados acabam reincidindo em algum ato

infracional e retornam para cumprirem outras medidas socioeducativas.

3 Esses benefícios incluem o “saidão” de Páscoa e o “saidão” de Natal.
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Gráfico - 11

Pode parecer contraditório o que será dito agora, mas 89% dos alunos consideram-

se aptos a voltar a sociedade, o que é natural, afinal estão privados de liberdade e querem

tê-la a qualquer custo. Uma pequena parcela 11% não considera apto a voltar a sociedade.

6.12. Você considera ressocializado?

Gráfico – 12

Entre as opções dadas aos alunos sobre o que desejariam fazer no futuro, a maioria

50% deles aponta o interesse de continuar os estudos e fazer faculdade, 21% continuar os

estudos, 15% disseram arrumar um emprego, 8% fazer faculdade e 21% desejariam voltar

para o “corre”4, mas sabe-se que há muita reincidência e que pela falta de oportunidades

citada anteriormente, é o que acontece. Não é necessário perguntar para os alunos sobre

4 “Corre” na linguagem codificada entre adolescentes internos, refere-se a voltar a cometerem atos infracionais.
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profissionalizantes e a escola se complementam e dão condições aos socioeducandos

para retornarem ao convívio social, mas faltam oportunidades efetivas.

6.15. Atividade oferecida pela unidade que mais contribui para a ressocialização?

Gráfico - 15

A escolarização e cursos profissionalizantes oportuniza o estudante e melhora seu alto

estima, além de levá-lo a compreender sobre a importância dos mesmos para sua vida

depois da ressocialização. Assim quando pergunta quais cursos gostaria que fosse

oferecido na unidade, paralelo aos estudos. Nota-se que alguns cursos são poucos

evidentes como panificação interesse em 2020-19% e 2020-11%, percebe o baixo

interesse. Informática em 2019 - 24% e 2020 - 6%, também baixo interesse. Mecânica

2019-25% e 2020-3% pouco interesse. Outros cursos também foram sugeridos com 37%

entre eles estão: auxiliar administrativo, serigrafia, cabeleireiro, horta entre outros.

Curioso que ao perguntar aos alunos as sugestões de cursos, muitos citam cursos

já ofertados, ou porque desconhecem a existência dos mesmos ou porque não têm

oportunidades de participar dos mesmos. O que nos chamou atenção foi o expressivo

número 37% não gostariam de fazer curso.

6.16. Qual Curso deveria ser oferecido na Unidade?
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Sobre a avaliação dos alunos em relação aos eventos pedagógicos que ocorrem no

pátio da escola, 44% consideram que são ótimos, 28% que são bons e 28% que são

regulares. O que sinaliza a necessidade de ouvir e discutir com os alunos acerca das

atividades/projetos pedagógicos propostos.

6.18. Avaliação dos Projetos Escolares?

Gráfico - 18

2.0. A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA NA SOCIOEDUCAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES

A escolarização na socioeducação envolve grandes desafios. Um deles é a escola

ser de fato reconhecida como espaço privilegiado para a ressocialização e, sobretudo,

para as aprendizagens dos socioeducandos, o que implica o desenvolvimento de um

projeto político-pedagógico diferenciada para garantir uma educação que faça sentido para

adolescentes que cumprem medida socioeducativa.

Assim sendo, os desafios impostos por uma política pública socioeducativa exigem

ações educativas efetivas tanto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –

SEEDF, bem como da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e

Juventude, respaldadas pelo Termo de Cooperação Técnica nº 02/2013.

Outro aspecto fundamental reconhecido pelos professores que atuam na escola

refere-se à práxis pedagógica. A ação educativa não pode prescindir do estabelecimento e

fortalecimento do vínculo afetivo para a promoção de aprendizagens e para o

desenvolvimento dos projetos de vida dos socioeducandos.

Nesse sentido, não há como desvincular o trabalho escolar socioeducativo da

prática social do conhecimento sistematizado a partir dos saberes dos adolescentes, tendo
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● Discussão do processo avaliativo condizente com a concepção formativa da

avaliação, considerando os seus diferentes níveis, conforme estabelecem as

Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014-2016);

● Desenvolvimento de conteúdos na perspectiva interdisciplinar e de forma transversal,

integrando as diferentes áreas de conhecimento e consonante com o Currículo em

Movimento da SEEDF (2014);

● Levantamento dos anseios e expectativas tanto dos profissionais da educação como

dos servidores que atuam da Unidade de Internação referente à organização do

trabalho escolar, bem como junto ao segmento dos pais ou responsáveis e alunos,

para levantamento de sugestões, críticas propositivas no intuito de aprimorar ações

educativas;

● Estabelecimento e fortalecimento do vínculo afetivo como meio para a promoção de

aprendizagens;

● Desenvolvimento de conteúdos significativos que venham colaborar para a

realização do projeto de vida dos socioeducandos;

● Valorização de estratégias pedagógicas com vistas à resolução pacífica dos

conflitos causados pela intolerância e desrespeito às diferenças entre os sujeitos

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, em parceria com a equipe técnica5

que atua junto aos alunos;

● Monitoramento e avaliação das relações interpessoais entre os Atendentes de

Reintegração Social6 (ATRS) e profissionais da educação para o desenvolvimento

do trabalho escolar e proposição de estratégias mediadoras, caso necessário;

● Valorização das potencialidades e habilidades dos socioeducandos por meio dos

projetos pedagógicos.

Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e o Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (Resolução nº 119/2006 e Lei nº

12.594/2012), o socioeducando está em processo de desenvolvimento e como sujeito de

5 A equipe técnica é formada pelo assistente social, pedagogo e psicólogo vinculados à Unidade de Internação,
responsáveis pelo acompanhamento dos socioeducandos que cumprem medida socioeducativa, conforme prevê o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo.
6 Os Atendentes de Reintegração Social são responsáveis pela segurança e deslocamento dos adolescentes para que
possam participar das atividades pedagógicas referente à escola.
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Dessa forma, o programa de trabalho desenvolvido pela UNIRE (Unidade de

Internação Recanto das Emas), destinado ao atendimento de adolescentes em

conflito coma lei que se encontram em regime de privação de liberdade, trabalha

conforme preconiza o ECA.

É nesta perspectiva que a escola da UNIRE vem se adaptando à legislação atual,

procurando cumprir o que determina o ECA no que diz respeito às medidas

socioeducativas em regime de privação de liberdade. Nesse intuito, os objetivos das

práticas pedagógicas são:

● Delinear os problemas que as salas multisseriadas7 causam no processo

pedagógico da escola.

● Destacar os benefícios que a proposta em ciclos pode trazer para os alunos,

professores e todo o processo pedagógico.

De acordo com o SINASE (2006), “as ações socioeducativas devem propiciar

concretamente a participação crítica dos adolescentes na elaboração, monitoramento e

avaliação das práticas sociais desenvolvidas, possibilitando, assim, o exercício – enquanto

sujeitos sociais – da responsabilidade, da liderança e da autoconfiança”. Assim é

necessário o professor planejar sua aula levando sempre em consideração os interesses e

as experiências de nossos alunos, desenvolvendo metodologias que promoverão inclusão

social, interligando as ações de promoção de saúde, educação, cultura, profissionalização

e cidadania na execução de medidas socioeducativas.

Por isso, não devemos adotar uma perspectiva clássica da educação onde a ênfase

está no domínio do professor, no ensino em sala de aula e nos conteúdos a serem

trabalhados (Gil, 1997), considerando que nossos alunos não são receptores passivos, que

apenas aprendem e aceitam orientações, mas, muitas vezes não são capazes de construir

um conhecimento significativo dos conteúdos trabalhados e nós professores, meros

transmissores de conteúdo, que procuram modelar o comportamento dos alunos (Gil, 1997,

p 25).

Nessa perspectiva o currículo deve ser voltado em sua totalidade, para o aluno,

respeitando suas atitudes, valores e objetivos, sendo o professor o facilitador da

aprendizagem, enfatizando assim, a liberdade em detrimento da eficiência.

7Em função da falta de espaço, as turmas são formadas por alunos que se encontram em anos de escolaridade
diferenciados, atentando para a enturmação de alunos conforme os blocos previstos para o 3º Ciclo e as séries do Ensino
Médio.
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dificuldades enfrentadas pela escola para que os alunos não fossem prejudicados em suas

aprendizagens em função do não atendimento médico especializado.

Em pesquisa realizada com a equipe de segurança, foi exposto pelos profissionais

que a principal função desta gerência é garantir a segurança e consequentemente,

propiciar a garantia de outros setores que compõe a Unidade, preservando a integridade

física dos internos. Atualmente a movimentação dos alunos para as atividades escolares,

está fragilizado em função do baixo efetivo de ATRS por plantão. Para a gerência de

segurança, a escolarização está sendo a única atividade direcionada na ressocialização.

Para o setor de Manutenção, que expôs a importância de suas tarefas como

atividades importantes em todos os setores da Unidade, para que seja garantida a

estrutura do local, a escolarização é relevante, pois prepara o jovem para o trabalho e

promove a responsabilidade e a ética.

A equipe técnica, formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, apontou

como função da referida equipe o acompanhamento global do jovem durante o

cumprimento da medida socioeducativa, sendo que este acompanhamento inclui a

elaboração de pareceres técnicos, o acompanhamento individual e grupal, e o

encaminhamento dos internos para a rede de políticas articuladas.

Os técnicos atendem também a família dos socioeducandos, convidando os

familiares para participar e acompanhar o jovem durante seu período de internação. Os

técnicos apontaram como dificuldades principais para o exercício de suas funções o baixo

efetivo, as condições precárias de trabalho, as dificuldades de comunicação entre os

demais servidores para qualificar o trabalho junto aos adolescentes.

Para a gerência de técnicos, a escolarização do jovem é considerada de suma

importância, tanto pelo aspecto do crescimento pessoal como pelo subsídio em relação à

produção de relatórios que avaliarão o jovem com vistas ao judiciário.

Atualmente os jovens participam de oficinas ocupacionais, programação áudio

visuais, câmera, vídeo e arbitragem, ofertadas pela ONG Transforme por um tempo de seis

meses, sendo que as oficinas duram em média de duas semanas a um mês e meio, o que

permite fazer um rodízio com os jovens e atender o maior número possível.

Cabe ressaltar a importância de um trabalho bem articulado e de apoio entre as

equipes técnicas que atendem aos adolescentes e a escola, pois a função de mediação e
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 Propiciar a formação de uma comunidade socioeducativa responsável e

comprometida com o processo educativo do adolescente;

 Possibilitar o uso do laboratório para atividades envolvendo todas as áreas do

conhecimento;

 Orientar as ações desenvolvidas pelos profissionais que atuam com Socioeducação,

visando à garantia dos direitos humanos e ao exercício da cidadania;

 Buscar a interação das políticas públicas, assegurando o acesso dos adolescentes

e familiares à rede de serviços e programas sociais;

 Corresponsabilizar e envolver a família em todas as etapas do processo de

cumprimento da medida socioeducativa;

 Realizar o acompanhamento pedagógico dos estudantes por meio do

preenchimento de relatório técnico-pedagógico;

 Facilitar o diálogo e tornar as aulas mais atraentes para possibilitar a aprendizagem

do socioeducandos;

 Incentivar a participação dos alunos em concursos, Olimpíada de Matemática das

escolas públicas – OBMEP, exames avaliativos como PAS, ENEM, PROUNI, SISU,

ENCCEJA, entre outros da área federal;

 Proporcionar a execução de projetos pedagógicos que despertam interesse nos

adolescentes;

5.0. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Com base na Lei de Gestão Democrática nº 4.751/2012 a unidade escolar formulará

e implementará seu projeto político-pedagógico, em consonância com as políticas

educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do Distrito

Federal. Parágrafo único. “Cabe à unidade escolar, considerada a sua identidade e de sua

comunidade escolar, articular o projeto político-pedagógico com os planos nacional e

distrital de educação”.

A autonomia administrativa da UNIRE, observada a legislação vigente, será

garantida por: I – formulação, aprovação e implementação do plano de gestão da unidade

escolar; II – gerenciamento dos recursos oriundos da descentralização financeira; III –

reorganização do seu calendário escolar nos casos de reposição de aulas.
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análise da escolarização em geral, e do currículo em particular”. (MOREIRA e SILVA, 1997,

p.21).

A teoria crítica é oposta a teoria tradicional. O pensamento crítico promove o

interesse emancipatório, ou uma reflexão voltada para a responsabilidade e a autonomia

em uma perspectiva que considera a realidade social como um processo advindo de

transformações nos aspectos culturais voltado para o registro de ocorrências repetitivas

(HORKHEIMER, 2006).

As dificuldades referentes à construção de uma teoria crítica estão relacionadas com

a ideia de concepção de uma sociedade como totalidade e propõe uma alternativa a

sociedade. A teoria crítica não só questiona a educação e o currículo no quadro das

estruturas sociais, políticas e econômicas, que legitimam o conhecimento, mas também

relaciona o conhecimento escolar com as questões de poder e de controle.

Seguindo as denominações pós-modernidade, pós-modernismo, pós-estruturalismo,

entre outras, pode-se afirmar que a teoria pós-crítica é composta por uma diversidade de

pressupostos conceituais segundo uma ideia central de valorização da subjetividade. Os

critérios de reflexão partem da diferença e da semelhança, pelas identidades e diferenças,

mais múltiplas e plurais, se for considerado o pensamento de Lacan (1998). Outros autores

já apontam a ruptura com o paradigma crítico, para ouvir os atores, sendo que o sujeito

pós-moderno é o resultado, segundo Silva (1999) do cruzamento dessas múltiplas

dinâmicas e de diferentes culturas que o contém.

A formação da identidade e da subjetividade são categorias dominantes na teoria

pós-crítica sendo que não há uma certeza, mas sim a presença de ideias que representam

questões que podem somente ser analisadas a partir de contextos históricos e discursivos

específicos (SALIH, 2012, p. 13).

Foucault (1975, p.44) afirma que o sujeito cuida de si mesmo, enquanto reconhece o

seu déficit de instrução, ainda que neste processo sejam criadas as tecnologias de

docilização do corpo e da mente, institucionalizadas pela escola.

As teorias pós-críticas divergem de forma significativa do pensamento crítico no

entendimento da noção de emancipação, pois o entendimento pós-crítico de emancipação

distancia-se de uma visão totalizante e estável, cuja visão possui uma oposição radical,

mantendo uma operacionalidade social e uma produtividade política, sendo que a

emancipação, no dizer de Santos (1999) é um pensamento de rebeldia. Há uma referência
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profissionalizante) e formatação de critérios e reestruturação do ambiente escolar em

benefício aos próprios alunos. Porém, a realidade encontrada na UNIRE é adversa das

condições ideais, devido a diversos fatores extraescolares que interferem no processo

ensino-aprendizagem e na efetivação da oferta da educação integral para os

socioeducandos.

5.3. PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: BASE
TEÓRICO-METODOLÓGICA

Pedagogia histórico-crítica

“Não existe pedagogia, isto é, teoria que implique os fins e os meios

da ação educativa, que não tenha, em sua base, proclamados

ou não, um conceito de homem e um conceito de mundo”.

(Freire, 1982).

Podemos considerar o homem como um ser capaz de se assumir como sujeito de

sua história e da História, agente de transformação de si e do mundo, fonte de iniciativa e

liberdade. Assim sendo, o homem não é um ser puramente determinado pelas condições

de seu meio, pois ao mesmo tempo em que é influenciado ele influencia o meio em que

vive.

A História do homem não acontece nas condições escolhidas por ele, mas sim em

condições dadas que o antecedem e ultrapassam a sua condição de opções individuais e

sociais. A diversidade do pensamento humano provoca diferentes situações que alteram,

continuamente, a História. O sujeito da História é o homem, que enquanto um ser social

encontra-se em mudança constante, e dentro deste contexto, o reconhecimento da

Pedagogia Histórico-Crítica respeita esta trajetória de luta e reconstruções humanas.

Segundo Saviani (2008), a Educação é um fenômeno próprio dos seres humanos,

ou seja, ao mesmo tempo uma exigência para o mercado de trabalho e ela mesma vem a

ser um processo de desse. A educação pertence ao grupo do trabalho não material,

estando relacionada diretamente com as ideias, conceitos e valores, assim como atitudes e

habilidades.

A função da escola é possibilitar a aquisição de mecanismos que originem o acesso

do saber elaborado, que correspondem ao conhecimento dito científico.
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utilização de ferramenta sem sociedade e na interação dialética que existe entre homem e

natureza.

De acordo com Gasparin (2005), a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica, que

possibilita a aplicação desta metodologia, tem como ponto de referência a construção do

conhecimento a partir da base material, que é a prática social dos homens e os processos

de transformação da natureza por eles forjados. As organizações culturais, artísticas,

políticas, econômicas, jurídicas e religiosas são consideradas expressões sociais que

inferem na construção do conhecimento. Portanto, é a existência social dos homens que

gera o conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, no processo histórico de

transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre este processo.

O conhecimento, enquanto um elemento que é, ao mesmo tempo, histórico e social,

tem como pressupostos as continuidades, assim como as rupturas e reconstruções, pois é

um processo vivo e não estático na perspectiva dos processos sociais de mudança.

Em uma perspectiva prática, os conteúdos devem ser enfocados pelos professores

de uma forma contextualizada, para que adquiram significado para aqueles que vão

aprender. É preciso evidenciar que o conhecimento humano é produto da história dos

homens nas relações sociais e do trabalho.

Aplicando a teoria histórico-crítica na escolarização ofertada especificamente aos

adolescentes e jovens em conflito com a lei que perfazem o público alvo da Escola da

UNIRE. Ao aplicar a teoria é importante observar que eles precisam ser continuamente

motivados.

Para uma motivação efetiva, a consideração de que os conteúdos e práticas

pedagógicas estejam vinculados a uma validação efetiva dos mesmos é essencial. Quando

a teoria pedagógica cita a questão da continuidade e da contextualização, isto é, de suma

importância na reconstrução da prática de aprendizagem que foi perdida por grande parte

dos alunos enquanto os mesmos encontravam-se marginalizados à parte do processo

educativo.

Através da socialização do saber sistematizado, é possível possibilitar ao educando

a construção de aprendizagens significativas. Estas mesmas aprendizagens, por

possuírem aspectos de significado real, são capazes de produzir mudanças reais, tanto no

comportamento dos educandos quanto em sua conscientização enquanto participantes da
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decorre de seu processo histórico de vida, do mesmo modo por que a inversão dos objetos

na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico” (p. 37)

Segundo Duarte (2000), o método adotado por Vygotsky é dialético porque a

apreensão da realidade não ocorre de forma imediata, no nível da aparência; o

conhecimento se dá pela mediação do abstrato, buscando a essência dos fenômenos, e

não sua aparência. Neste sentido, cabe retomar as ideias de Vygotsky (1996) quando ele

afirma que “[...] o conhecimento científico tem que se libertar da percepção direta” (p. 285)

e ainda que “[...] a base do conhecimento científico consiste em sair dos limites do visível e

buscar seu significado, que não pode ser observado” (p. 289) de modo direto e sem

mediações que explicitem as múltiplas determinações que geram e mantêm os fatos ou

fenômenos (tomados como objetos). Cabe, portanto, ir à essência dos fatos estudados,

como afirma Duarte (2000), o que implica em irás relações sociais e essência da própria

realidade objetiva.

A teoria de Vygotsky é instrumental, histórica e cultural, por se referir a natureza

mediada das funções psicológicas. Ao contrário dos animais, que possuem uma relação

direta com a natureza, os processos de humanização surgem com o trabalho, que instala a

mediação com o uso de símbolos e instrumentos, permitindo a modificação do psiquismo

humano e da realidade externa, respectivamente. Em um movimento dialético, os seres

humanos criam cenários, que estabelecem novos atores e novos papéis.

O uso de instrumentos torna possível a transformação da realidade, que passa a

exigir um novo tipo de interação, é a utilização dos símbolos, principalmente a linguagem,

que organiza e desenvolve as funções que são exclusivamente humanas, que constituem

as funções superiores da consciência.

É a plasticidade do cérebro humano que permite que tal transformação ocorra,

sendo fundamental a interação social, pois as funções, que são sociais em um primeiro

momento, devem ser exercidas na relação para serem apropriadas pelo ser humano,

tornando-se assim individuais.

É histórica e cultural por propor a compreensão do ser humano inserido em uma

determinada cultura, com suas ferramentas, inventado e aperfeiçoado no curso da história

social da humanidade, com as contradições impostas pela dialética.

A psicologia histórico-cultural é uma ciência que se desenvolveu de acordo com uma

ligação com outras ciências e que tem como objeto de estudo a atividade do homem no
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aprendizagem estão relacionados desde o nascimento da criança. O desenvolvimento não

é um processo previsível, universal ou linear, ao contrário, ele é construído no contexto, na

interação com a aprendizagem. A aprendizagem promove o desenvolvimento atuando

sobre a zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Segundo esta perspectiva, o

desenvolvimento potencial é transformado em desenvolvimento real. Assim sendo, ao fazer

com que determinada função aconteça na interação, estamos possibilitando que ela seja

apropriada e se torne uma função individual.

Ao proporcionar que a criança, com a ajuda de um adulto ou de outra criança mais

experiente, realize uma determinada atividade, estamos antecipando o seu

desenvolvimento por meio da mediação (ZANELLA, 1992).

A sala de aula é composta por alunos que se encontram em diferentes níveis de

desenvolvimento, tanto em caráter real como potencial, devendo, em situações de

interações significativas, possibilitar que cada um seja agente de aprendizagem do outro.

Se, em um determinado momento, o aluno aprende, em outro, ele ensina, pois, o

desenvolvimento não é linear, sendo dinâmico e sofrendo modificações qualitativas.

O professor é o principal mediador, devendo estar atento para que possa possibilitar

a apropriação do conhecimento por parte de todos os alunos para que os mesmos possam

alcançar as funções superiores da consciência, pois é a aprendizagem que vai determinar

o desenvolvimento. O papel do professor mediador é de atuar, no ambiente escolar, na

zona de desenvolvimento proximal dos alunos com o objetivo de desenvolver as funções

psicológicas superiores. Esta atuação se concretiza por meio de intervenções intencionais

que explicitarão os sistemas conceituais e permitirão aos alunos a aquisição dos

conhecimentos sistematizados.

A linguagem constitui o principal mediador da aprendizagem e do desenvolvimento.

É por meio dela que o ser humano se constrói enquanto um ser social e histórico,

modificando os seus processos psíquicos. A linguagem permite a evocação de objetos

ausentes, a análise e abstração das características dos objetos, eventos e diversas

situações, possibilitando o intercâmbio social entre os seres humanos.

O pensamento e a linguagem formam uma unidade, que em sua forma mais simples,

é representada pelo significado da palavra. O significado de cada palavra é um conceito,

sendo um ato do pensamento. É a qualidade das interações culturais disponíveis no meio

que irá determinar a forma de pensar ao longo do desenvolvimento do ser humano. A
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A aplicação das medidas socioeducativas não pode acontecer isolada do contexto

social, político e econômico em que está envolvido o adolescente. Antes de tudo é preciso

que o Estado organize políticas públicas para assegurar, com prioridade absoluta, os

direitos infanto-juvenis. Somente com direitos à convivência familiar e comunitária, à saúde,

à educação, à cultura, ao esporte e lazer, e demais direitos universalizados, será possível

diminuir significativamente a prática dos atos infracionais cometidos por adolescentes

(VOLPI, 1997, p.42).

Esta construção do sujeito na sua integralidade vem ao encontro das Diretrizes

Pedagógicas do SINASE que dispõe no seu item 6.2.3 Direitos humanos “As entidades

e/ou programas de atendimento socioeducativo deverão oferecer e garantir o acesso aos

programas públicos e comunitários (de acordo com a modalidade de atendimento):

escolarização formal; atividades desportivas, culturais e de lazer com regularidade e

frequência dentro e fora dos programas de atendimento; assistência religiosa (...); acesso à

documentação necessária ao exercício da sua cidadania e documentação escolar

reconhecida pelo sistema público de ensino, bem como a inserção de adolescentes

ameaçados em sua vida e em sua integridade física, em programas especiais de

proteção.” Para isso necessita de “organização espacial e funcional das Unidades de

atendimento socioeducativo que garantam possibilidades de desenvolvimento pessoal e

social para o adolescente O espaço físico e sua organização espacial e funcional, as

edificações, os materiais e os equipamentos utilizados nas Unidades de atendimento

socioeducativo devem estar subordinados ao projeto pedagógico, pois este interfere na

forma e no modo de as pessoas circularem no ambiente, no processo de convivência e na

forma de as pessoas interagirem, refletindo, sobretudo, a concepção pedagógica, tendo

em vista que a não observância poderá inviabilizar o projeto político-

pedagógico.”(Diretrizes Pedagógicas, 2014)

Para um processo pedagógico dos educandos que cumprem medidas

socioeducativas deve haver uma interação dos setores da Unidade para que possam

mutuamente auxiliar no desenvolvimento integral desse sujeito. Conforme disposto no

SINASE, “Unidade é o espaço arquitetônico que unifica, concentra, integra o atendimento

ao adolescente com autonomia técnica e administrativa, com quadro próprio de pessoal,

para o desenvolvimento de um programa de atendimento e um projeto pedagógico

específico”.
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Assim procedendo, estaremos dando oportunidades iguais, a quem a vida deu

caminhos diferentes, pois fazer um Brasil melhor, pela educação e conhecimento, é

possível!

Nessa perspectiva, ações pontuais podem ser propostas, entre elas: a

responsabilidade com o uso da água, da energia, paisagismo da Unidade, higiene nos

módulos (capina em volta, pintura, conservação e coleta seletiva) e na Unidade,

compostagem e comercialização interna do que for produzida na horta, nas demais

oficinas, como a marcenaria, confecção de tangam, com os resíduos de Médium Density

Fiberboard (MDF). Além da participação da escola na disseminação de saberes básicos da

Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química e Biologia por meio de oficinas

pedagógicas.

Outro aspecto é a valorização das práticas interdisciplinares como produzir mais, em

menos tempo, com maior funcionalidade, menor degradação da terra, sem estresse hídrico

e necessidade da logística reversa, proteção do lençol freático, nascentes, matas ciliares e

de galerias e aproveitamento total dos resíduos.

5.7. JUSTIÇA SOCIAL, EDUCAÇÃO E TRABALHO: INCLUSÃO, DIVERSIDADE E

IGUALDADE.

No contexto de um Sistema Nacional Articulado de Educação e no campo das

políticas educacionais, as questões que envolvem a justiça social, a educação e o trabalho

e que tenham como eixo a inclusão, a diversidade e igualdade que permeiam todo o

processo. Embora possamos reconhecer a especificidade de cada um dos conceitos

envolvidos no tema do presente eixo, não há como negar a sua imbricação. Além disso, na

prática social, todas essas dimensões se realizam no contexto das relações de poder, das

redefinições do capitalismo e das lutas sociais.

A centralidade deste tema diz respeito à concepção de educação democrática que

orienta o presente documento e, nesse sentido, ele pode ser considerado o eixo político,

prático e pedagógico das políticas educacionais. Pretende-se, portanto, que as questões

ligadas à justiça social, ao trabalho e à diversidade estejam presentes nas diversas

instituições educativas e em todos os níveis e modalidades de educação.
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uma escola democrática é proporcional ao contexto de desigualdade presente na sua

configuração no decorrer do processo histórico, político e cultural do nosso país.

No contexto socioeducativo, especificamente no ambiente escolar, percebe-se entre

os jovens certa intolerância quanto à opção sexual de alguns jovens que adentram na

Unidade. Por meio da troca de olhares, gestos dissimulados e falas entre os alunos nota-

se a prática de bullying e o desrespeito em relação aos adolescentes homossexuais, ao

ponto de serem acautelados em módulos específicos para maior segurança dos mesmos.

Tal fato sinaliza a necessidade de a escola refletir e discutir junto aos alunos temas que

abordem questões de gênero, homofobia, preconceitos raciais, dentre outras temáticas

sociais emergentes.

5.8. OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO

A escola da UNIRE tem uma concepção de Educação para a vida com base nos

quatro pilares da Educação. Esses conceitos estão baseados no Relatório da UNESCO da

Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI, coordenado por Jacques

Delors.

Um dos maiores desafios para a educação será a transmissão, de forma maciça e

eficaz, da informação e da comunicação adaptadas à civilização cognitiva (pois estas são

as bases das competências do futuro). Simultaneamente, compete ao ensino encontrar e

ressaltar as referências que impeçam as pessoas de ficarem ilhadas pelo número de

informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados.

Assim como, orientar os educandos para projetos de desenvolvimento individuais e

coletivos.

Para dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em

torno de quatro aprendizagens fundamentais, que ao longo da vida humana, serão pilares

do conhecimento: aprender a conhecer (adquirir instrumentos de compreensão);

aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente); aprender a viver juntos

(cooperação com os outros em todas as atividades humana), e finalmente aprender a ser

(conceito principal que integra todos os anteriores). Estas quatro vias do saber, na

verdade, constituem apenas uma, pois existem pontos de interligação entre eles.

Geralmente, o ensino se apoia apenas em um dos pilares: aprender a conhecer, e

em menor escala, no aprender a fazer. Os outros dois pilares ou são negligenciados, ou

são subentendidos como prolongamentos naturais dos dois primeiros. O Delors (2012)
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Aprender a conhecer e aprender a fazer estão, em larga medida, indissociáveis. No

entanto, a segunda aprendizagem está mais estreitamente ligada à questão da formação

profissional.

Nas sociedades assalariadas que se desenvolvem a partir do modelo industrial ao

longo do século XX, a substituição do trabalho humano pelas máquinas tornou cada vez

mais imaterial e acentuou o caráter cognitivo das tarefas. Aprender a fazer não deve limitar

o ensino apenas a uma tarefa material bem definida.

Da noção de qualificação à noção de competência

O progresso técnico modifica, inevitavelmente, as qualificações exigidas pelos novos

processos de produção. As tarefas puramente físicas são substituídas por tarefas de

produção mais intelectuais ou mentais, como o comando de máquinas, a sua manutenção

e sua vigilância, ou por tarefas de concepção, de estudo e de organização, à medida que

as máquinas também se tornam mais “inteligentes”, e que o trabalho se

“desmaterializa” Relatório editado sob a forma do livro: “Educação: Educação: Um Tesouro

a Descobrir (p. 76). ” Qualidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os

outros, de gerenciar e de resolver conflitos, tornam-se cada vez mais importantes. E essa

tendência torna-se mais forte devido ao desenvolvimento do setor de serviços

A “desmaterialização” da aprendizagem aumenta a economia voltada para o setor

de serviços. Esse setor altamente diversificado define-se, sobretudo, pela negativa: seus

membros não são nem industriais nem produtores agrícolas e, apesar da sua diversidade,

têm em comum o fato de não produzirem bens materiais. Muitos serviços definem-se

principalmente em função das relações interpessoais a que dão origem. O

desenvolvimento do setor terciário exige, pois, cultivar qualidades humanas que as

informações tradicionais não transmitem, necessariamente, e que correspondem à

capacidade de estabelecer relações estáveis e eficazes entre as pessoas. Relatório

editado sob a forma do livro: “Educação: Educação: Um Tesouro a Descobrir (p. 77)”.

Agora, as relações interpessoais mostram-se cada vez mais importantes para a

solidificação de uma educação que traga a criticidade ao educando.

3- APRENDER A VIVER JUNTOS, APRENDER A VIVER COM OS OUTROS
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A maioria dos adolescentes em conflito com a lei quando chegam às unidades

apresentam defasagem idade/ano de escolaridade, pois acumulam atraso escolar ou estão

fora da escola (SECRIA, 2013, p. 121).

Nesse sentido, para atender os diferentes tempos de aprendizagens e o

“desenvolvimento dos estudantes que se encontram internados pela autoria de ato

infracional” (SEEDF, 2014, p. 39), as diretrizes socioeducativas orientam que o ensino nas

Unidades de Internação deve ser organizado por ciclos de aprendizagem.

Portanto, desde 2014, as turmas são organizadas por ciclos e por blocos na

perspectiva da progressão continuada da aprendizagem. Sendo que após verificação dos

documentos escolares e do nível de conhecimento os alunos que chegam à Unidade são

assim enturmados:

● Alunos que se encontram nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental:

2º Ciclo: Bloco 1 – compreende os três primeiros anos.

Bloco 2 – compreende os 4º e 5º anos.

● Alunos que se encontram nos Anos Finais do Ensino Fundamental:

3º Ciclo: Bloco 1 – compreende os 6º e 7º anos

Bloco 2 – compreende os 8º e 9º anos

● Alunos que se encontram no Ensino Médio - diferentemente dos dois ciclos anteriores,

não está subdividido em blocos, mas os alunos são enturmados na série/ano em que se

encontram (1ª, 2ª e 3ª série), sem retenção nas duas primeiras séries e somente na

última série, caso o aluno não atinja os objetivos de aprendizagem propostos.

No 2º Ciclo e 3º Ciclo, caso os alunos não alcancem os objetivos de aprendizagem

propostos para o bloco, a retenção dos alunos se dará somente ao final de cada bloco: no

3º e 5º ano e no 7º e 9º ano, respectivamente, salvo os estudantes que excederem os 25%

de faltas durante o período escolar.

Um aspecto favorável à organização ciclada do ensino refere-se ao tempo de permanência

do adolescente na Unidade de Internação de acordo com a medida socioeducativa a ele

imputada, que pode ou não haver consonância com os períodos letivos escolares. Essa

organização do ensino possibilita o prosseguimento dos estudos quando de seu retorno

para outras unidades escolares da rede de ensino do DF.

Porém, embora a organização do trabalho pedagógico esteja em conformidade com

as orientações dadas pelas diretrizes pedagógicas da socioeducação (SEEDF, 2014),
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Obs.: Essa dinâmica de aula no Bloco C e Sala Extra deixaram de acontecer a partir de

meados de 2019, devido ao baixo efetivo de agentes para atender a demanda de

atividades na escola e unidade. Ainda sobre a justificativa apresentada, da não realização

das aulas para os estudantes PIF e Sanção, até o momento não está sendo possível

atendê-los.

A nossa proposta para 2021 é retomar ao atendimento aos alunos acautelados no

M7(PIF/Sanção); aproveitando o corpo docente que se encontra com horas residuais. No

tocante aos estudantes que estão acautelados no M7, apenas de medida disciplinar, será

oferecido atividades pedagógicas planejados pelos professores da escola, organizada

pela coordenação pedagógica e encaminhada a GESP para que sua realização seja

possível. Devendo essas atividades serem retornadas aos professores para que sejam

corrigidas e devidamente avaliadas.

Para além dos aspectos de segurança, essa organização permite menor número de alunos

por professor em sala de aula, atendimento individualizado, interação social entre os

socioeducandos e profissionais da escola, bem como maior controle dos ATRS.

Porém, ainda que a separação dos alunos por turno e módulos tenha o intuito de preservar

a integridade física dos mesmos, de certa forma há um reforço para que os conflitos e rixas

entre eles permaneçam, pois sendo a escola espaço de humanização, formação de

opinião e de tomada de decisões seria interessante que a escola e a Unidade por meio das

equipes técnicas e ATRS pudessem buscar junto aos próprios alunos, estratégias para

minimizar ou acabar com as rivalidades existentes, pela conscientização de seus atos e

fortalecimento de relações interpessoais saudáveis.

As dificuldades educacionais enfrentadas pela escola dentro de uma Unidade de

Internação são inúmeras e bem complexas para promover a escolarização dos

socioeducandos. Entre elas, o baixo efetivo de ATRS para realizar o deslocamento e

segurança dos alunos do devido turno, tem sido um fator limitante para o desenvolvimento

de estratégias pedagógicas no intuito de favorecer espaços/tempos diferenciados para as

aprendizagens dos estudantes, dificultando o desenvolvimento de atividades escolares

diferenciadas no horário contrário à aula, oficinas, aulas práticas, reforço escolar, uso e

manuseio de material didático para enriquecimento das aulas, maior envolvimento e

presença da família na escola.
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SECRIANÇA/SEJUS e Promotoria Pública do DF, reconhecem e valorizam os

socioeducandos que se esforçam e possuem comprometimento com a escolarização.

Em 2015, com a jornada de trabalho de 40 horas, prevista na modulação da carreira

magistério, a equipe pedagógica e o corpo docente discutiam nos espaços e tempos

destinados às coordenações pedagógicas semanais, vários aspectos pedagógicos para

qualificação do trabalho que aconteciam em três momentos distintos: coordenação coletiva

às quartas feiras, destinada à formação continuada in lócus e organização do trabalho

pedagógico (projetos pedagógicos e respectivos encaminhamentos), além dos informes

administrativos; coordenação pedagógica por área de conhecimento e a coordenação

individual do professor, de acordo com orientações dadas pela SEEDF. Aos professores

que atuavam 20h/20h, nas coordenações pedagógicas individuais eram repassados e

discutidos os assuntos tratados na coordenação coletiva, para que os mesmos não

ficassem alheios à decisões e encaminhamentos feitos.

Em 2016, a Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB/ SEEDF alterou a carga

horária de 40h para 20h/20h dos professores que atuam no sistema socioeducativo.

Consequentemente, a coordenação coletiva dos professores sofreu alteração, restringindo-

se a uma vez por mês, às quartas feiras, ou quando se faz necessário em outras quartas

feiras.

Sendo a escola lugar de interação social, a participação dos pais e/ou responsáveis pelos

alunos na organização do trabalho pedagógico é dificultada pelo quantitativo baixo de

ATRS para realizar a vistoria, garantir o acesso e a presença dos familiares nas

dependências da escola, especificamente, para participarem de reuniões bimestrais para

tratar acerca do desempenho escolar dos seus filhos. O contato da família9 com os

socioeducandos ocorre durante os eventos culturais promovidos pela Unidade,

relacionados às principais datas comemorativas, entre elas Páscoa, Dia das Mães e dos

Pais e Natal.

Ter a família como aliada em todas as etapas do processo de cumprimento da medida

socioeducativa dos adolescentes implica diminuir o distanciamento dos pais/responsáveis

da dinâmica institucional e envolvê-los em atividades sócio-culturais e pedagógicas que

valorizem o vínculo afetivo familiar e colaborem com a mudança positiva de

comportamento e formação dos socioeducandos.

9 O horário e o dia de visita familiar dos socioeducandos seguem cronograma estabelecido pela Unidade.
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As produções realizadas ao longo do ano e as atividades coletivas serão catalogadas e

expostas na Semana da Leitura conforme o “AGENDE-SE”.

Acreditamos na leitura e no letramento como possibilidade de enriquecimento e a

disponibilidade dos espaços escolares como um processo de reflexão para o aprendizado,

para a própria condição do aluno, tornando-o sujeito da sua aprendizagem através de

atividades textuais autorais que se engendrará num debate sobre a arte da palavra pelo

letramento coletivo.

A pedagogia de projetos na Escola Unire tem obtido grandes sucessos no decorrer

da sua história.

Em 2018, o projeto “Show o Milhão das Exatas” fez um grande diferencial no

aprendizado e na dinamização das aulas. Este projeto se estendeu para as demais

disciplinas e, a partir de 2019, passou a se chamar “Show das Disciplinas”, assim como o

projeto “Diboísmo” com início em 2017, que procura ser agente transformador dos jovens

através de temáticas que trabalhem o ser sujeito, o respeito ao próximo e a valorização do

humano em busca de uma Cultura de Paz na escola.

Por outro lado, o projeto “Aulões Coletivos”, com foco nos conteúdos do

ENCCEJA/ENEM/VESTIBULARES, tem despertado nos estudantes maior interesse pelas

aulas, devido a grande oportunidade que terão de conclusão do curso ou mesmo cursar

uma faculdade, um sonho para muitos.

O projeto “Jogos Interclasse” tem melhorado a participação e ajuda o estudante a

cumprir melhor regras e normas.

Destacamos também o projeto “Festa das Culturas Regionais Tradicionais

Brasileiras” que tem fomentado trabalhos sobre a cultura regional de nosso país. O projeto

ganhou essa roupagem através do projeto Cultura Nordestina realizado em 2019. Foi

proposto um concurso de releituras de obras nordestinas de artistas plásticos renomados.

As obras se tornaram painéis, esses foram expostos em diversos locais, como: STF,

Defensoria Pública e ainda rendeu uma reportagem da Rede Globo de Televisão sobre

nosso cotidiano escolar e nossos projetos exitosos.

Outro projeto, o “Soletrando”, acontece em várias fases, começando em sala com

envolvimento dos estudantes e professores, até a terceira e última fase que é realizada

entre estudantes dos blocos.
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Em 2020, deparamo-nos com a pandemia por COVID19, onde todo o mundo

precisou cumprir isolamento social para evitar a propagação em massa do vírus. Diante

desse cenário, o comércio e diversos serviços considerados não essenciais precisaram

interromper o atendimento presencial. Com isso, o Governador do Distrito Federal decretou

no dia 11 de março de 2020, através do decreto 40.509/20, que as escolas de todo e

qualquer modelo de ensino precisassem fechar as salas de aula físicas, abrindo as salas

aula virtuais. Com isso, nós, enquanto escola, reformulamos toda nossa proposta

metodológica para atender aos estudantes de nossa escola, mesmo sem acesso à internet.

Gravamos vídeos semanais com conteúdos e projetos que constam nesse projeto político-

pedagógico, elaboramos atividades impressas para que o estudante pudesse colocar em

prática os conhecimentos adquiridos nos vídeos. Mesmo diante de tamanhos desafios,

nossa escola sempre se manteve focada no aprendizado e na ressocialização. Nesse

sentido, fizemos o que estava ao nosso alcance e um pouco além para garantir aos

estudantes, mesmo diante de uma situação totalmente desfavorável se compararmos com

a realidade do ensino remoto regular onde os estudantes acessam o google sala de aula.

Nós precisamos romper os desafios para garantirmos a escolarização desses jovens.

Iniciamos 2021 nessa perspectiva, afinal ainda estamos em isolamento social.

6.2. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO:

6.2.1. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA

SOCIOEDUCAÇÃO

Avaliação para as Aprendizagens na Socioeducação

De acordo com as diretrizes pedagógicas da Socioeducação (SEEDF, 2014), as

concepções e práticas avaliativas aplicadas no sistema socioeducativo se baseiam nas

orientações sistematizadas nas Diretrizes da Avaliação Educacional: aprendizagem,

avaliação institucional, avaliação em larga escala, para a Rede pública de Ensino do

Distrito Federal (SEEDF, 2014-2016), aprovadas pela Portaria nº 128/SEEDF, com fulcro

no Parecer nº 93/2014 CEDF, tanto para a rede pública de ensino do DF, como para a

escolarização dos socioeducandos.

Porém, o desenvolvimento de práticas avaliativas junto aos adolescentes com

histórico de fracasso e evasão escolar, defasagem idade ano/série, torna o processo mais

complexo dada a especificidade da escolarização na Socioeducação e, sobretudo, exigirá
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Cabe esclarecer que na Unidade de Internação do Recanto das Emas por motivo de

segurança, os socioeducandos têm acesso a um lápis, uma borracha e uma caneta e a

outros materiais de estudo somente no período em que estão na escola, não havendo

possibilidade de execução de tarefas/atividades extraescolares de forma sistemática no

período contrário à aula somente as que são previstas no termo de cooperação. Por esse

motivo, os professores geralmente valorizam a realização de atividade de fixação em sala

de aula, o desempenho e a participação do aluno com vistas à composição de sua nota

final.

Dentre as atividades avaliativas predominantes destacam-se: participação nas

atividades proposta em sala de aula e desenvolvimento do conteúdo, realização de tarefas,

resumos, debates e testes. Assim como houve adaptação na metodologia do projeto

político-pedagógico devido a pandemia, o mesmo ocorreu com o processo avaliativo.

Devido o ensino ser remoto em 2020, os estudantes precisaram participar assistindo os

vídeos explicativos no pátio, logo após a realização das atividades propostas de acordo

com a temática. Ressaltamos ainda a participação efetiva, a disposição em estar na escola.

6.2.2. CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATVO

Particularmente compreendemos que ser educador é ter a capacidade de acreditar na

diferença, questionar, reconstruir e aprender na profissão, na vida. É interligar o nosso

projeto de vida com o projeto de vida da escola, pois ambos se completam. Sendo assim,

o Conselho de Classe deve oferecer possibilidades de melhoria da aprendizagem e do

trabalho pedagógico realizado.

O conselho de classe realizado na escola, geralmente é motivo de inquietação, pois

somente professores reuniam-se para discutir o processo educativo, como detentores do

saber, excluindo os demais sujeitos envolvidos, entre eles o aluno. Dessa forma, havia

bastante resistência e descrédito, até mesmo pelos próprios professores que o realizavam.

Alguns chegam a referir-se a este momento avaliativo, como sendo algo desgastante, onde

se ditam notas e fala-se acerca dos alunos considerados “problemáticos”. Geralmente, não

se discute a prática pedagógica, busca-se “culpados” pela não aprendizagem ou

responsabiliza-se o aluno e sua família, embora os pais/responsáveis dos socioeducandos

não participam diretamente da escola, excluindo-se de qualquer responsabilidade.
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Um dos objetivos do Conselho de Classe é compreender acerca das reais

necessidades de aprendizagem dos alunos/turma, possibilitando a tomada de decisão

coletiva que sinalizem estratégias interventivas adequadas para atender os diferentes

ritmos/tempos de aprendizagem dos alunos; valorizar os avanços e potencialidades

apresentadas pelos alunos. Portanto, o Conselho de Classe trata-se de uma auto-

avaliação para aprimoramento do trabalho desenvolvido no decorrer do processo educativo.

É também nessa instância avaliativa, que os professores e equipe pedagógica, para

além das notas, analisam a partir do desempenho escolar se os alunos possuem

condições para serem avançados para o bloco de aprendizagem seguinte, atentando para

os critérios exigidos pelo Conselho de Educação do DF.

6.2.3. AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA

Embora os adolescentes encontram-se privados de sua liberdade, os alunos que

cursam os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio da Educação Básica,

demonstram interesse em participar de concursos e exames externos em função da

possibilidade de serem aprovados, contribuindo assim para a redução do tempo da medida

socioeducativa ou até mesmo para sua liberação pela Vara de Infância e da

Juventude/Promotoria Pública do DF.

Oportunizar condições reais de estudo no horário contrário à aula: aulas de reforço

e/ou projetos específicos com vistas aos concursos e exames de avaliação em larga escala:

PAS-UnB, ENEM, SISU, PROUNI, OBMEP, entre outros, é um dos desafios da escola,

pois se não houver um espírito de cooperação e de parceria e envolvimento dos

ATRS/Gerência de segurança e equipes técnicas inviabiliza todo esforço empreendido

pelos alunos e professores.

Geralmente, os alunos solicitam a entrada de livros nos módulos como forma de

complementar as aulas dadas, mas se esbarram no consentimento da segurança.

Conforme Marina e Medeiros (2014, p. 237), segurança e educação, juntos e articulados,

são aspectos fundamentais para a organização e funcionamento de uma comunidade

socioeducativa destinada ao cumprimento das medidas de Internação e de Semiliberdade

aplicadas ao adolescente.
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A ficha instrumental pedagógica é um documento avaliativo proposto pela gerência

sociopsicopedagógica – GESPP da Unidade, na qual os professores-referência registram

informações acerca do desenvolvimento pedagógico, sociocognitivo e cumprimento de

normas disciplinares previstas pelo Regulamento Disciplinar Interno da UNIRE13.

Para a elaboração do documento citado, não houve participação da escola de forma

efetiva, o que acarreta percepções/ações diferenciadas para as mesmas atitudes

comportamentais dos adolescentes no contexto escolar, causando certo desconforto entre

os profissionais tanto da UNIRE como da SEEDF para a resolução dos problemas. Porém,

a escola possui normas de convivência escolar que, geralmente, são socializadas com os

alunos no início de cada semestre, dado o fluxo de entrada e de saída dos adolescentes,

previstas pelo Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2015).

O preenchimento do instrumental pedagógico ocorre a cada dois meses,

independente do bimestre letivo escolar. As informações registradas contribuem para a

elaboração do relatório produzido pelos profissionais das equipes técnicas (psicólogo,

pedagogo e assistente social) de cada módulo, visando à avaliação do cumprimento da

medida socioeducativa pelo judiciário e as audiências realizadas pela Vara de Infância e da

Juventude do DF.

Para isso, cada professor referência juntamente com os demais professores

preenchem o instrumento, avaliando os seguintes aspectos: participação, iniciativa,

interesse e comprometimento com as atividades pedagógicas propostas, intervenções

pedagógicas e os avanços na aprendizagem, além de outras observações que a equipe

docente julgar pertinentes.

Vale registrar que a supervisão pedagógica e os professores, após análise do

instrumental em vigor, propuseram à gerência sociopsicopedagógica, no final de 2015,

novo instrumental, visando maior objetividade dos itens e clareza de informações com fins

formativos, este passou por alterações no ano de 2019 para melhor avaliação.

6.2.5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

13Elaborado conforme o Regimento Interno das Unidades de Internação do DF, aprovado e inscrito pela
Resolução Ordinária n. 133, de 26/11/2013, do CDCA/DF, DODF n. 254, 03/12/2013, p. 44 e Regulamentado
pela Ordem de Serviço nº 01/2015, de 30/07/2015.
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No intuito de oferecer orientações iniciais para as turmas com certas especificidades,

tais como, distorção idade/série e cumprimento de medidas socioeducativas no ensino

fundamental e médio, tem-se o objetivo de subsidiar as ações pedagógicas, que garantam

os conteúdos basilares da SUBEB para os socioeducandos. Destaca-se que este

documento se origina de uma ação conjunta de professores, coordenadores locais, equipe

de segurança e equipe de saúde.

Tais primícias pretendem romper com projetos inadequados para a realidade

vivenciada nesta instituição, instituir um fórum permanente para a devida adequação

curricular com suas especificidades, apresentando uma política educacional que atenda e

respeite a identidade desta unidade.

Contamos com a cooperação e o compromisso para juntos, buscarmos uma

educação democrática e de qualidade, pautada nos princípios da igualdade e diversidade.

As propostas apresentadas devem procurar estabelecer condições de trabalho para

o professor, considerando a realidade da Unidade Escolar e do seu público alvo. Apontam-

se, então, os aspectos fundamentais inerentes à dinâmica de trabalho:

 Suporte pedagógico por meio da coordenação pedagógica;

 Participação de momentos específicos de discussão e troca de experiências;

 Acesso à formação continuada exclusiva para especificidade do trabalho;

 Apoio para o planejamento e organização do trabalho pedagógico;

 Atuação de forma interdisciplinar e transversal, integrando as áreas de

conhecimento;

 Realizar o levantamento dos principais problemas enfrentados pelas Unidades

Escolares Socioeducativas e dos professores, no sentido de apontar as soluções

necessárias para facilitar e criar as devidas condições do trabalho docente no intuito

de alcançar os resultados desejados.

Ao final da elaboração do projeto político-pedagógico da Escola UNIRE, ficam acordadas

as seguintes necessidades:

1. Instituir um fórum permanente sobre as turmas da socioeducação;

2. Apresentar uma política educacional que atenda e respeite a identidade das

unidades socioeducativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

7.0. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDGÓGICA
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7.1.3. CRONOGRAMA

As ações serão reeavaliadas cotidianamente/semanalmente no processo socioeducativo

7.1.4. AVALIAÇÃO

É preciso mencionar que o processo de avaliação nos Núcleos de Ensino das

Unidades de Internação Socioeducativas deve prioritariamente ser desenvolvidas de forma

formativa, pois é nela que se baseiam os melhores propósitos da educação integral dos

adolescentes/jovens. Assim, através dos seguintes instrumentos e procedimentos que

alcançaremos um processo de avaliação que consolide o processo de ensino e

aprendizagem significativo: 1. Avaliação diagnóstica; 2. Estudo dirigido; Auto avaliação.

Construção de portfólios, projetos diversos e demais instrumentos que surgirem de acordo

com a necessidade da turma e com os objetivos propostos pelo grupo de aprendizagem.

8.0. GESTÃO PEDAGÓGICA-PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA

Entende-se que toda escola precisa estar embasada nas propostas pedagógicas

que ajudarão a melhorar o desempenho de suas atividades no processo

Ensino/Aprendizagem. O objetivo deste plano é definir os rumos da educação na escola da

Unidade de Internação do Recanto das Emas-UNIRE para o ano letivo 2018/2019, tendo

em vista os desafios enfrentados pela Escola da UNIRE. Haja vista, que mesmo tratando-

se de uma instituição onde atendemos jovens em conflito com a Lei, a escola deve criar

mecanismos democráticos de gestão aonde assegurem a participação de todos os atores

da educação como: pais, alunos, professores, gestor e a comunidade local. Assim, é

necessário articular ações que provenha uma gestão igualitária e participativa. De acordo

com a CONAE (2010, p.28), no Brasil o processo educacional é marcado pela edição de

planos e projetos educacionais por isso, torna-se necessário empreender ações articuladas

entre a proposição e a materialização de políticas, bem como ações de planejamento

sistemáticas. Por sua vez, todos precisam se articular com uma política nacional para

educação, com vistas ao seu acompanhamento, monitoramento e avaliação. Neste sentido,

a elaboração deste decorreu da necessidade de criar ações / estratégias para atuação do

supervisor da UNIRE Gentil de Souza Silva com os demais setores responsáveis pela
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 Otimizar a utilização dos recursos financeiros e o funcionamento físico da unidade

escolar com a participação do órgão mantenedor, CEd-104 e comunidade escolar;

8.1.3. CRONOGRAMA

Avaliação contínua e diária.

8.1.4. AVALIAÇÃO

O monitoramento e avaliação das ações deste plano ocorrerão com base em

observações e registros e relatórios dos resultados, no decorrer do desenvolvimento as

ações nele propostas e através da supervisão e acompanhamento da coordenação. A

avaliação ocorrerá envolvendo a participação dos socioeducandos,

funcionários/professores no sentido de acompanhar as ações desenvolvidas na escola da

Unire, bem como apresentar novas propostas de reformulação ou adaptações.

8.2. LINHAS BÁSICAS DO PLANO DE AÇÃO

Considerando que a educação é uma atividade necessária ao funcionamento da

sociedade, cabe a ela, possibilitar aos sujeitos os conhecimentos que os tornem capazes

de atuar no meio social, em função das necessidades econômicas, sociais e políticas da

coletividade. Para tanto, faz-se necessário um conhecimento sólido da realidade sobre o

processo de transformação da natureza, da sociedade e do homem e, assim, compreender

em que consiste o conhecimento humano, sua especificidade, a educação e seu papel

social. De acordo com Saviani, “é preciso compreender a realidade enquanto processo em

movimento, enquanto um processo contraditório e dialético em que o todo não se explica

fora das partes e as partes não se compreendem fora do todo; portanto, é preciso agir

sobre o todo agindo simultaneamente sobre as diferentes partes” (SAVIANI, 1991, p.55). A

educação, neste sentido, deve ser entendida numa perspectiva de escola pública voltada

para Socioeducação deve estar voltada como instrumento emancipador capaz de tornar o

homem um ser intelectualmente autônomo, protagonista, sujeito e não objeto de suas

ações. O processo educativo aos interesses da política educacional destinada a essa

população e, para tanto se faz necessário tomadas de decisões como resultado de
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A ESCOLA QUE PRETENDEMOS TER?

Uma escola que:

 Supere seus índices de desenvolvimento educacional de seus socioeducandos.

 Supere os problemas socioculturais de sua clientela com base no bom senso, na

sensibilidade e no conhecimento pedagógico e nas relações humanas.

 Divulgue amplamente aos responsáveis pelos socioeducandos os

programas/projetos educacionais ofertados pela Escola da UNIRE.

 Elabore projetos bimestrais juntamente com os professores e acompanhar o

desenvolvimento em parceria com a coordenação pedagógica.

 Trabalhe conceitos de respeito, disciplina, responsabilidade, amor ao próximo, tica,

cidadania e outros valores;

 Desenvolva atividades lúdicas pedagógicas, jogos, música, dramatização entre os

socioeducandos

METAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

 Formação continuada para professores e funcionários com o apoio da Secretaria de

Estado de Educação;

 Eventos envolvendo a comunidade escolar nas atividades e nos projetos

interdisciplinares da escola da UNIRE;

 Construir sintonia entre a escola e o projeto político-pedagógico do programa de

internação, sendo as atividades consequentes, complementares e integradas em

relação à metodologia e forma de serem oferecidas (exclusivo para internação).

 Valorizar e incentivar os bons profissionais que cumprem suas tarefas com

competência e responsabilidade e cobrando dos demais o mesmo desempenho

profissional;

 Promover um ambiente de trabalho agradável e produtivo, valorizando o trabalho

dos professores e demais funcionários, incentivando maior união e solidariedade em

todas as atividades desenvolvidas na escola;

 Possibilitar ao socioeducando condições para o desenvolvimento de suas

potencialidades, nos diferentes aspectos de sua personalidade e na busca de sua

autorrealização;
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 Valorizar o trabalho coletivo, inovador e criativo;

 Incentivar e motivar os colaboradores para melhor

desempenho e qualidade do trabalho.

 Buscar cumprir normas e regras e valorizar os colegas/

alunos.

 Valorizar cada um dos colaboradores que contribui para com

o objetivo.

9.2.3. METAS

 Realizar palestra com profissionais para melhor alcance dos

resultados.

 Motivar o grupo por meio de reconhecimento e realização de

dinâmicas,

 Proporcionar um ambiente de trabalho que atenda às

necessidades dos socioeducandos, proporcionando estrutura

adequada de trabalho, oferecendo confiança, segurança,

solidez, liberdade de atuação para tomadas de decisão

relacionados aos trabalhos desafiadores, horas adequadas de

trabalho. Tudo isso para garantir a qualidade de vida e

motivação de todos aqueles envolvidos nessa política pública.

9.2.4.

CRONOGRAMA

Durante todo o ano letivo.

9.2.5. AVALIAÇÃO Avaliação será por meio de questionário, observação e discussões

nas coordenações pedagógicas.

9.3. GESTÃO FINANCEIRA

9.3.1. OBJETIVOS

GERAIS

A gestão financeira é tão importante quanto acompanhar a

qualidade pedagógica e desempenho dos estudantes. Contudo a

gestão financeira da Escola Unire, fica a cargo e competência da

escola vinculante que é CED 104. A aquisição de materiais

didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento das nossas

atividades se dá de forma passiva, onde enumeramos uma lista de
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CRONOGRAMA

9.4.5. AVALIAÇÃO Contínua

10.0. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Segundo Gadotti (2010), monitoramento e avaliação constituem elementos

facilitadores de êxito de um projeto. Por meio destes processos, se consegue saber quais

os objetivos estão sendo atingidos e os resultados alcançados na própria organização do

trabalho institucional.

Sendo assim, a avaliação adquire força por meio de interatividade ou comunicação,

pois é uma prática para produzir questionamentos e compreender efeitos pedagógicos,

políticos, éticos e sociais, e, não simplesmente uma operação de medida (SOBRINHO,

2003), mas de retomada de ações e avaliação do processo educativo e proposições

elencadas pela comunidade escolar.

Visto que a PP é uma reflexão do cotidiano, ele precisa de um tempo para que se

proceda a sua reflexão e ação (VEIGA, 2002). Assim, ressalta-se a importância de sinalizar

diferentes momentos, os fóruns e os sujeitos para que o processo de avaliação coletiva de

fato seja executado na sua integralidade.

Nesse sentido, a metodologia de acompanhamento deve primar pela participação

dos atores envolvidos no processo de construção e execução deste projeto, sendo

essencial:

Exercer a função de agente na implementação da PP como sujeito participante do

processo educativo.

Acompanhar a execução dos projetos junto à equipe gestora e pedagógica;

Apresentar a proposta para as instâncias pedagógicas e gestoras da SEEDF/CRE,

SUBSIS/SECRIança. Viabilizar que a PP se efetive em parceria com a Direção da

Unidade e respectivos segmentos, garantindo que todos os servidores conheçam e

contribuam para a PP, estando cientes da organização do trabalho da escola.

Trabalhar os dias Temáticos citado no Agende-se de acordo com o calendário da

SEE/DF, avaliações das ações dos projetos, planejamento de aula e do currículo

escolar, através de questionário com a comunidade escolar e estudantil. Avaliar e

alinhar ações previstas na PP no decorrer do ano letivo escolar, analisando os
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11. ANEXOS

11.1. AS 10 COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC E SEUS

OBJETIVOS
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Obs.: A carga horária de Ensino Religioso foi incorporada a História passando de 1 para 2
aulas.
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“O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados,

mas é antes de tudo aprender a aprender, é aprender a se

desenvolver e aprender a continuar a se

desenvolver depois da escola.”

Jean Piaget, psicólogo com foco em aprendizagem
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA –ATIVIDADES 1 º AO 5º ANOS

CURRICULO ESCOLAR ANOS INICIAIS

EIXOS TRANSVERSAIS:

- EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA-

- EDUCAÇÃO EM EPARA OS DIREITOS HUMANOS-

- EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE-

- EIXOS INTEGRADORES -

ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE-

2º CICLO - 2º BLOCO 4º ANO 5º
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Disciplina: MATEMÁTICA –ATIVIDADES 1 º AO 5º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1ºBIM OBS: Osconteúdos

trabalhadosedesemvolvimento do

aluno será de acordo com o

diagnostico etempodamedida

socioeducativa aplicada

Desenvolver o conhecimento dosnúmeros; Ordem dos números; Ler,

escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de

milhar, estabelecendo relações entre os registrosnuméricos e em língua

materna. Múltiplos e submúltiplos, de medida de tempo, massa,

comprimento e de capacidade. O aluno deverá retomar ideias

gerais, sobre os números naturais, bem como o sistema de numeração

decimal.

 Perceber e contar formas geométricas nos mosaicos;

 Associar ideias geométricas e ideias matemáticas;

 Núemeros naturais

 Antecessor / Sucessor

 Ordem crescente/ decrescente

 Escrita por extenso

 Adição, Subtração

 Multiplicação.Divisão. Múltiplo e de divisor

de um número natural

 Cartazes;

 Conversas Atividades do

livrodidático;

 Pesquisas;

 / Debate

 Exercícios

2ºBIM OBS: Osconteúdos

trabalhadose desemvolvimento do

aluno será de acordo com o

diagnostico e tempo da medida

socioeducativaaplicada

 Ampliar a leitura e a escrita dos números;

 Revisar e aprofundar os conceitos das operações de adição e subtração.

 Relacionar e identificar as ideias associadas à multiplicação, adição de

parcelas iguais, à divisão, repartição e medida.

 Número natural primo e número

naturalcomposto.

 MMC

 MDC

 Probabilidade e estatística

 Atividades do livrodidático;

 Pesquisas;

 Atividade

xerocopiadas

3º BIM OBS:

Os conteúdos

trabalhados e

desemvolvimento do aluno será

de acordo com o diagnostico e

tempo da medida

socioeducativaaplicada

 Retomar o sistema de numeração decimal e um pouco da história dos

números;

 Ler, escrever e representar números respeitando as regras do sistema

de numeração decimal;

 Mostrar que a multiplicação é a operação inversa da divisão e vice-versa.

 O sistema de numeração decimal;

 Os algarismos e seu valor posicional;

 As ordens numéricas e as classes até

a classedo milhão;

 O sistema de numeração romano.

 Exercícios, gráficos, jogos,

brincadeiras;

 Desenhos;

4º BIM OBS: Osconteúdos

trabalhadose desemvolvimento do

aluno será de acordo

com o diagnostico e

tempo da medida

socioeducativa aplicada

 Apresentar os elementos de um ângulo.

 Resolver situações diversas relacionadas às frações e comparar

frações.

 Conhecer e reconhecer as unidades.

 Fração - Tipos de fração, Frações

equivalentes. Simplificação de frações;

Comparação de frações; Adição,

subtração, multiplicação e divisão de

fração; Sólidos geométricos

 Gráficos; Números decimais; Adição,

subtração, multiplicação e divisão de

 Conversas, debates;

 Trabalhos individuais e

emgrupos.
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aplicada.

4º BIM - OBS: Osconteúdos

trabalhadose

desemvolvimento do aluno

será deacordocomo

diagnosticoetempo da medida

socioeducativa aplicada

 Conhecer elementos

douniverso e de sua formação;

 Identificar planetas, satélites, cometas

e estrelas; Identificar os movimentos de

rotação e translação; Reconhecer as

característicasda terra e suas camadas.

 Rotação,Translação, Estações do ano, Formação da

Terra,Composição.

 Camadas,Campo gravitacional

 Cartazes; Atividades do livro didático;

 Entrevistas; Pesquisas;

 Leituras informativas;

 Trabalho individual e emgrupos.

Disciplina:HISTÓRIA–ATIVIDADES 1 º AO 5º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM OBS:

Os conteúdostrabalhadose

desemvolvimento do aluno será de

acordo com odiagnosticoe

tempo da medidasocioeducativa

aplicada

 Reconhecer aspectos do contexto político e

econômico que levaramà independência do

Brasil Reconhecer mudanças e permanência

no Brasil

independente

 Identificar a construção do Brasil imperial

 O tempo e a história

 Os sujeitos da história

 Os primeiros povos sedentários

 A sociedade; Cidadania; Patrimônio histórico

 O tratado de Tordesilhas; A chegada dos europeus

no Brasil

 Exercícios, gráficos, jogos,

brincadeiras;

 Desenhos;

2ºBIM OBS:

Os conteúdostrabalhadose

desemvolvimento do aluno será de

acordo com odiagnosticoe

tempo da medida

socioeducativaaplicada.

 Conhecer o período regional (1831

– 1840 Conhecer a escola durante o Brasil

imperial Entender o mecanismo do rei do

café Identificar os escravos e a abolição

 Identificar a república no Brasil Conhecer a

república em construção

 Período Pré-colonial

 O pacto colonial

 Brasil, colônia de exploração

 As primeiras expedições

 O ciclo do pau-brasil.

 Conversas, debates;

 Trabalhos individuais e emgrupos.
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3º BIM OBS: Osconteúdos

trabalhadose desemvolvimento do

aluno será de acordo com o

diagnostico e tempo da medida

socioeducativa aplicada

 Utilizar a linguagem cartográfica, observando a

necessidade de indicação de direção e distância,

orientação e proporção para garantir a legitimidade;

 Adotar uma atitude responsável em relação ao

meio ambiente reinvindicando o direito de todos a

uma vida plena numambiente preservado e

saudável;

 Confecção de mapas; Anotações, atividades, jogos;

 Pesquisas; Localizar no mapa as principais atividades

produtivas agrárias e pecuária; Relacionar as

principais atividades econômicas; Estudos em grupos,

diálogos, exercícios, leitura, cartazes em grupos,

brincadeiras; Avaliação.

 Leitura de mapas e legendas,

localizando locais

prédeterminados.

4º BIM OBS:

Os conteúdos

trabalhados e

desemvolvimento do aluno será

de acordo com o diagnostico e

tempo da medida socioeducativa

aplicada

 Conhecer e valorizar osmodos de vida de diferentes

grupos sociais, como se relacionam e constituem o

espaço e a paisagem no qual se encontram

inseridos.

 Diagnosticar os saberes dos alunos quanto aosconteúdos

propostos ao 4º ano e com base nessas informações,

replanejar o trabalho pedagógico e suas intervenções.

 Pautar a observação por meio da organização e registros

sistemáticos tanto inicial, quanto processual e final.

 Proporcionar ao aluno momentos para sua auto avaliação.

 Observação e identificação

de diferentes formas de

relevo, vegetação e as

diferenças climáticas.

 Localização do espaço em

que vive, bem como o clima,

vegetação, hidrografia, relevo

e atividades

econômicas.CURRÍCULO - E.FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

EIXOS TRANSVERSAIS:

-EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA

- EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOSHUMANOS

- EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE - EIXOS

INTEGRADORES – CONTEÚDOS INEGRADORES - 3º CICLO –

1º BLOCO 6/7º ANOS
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Disciplina:INGLÊS – 6º/7º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM  Favorecer práticas sociais culturais marcadas por diversas linguagens,

mídias e tecnologiasque constroem a dinâmica da contemporaneidade.

 Conscientizar sobre a diversidade linguístico-cultural no Brasil.

 Estímular a aprendizagem da LEM e desenvolvimento de diferentes

estratégias de aprendizagem.

 Occupations

 Months oh the year

 Days of the week

 Country and Nationalities

 Verb to Be forms

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música

 Jogos; Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.

2ºBIM  Valorizar a leitura como elemento do processo

comunicativo. Analisar e refletir sobre a língua e sua

diversidade em diferentes situações comunicativas.

Identificar e analisar gêneros de diferentes constituições

tipológicas. Reconhecer o valor expressivo de recursos

linguísticos e o efeito desentido gerado por eles.

 Gêneros textuais indicados para leitura, reflexão e análise: relatosde experiências

pessoais,notícias, fábulas, Elementos da narrativa

 Letra e fonema

 Encontros vocálicos

 Adjetivo e verbo

 Aula expositiva. Debates

 Produção textual de diversos

gêneros; Leitura e interpretação

de textos diversos;

Apresentação e análise de:

documentários e filmes

3ºBIM  Valorizar a leitura como elemento do processo

comunicativo.

 Analisar e refletir sobre a língua e sua diversidade em

diferentes situações comunicativas.

 Identificar e analisar gêneros de diferentes constituições

tipológicas.

 Reconhecer o valor expressivo de recursos linguísticos

e o efeito desentido gerado por eles.

 Oralidade e expressão não violentas (Caderno Orientador: ConvivênciaEscolar

e Cultura de paz);

 Gêneros textuais indicados para leitura, reflexão e análise: relatos de

experiências pessoais,notícias, fábulas, contos, crônicas, letras demúsica etc.

 Projeto: Soletrando

 Leitura e interpretação defolhetos e músicas de diversos assuntos

 Advérbio, preposição, conjunção e interjeição.

 Aula expositiva

 Debates

 Produção textual de

diversos gêneros

 Leitura e interpretação de textos

diversos



4º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo

comunicativo. Analisar e refletir sobre a língua e sua

diversidade em diferentes situações comunicativas.

 Identificar e analisar gêneros de diferentes

constituições tipológicas.

 Reconhecer o valor expressivo de recursos linguísticos

e o efeito desentido gerado por eles.

 Gêneros textuais indicados para leitura, reflexão e análise: relatos de

experiências pessoais,notícias, fábulas, contos, crônicas, letras demúsica etc.

 Projeto: Soletrando

 Leitura e interpretação de folhetose músicas de diversos assuntos

 Produção de textos diversos.

 Período simples

 Sujeito e predicado

 Aula expositiva

 Debates

 Produção textual de

diversos gêneros

 Leitura e interpretação de

textos diversos
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Disciplina:ARTE – 6º/7º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIA APRENDIZAGEM

1ºBIM  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho notadamente

artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e na contemporaneidade.

Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências artísticas construídas e

vivenciadas por meio das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, apreciação,

presença corporal e prazer estético, concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua

contra os aspectos restritivos da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos

desta dimensão.

 Estudo de elementos da linguagem visual: cor,

ponto, linha, plano, textura, figura; Projeto

Diboísmo (Primeira fase do projeto Mulheres

Guerreiras). Projeto Diboísmo – Semana da

inclusão – artistas que venceram suas limitações

físicas. Desenho e pintura; Estudo de diferentes

tipos dedesenho;

 Aula expositiva (vídeo aula); Aula Prática

(atividades); Desenho e pintura; Utilização

de diferentes materiais expressivos;

Imagens diversas; Data show para

apresentação de imagens; Leitura de

imagens; Videos; Elaboração de projetos;

Exposição de trabalhos.

2ºBIM  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho notadamente

artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e na contemporaneidade.

Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências artísticas construídas e

vivenciadas por meio das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, apreciação,

presença corporal e prazer estético, concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua

contra os aspectos restritivos da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos

desta dimensão.

 Estudo de elementos da linguagem visual: leitura,

releitura, apreciação, colagem, escultura; Desenho e

pintura;Estudo de diferentes técnicas de pintura;

Projeto Diboísmo: Jogos, Arte e a brincadeira:

Brincantes; artistas que trabalharam o lúdico em suas

obras.

 Aula expositiva (vídeo aula); Aula Prática

(atividades);Desenho e pintura; Utilização

de diferentes materiais expressivos;

Imagens diversas; Data show para

apresentação de imagens; Leitura de

imagens; Videos; Elaboração de projetos;

Exposição de trabalhos.

3ºBIM  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho notadamente

artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e na contemporaneidade.

Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências artísticas construídas e

vivenciadas por meio das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, apreciação,

presença corporal e prazer estético, concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua

contra os aspectos restritivos da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos

desta dimensão.

 Augusto Boal;

 Teatro do Oprimido;

 Jogos teatrais e jogosdramáticos.

 Aula expositiva (vídeo aula);

 Aula Prática (atividades);

 Desenho e pintura; Utilização de

diferentes materiais expressivos; Imagens

diversas; Data show para apresentação

de imagens; Leitura de imagens;Videos;

Elaboração de projetos; Exposição de

trabalhos.

4ºBIM  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho notadamente

artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e na contemporaneidade.

Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências artísticas construídas e

vivenciadas por meio das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, apreciação,

presença corporal e prazer estético, concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua

contra os aspectos restritivos da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos

desta dimensão.

 Augusto Boal; Teatro do Oprimido; Projeto Diboísmo:

Profissão artista. Características das profissões que

envolvem a arte; Segunda etapa do projeto Mulheres

Guerreiras Mulheres negras que inspiram a

humanidade; Trabalho com raízes africanas,contexto

histórico, cultural e produções que enfatizam a luta e

resistência através de diversaslinguagens artísticas.

Cultura indígena.

 Aula expositiva (vídeo aula); Aula Prática

(atividades); Desenho e pintura; Utilização

de diferentes materiaisexpressivos; Imagens

diversas; Data show para apresentação

de imagens; Leitura de imagens; Videos;

Elaboração de projetos; Exposição de

trabalhos.
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Disciplina:MATEMÁTICA – 6º/7º ANOS

CRONO
OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM

 Conhecer a história da mátemática como uma criação da

humanidade. Reconhecer os números naturais e identificar os

diversos contextos em que podem ser utilizados. Reconhecer

situações que envolvem adição, subtração, multiplicação e

divisão, e as ideias associadas a cada umadessas operações;

Aplicar as propriedades da adição e da multiplicação.

Compreender o conceito das operações inversas e aplicá-lo na

resolução de problemas. Calcular potenciação e raiz quadrada.

Reconhecer os diversos tipos de simetria. Identificar elementos

em figuras geométricas planas e espaciais.

 Sistemas de naturais,operações

numeração decimal. Conjunto dos

números e resolução de problemas.

Multiplos e divisores. Potenciaçãoe

raiz quadada de números naturais.

Revisão: Formas geometrica.Estudos

das figuras e cálculos perímetro de

área

 Avaliação diagnóstica; Leitura e interpretação de situções problemas da lógica

matemática. Aulas expositivas dialogada de forma contextualizada, partindo do

conhecimento prévio do estudante. História do conteúdo abordado relacionado ao

mundo atualcom cunho pedagógico.Debates sobre aplicação do conteúdo no dia a dia

e da sua importância e necessidade. Apresentação de vídeo aula sobre o conteudo

abordado.. Modelagem matemática . Realização de exercícios individual ou em dupla

do contexto; Oficinas figuras geométricas; Realização de jogos matemáticos.

2º BIM

 Interpretar gáficos e tabelas.

 Reconhecer, medir e construirângulos.

 Classificar ângulos de acordo com sua medida.

 Calcular expressões numéricas, aplicando propriedades e

resolvendo operações.

 Dados , tabelas e gráficos de

barras.

 Equações e Sistemas de

equação de 1º grau.

 Geometria (ângulos)

 Avaliação diagnóstica; Leitura e interpretação de situções problemas da lógica

matemática. Aulas expositivas dialogada de forma contextualizada, partindo do

conhecimento prévio do estudante; História do conteúdo abordado relacionado ao

mundo atualcom cunho pedagógico. Debates sobre aplicação do conteúdo no dia a

dia e da sua importância e necessidade; Apresentação de vídeo aula sobre o

conteudo abordado. Modelagem matemática; Realização de exercícios individual ou

em dupla do contexto; Oficinas figuras geométricas;Realização de jogos

matemáticos.

3º BIM

 Interpretar gáficos e tabelas.

 Reconhecer, medir e construirângulos.

 Classificar ângulos de acordo com sua medida.

 Calcular expressões numéricas, aplicando propriedades e

resolvendo operações.

 Numeros decimais.

 Estudos das Frações

 Polígonos e

circunferências.

 Avaliação diagnóstica; Leitura e interpretação de situções problemas da lógica

matemática. Aulas expositivas dialogada de forma contextualizada, partindo do

conhecimento prévio do estudante; História do conteúdo abordado relacionado ao

mundo atualcom cunho pedagógico. Debates sobre aplicação do conteúdo no dia a

dia e da sua importância e necessidade; Apresentação de vídeo aula sobre o

conteudo abordado. Modelagem matemática; Realização de exercícios individual ou

em dupla do contexto; Oficinas figuras geométricas;Realização de jogos

matemáticos.

4º BIM

 Reconhecer problemas que envolva porcentagem no cotidiano.

 Saber reconhecer situações que envolvem proporcionalidade em

diferentes contexto.

Identificarproblemasenvolvendo juros simples e compostos.

 Compreender a ideia de diversidade de grandezas e suas

 Porcentagem.Regra de três

simples e composta. Juros

simples e compostos.

 Geometria (Sólidos)

 Avaliação diagnóstica; Leitura e interpretação de situções problemas da lógica

matemática. Aulas expositivas dialogada de forma contextualizada, partindo do

conhecimento prévio do estudante; História do conteúdo abordado relacionado ao

mundo atualcom cunho pedagógico. Debates sobre aplicação do conteúdo no dia a
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Disciplina:CIÊNCIAS – 6º/7º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM.

 Reconhecer as principais consequências ambientais de um

desmatamento; Identificar as principais substâncias envolvidas na

fotossíntese, Reconhecer a importância do bioma brasileiro;

 Reconhecer transformações do estado físico da água, Construir e

aplicar o conceito de ciclo hidrológico e entender seus diversos

caminhos; Reconhecer a importância da água para os seres vivos;

Reconhecer e valorizar ações que promovem o uso racional da água;

 Biodiversidade bioma brasileiros: fauna eflora; Recursos naturais do

cerrado; Desequilíbrios ambientais; A fotossíntese e seus produtos;

 Composição do ar, Atmosfera e suas camadas;

 Poluição atmosférica.Água; Mudanças de estado físico da água; Recursos

hídricos; Abastecimento hídrico; Tratamento da água; Poluição da água;

 Aulas expositivas; Textos;

 Experimentos no

2º BIM
 Ler e interpretar notícias sobre poluição dosolo;

 Reconhecer agricultura convencional da

agricultura orgânica;

 Identificar defensivos agrícolas

 Solo e ecossistemas

 Tipos de solo

 Solo e agricultura. Defensivos agrícolas e a poluição do solo;

 Aulas expositivas; Textos;

 Experimentos no

3º BIM
 Compreender e explicar as transformaçõesdos seres vivos ao longo do

tempo; Identificareexplicaraimportânciada microscopia na ciência para

estudar os seres vivos; Conseguir identificar e explicar a diferença de

uma célula animal e uma vegetal; Compreender o que é vírus e

como eles são formados; Explicar a transmissão e as medidas de

prevenção das principais doenças causadaspor vírus.

 Características de seres vivos e níveis deorganização; Noções de

origem da vida; Evolução dos seres vivos; Microscopia; Conceitos e

procedimentos básicos; Noções de óptica para microscopia. Importância

de estudos de microscopia.Noções de citologia e organização celular

deseres vivos; Estruturasbásicasdecélulasanimaisevegetais; Vírus;

Estrutura viral; Características gerais; Reprodução dos vírus; Doenças

causadas por vírus; Tratamento eprevenção; Soro, vacina e remédios.

 Aulas expositivas; Textos;

 Experimentos no

4º BIM

 Entender a importância das bactérias e dos fungos para o

ecossistema; Identificar os ciclos de transmissão dasdoenças causadas

por protozoários; Explicarasmedidasdeprevençãodas principais doenças;

Diferenciaranimaiscom esem colunavertebral; Caracterizar os tipos de

tecidos e suasrespectivas funções; Classificar os alimentos e definir

quanto á sua importância nutricional; Compreender a importância da

alimentação adequadaparaocrescimentoedesenvolvimento;

 Reinos: Monera, Protista e Fungi; Principais características;

 Reprodução; Aimportânciaeutilizaçãodosfungos,bactérias;

 Endoparasitas e ectoparasitas humanos; Prevenção das doenças

causadas por essesmicroorganismos;Organização do corpo humano;

 Os tecidos do corpo humano;

 As funções de nutrição e os alimentos;

 Aulas expositivas; Textos;

 Experimentos no

 Atividades avaliativas.



101

seres humanos.  Economia  Ditados e estudos de vocabulários.

Disciplina:HISTÓRIA– 6º/7º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS DE ENSINO/ APRENDIZAGEM

1ºBIM

 Reconhecer a importância dos índios, negros e

europeusna formação cultural e étnica brasileira;

 Africanos na América, suas origens e seu modo de

vida;

 Identificarascausasdodescobrimento do Brasil;

 Reconhecer a importância dacultura indígena;

 Identificar os interesses dosistema de capitanias.

 Introdução aos estudos históricos:

 Pré-história brasileira.

 Colonização do Brasil.

 Os índios.

 Os períodos do Brasil colonial.

 Tentativas iniciais de exploração.

 Início de colonização - as capitanias

hereditárias

 Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos

históricos a partir das categorias e dos procedimentos

metodológicos da História.

 Leitura

 Pesquisa

 Relatórios; Resumos;Questionários

 E outros métodos que surgirem no decorrer doano letivo.

2ºBIM

 Identificar as principais características do trabalho

escravo no engenho açucareiro e nas minas

 Identificar os principais fatores que levaram à crise do

Sistema Colonial no Brasil.

 O governo geral

 A colonização se consolida

 A escravidão - índios e negros

 Omercantilismo;O "exclusivismo"

colonial; Agrandepropriedadeea

monocultura de exportação

 Trabalhar com documentos variados como: sítios arqueológicos,

plantas urbanas, mapas, vestimentas, objetos cerimoniais e

rituais;

 Estimular procedimentos de pesquisa, organização das

informações coletadas, procedimentos para visitas e estudos do

meio;

3ºBIM

 Identificar as principais características dos regimes

políticos que começaram a se organizar naquele

período.

 Analisar o processo histórico de formação das

instituiçõespolíticas brasileiras.

 Estado e Igreja

 As instituições da administração

colonial

 As divisões sociais.

 As primeiras atividades econômicas.

 A colonização do Norte e as invasões

holandesas.

 Promover estudos sobre modos de vida e de costumes

que convivem na mesma localidade;

 debater questões do cotidiano e suas relações com contextos mais

amplos;

 Identificar diferentes posições defendidas por

 grupos e instituições para solução de problemas sociais e

econômicos;
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A educação é o único caminho para emancipar o homem.

Desenvolvimento sem educação é criação de riquezas

apenas para alguns privilegiados.

Frases de Leonel Brizola

CURRÍCULO - ENSINO UNDAMEANTAL

ANOS FINAIS

EIXOS TRANSVERSAIS:

- EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA

- EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANO

- EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

- EIXOS INTEGRADORES – CONTEÚDOS INTEGRADORES

3º CICLO - 2º BLOCO 8°/9º ANOS
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Disciplina:INGLÊS–8º/9º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM  Favorecer práticas sociais culturais marcadas por

diversas linguagens, mídiase tecnologias que constroem

a dinâmica da contemporaneidade.

 Conscientizar sobre a diversidade linguístico-cultural no

Brasil.

 Estímular a aprendizagem da LEM e desenvolvimento

de diferentes estratégias

de aprendizagem.

 Holidays

 Action verbs

 Sports

 Present Simple ( I, you, We,They.

 Adverbs of Frequency

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música

 Jogos; Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.

2ºBIM  Reconhecer a Influência da LEM no Brasil e suas

implicações na cultura e no mundo do trabalho.

 Sensibilizar em relação aos sons da língua.

 Adquirir vocabulário.

 The Body

 Clothes

 Present Continuous

 Present Simples (He, she,It)

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música; Jogos ;Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.

3ºBIM  Usar saudações, apresentações pessoais ecomandos.

 Construir diálogos simples.

 Compreender textos/diálogos.

 Tourist Attractions

 Means of transportation.

 Food

 Present Simple or Present Continuous.

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música; Jogos

 Observação diária;; Listening and Speaking.

 Filmes.

4ºBIM  Leitura de diversos gêneros textuais, como capas de

revista, receitas, quadrinhos, charges, canções e outros.

 Responder pequenas questões de forma rápida.

 Elaborar frases e pequenos diálogos.

 Representar quantidades.

 Countable and UncountableNouns.

 Expressions of Quantity.

 Question words

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música;Jogos

 Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.
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Disciplina:EDUCAÇÃO FÍSICA–8º/9º ANOS

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1º BIM  Compreender o corpo como instrumento de expressão e

sensibilidade, a partir de diversasformas de movimento e linguagem.

Participar da organização decampeonatos, festivais e outroseventos

no âmbito escolar, ampliando seus conhecimentosacerca das

diferentes dimensões dofenômeno esportivo. Compreender

criticamente as transformações sociais relacionadasao esporte,

participando de forma consciente das modalidades propostas.

Perceber a importância de uma boa postura no dia a dia e na prática

de atividades físicas.

 Avaliação física; Cooperação como prática social: jogos de

integração;Cultura corporal.Esportes de rede/parede (tênis

demesa, voleibol etc.), esportes decampo e taco (beisebol,

críqueteetc.), esportes de invasão (futsal, futebol, handebol,

basqueteetc.)e esportes de combate (judô, lutaolímpica,

boxe, karatê, jiu-jitsu etc.). Problemas relacionados ao

esporte: doping, corrupção e violência;Autocorreção

postural;Desvios de coluna (lordose, escoliose e cifose)

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Textos;

 Discussões e reflexões;

 Aulas práticas.

2º BIM  Compreender o corpo como instrumento de expressão e

sensibilidade, a partir de diversasformas de movimento e linguagem.

 Ampliar a consciência corporal,promovendo um estilo de

vidasaudável, por meio de práticascorporais sistematizadas

 Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética

corporal, analisando criticamente os padrões divulgadospela mídia.

 Trabalho aeróbico e anaeróbico;Cultura afro brasileiro e

esportes;Ginástica de conscientização corporal (alongamento,

relaxamento, exercícios de respiração emeditação). Ginástica de

conscientizaçãocorporal (Yoga, Tai Chi, Pilatesetc.);Diversidade

de biótipos, padrões de estética impostos socialmente,

marketing e consumo;Disfunções relacionadas à alimentação

e/ou prática excessiva de atividade física(anorexia, bulimia e

vigorexia)

Aulas expositivas e dialogadas;

Textos;

Discussões e reflexões;

Aulas práticas.

3º BIM  Participar de praticas corporais adaptando suas capacidades às

características da atividade. Colaborar na organização de

campeonatos gincanas e outros eventos em âmbito escolar. Ampliar

os conhecimentos relacionados às danças desalão refletindo sobre

estereótipos e preconceitos relacionados à prática da dança.

Pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física regular

exerce sobre o corpo humano, tendo em vista a promoção da

saúde.

 Gestos, expressão corporal, ritmos e danças.

Habilidades manipulativaspropulsiva. Diversidade e

tradição cultural das danças de salão (forró, samba,

zouk e salsa). Estereótipo e preconceito

relacionado à dança. Conhecimentos sobre o corpo

e seu desenvolvimento (aspectos físicos,

biológicos, culturais, históricos, políticos, religiosos

e sociais). Noções de nutrição e alimentação

saudável.

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Textos;

 Discussões e reflexões;

 Aulas praticas.

4º BIM  Participar de praticas corporais adaptando suas capacidades às

características da atividade.Colaborar na organização de

campeonatos gincanas e outros eventos em âmbito escolar.

Conhecer e vivenciar algumaspráticas corporais de aventura

 Atividades Aeróbias e Anaeróbias. Qualidade de vida.

Sexualidade. Aspectos históricos e diversidade cultural das lutas

no mundo. Características gerais das lutasocidentais (códigos,

rituais, elementos técnico-táticos, indumentária, materiais e

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Textos;

 Discussões e reflexões;
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4º BIM  Reconhecer os diversos tipos de polígonos

 Calcular a soma dos ângulos internos e externos de um

polígono.

 Calcular porcentagens e juros simples em diversas

situações problema do cotidiano, com ênfase no contexto

de educação financeira, entre outros

 Operações

 Cálculo de frações (1/4 de 20, 2/5de 50, etc.)

 Porcentagem.Re

 gra de Três e Juros

 Porcentagem − Acréscimos e

decréscimos simples.

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo

dirigido.Aula expositiva, atividades de fixação, jogos,

estudo dirigido.

 Aula expositiva, atividades de fixação, vídeo aulas,

utilização de panfletos comerciais.

 Utilização do transferidor para medição dos

ângulos; aula prática para cálculo da soma dos ângulos

internos dos polígonos.

Disciplina:CIÊNCIAS–8º/9º ANOS

CRONO OBJETIVO DE PRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIA

APRENDIZAGEM

1º BIM

 Relacionar as grandezas mensuráveis dos circuitos elétricos com o modelo microscópico

da eletricidade no interior da matéria; Dimensionar o gasto de energia elétrica de uma

residência, compreendendo as grandezas envolvidas nesse consumo. Representar o

campo magnético de um ímã utilizando linguagem icônica de pontos, traços ou linhas.

Identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente em

termos de intensidade, direção e sentido. Explicar o funcionamento de motores e

geradoreselétricos,Reconhecendoas transformações de energia envolvidas;

 Grandezas de circuitos elétricos;

 Gasto de energia elétrica

 Campo magnético;

 Corrente elétrica. Motores e geradores

 Aulas expositivas; Textos; Jogos

didáticos; Experimentos;

Documentários e vídeos;

Simulados; Mapas mentais e

cartazes;

2º BIM

 Identificar quantitativamente as diferentesfontes de energia elétrica no Brasil. Valorizar o

cuidado com o próprio corpo. Anaturezaquímicadosalimentos: carboidratos, proteínas e

lipídeos. Conhecer os papéis dos alimentos e vitaminas na alimentação diária.

Reconhecer a importância das funções dos alimentos na construção do organismo.

Reconhecer a importância da água e dossais minerais. Compreenderofuncionamento

dometabolismo. Reconhecer a importância da mastigação ede uma boa higiene bucal.

Iniciar o estudo do Sistema Respiratório.

 Transformação de energia; Fontes de energia. O papel dos alimentos.

Vitaminas. As fibras e a importância da água e dos sais Minerais. O

metabolismo e os órgãos do sistema digestório. A mastigação e a higiene

bucal.Respiração e órgãos do sistema digestório. A organização dos

seres vivos. A célula e tipos de tecidos.Função de reprodução, de

coordenação e nutrição.

 Aulas expositivas; Textos;Jogos

didáticos;

 Experimentos;Documentários e

vídeos; Simulados; Mapas mentais

e cartazes;

3ºBIM

 Identificar o funcionamento dos órgãos reprodutores. Compreender as mudanças

ocorridas no corpo de meninos e meninas. Conhecer a importância da utilização dos

métodos contraceptivos. Analisar e conhecer as DSTs e comoevita-las. Conhecer o

processo da herança genética. Analisar a importância da engenharia genética e dos

transgênicos. Entender que os vários sistemas do corpo humano se encontram

interligados e dependentes. Compreender matéria e energia; Conhecer a estrutura do

átomo; Compreender os estados físicos da matéria e suas propriedades; Conhecer a

tabela periódica;

 Sistema Reprodutor e seus órgãos; Aparelho reprodutor feminino e

masculino; Métodos contraceptivos e doenças sexualmente

transmissíveis. Hereditariedade. Sangue e o sistema circulatório.A

excreção, a pele os ossos e músculos. Órgão dos Sentidos. Introdução a

química; Conceitos de fenômenos químicos e físicos; Matéria e energia;

Átomos; Elementos químicos; Tabela periódica;

 Aulas expositivas

 Discussões e reflexões;

 Atividades avaliativas;
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humanos. Canadá eEstados Unidos; Globalização. estudos

4º BIM  Proporcionar aos alunos a

compreensão dos diferentes formatos

terrestres. Compreender os processos

naturais e os rópicos. Relacionar os

recursos naturais,sua exploração e seus

usos, economia, cultura e população.

Compreender a organização da sociedade,

asinteraçõesentreoespaço geográfico

e os seres humanos.

 O continente africano.

 O continente Europeu. Fronteiras, países, cultura, economia,

População,clima,vegetação,relevoehidrografia.

 Globalização.

 Leitura e letramento geográfico.

 Cartazes. Mapas temáticos.

 Livro didático. Charges.

 Debates temáticos.

 Documentários. Ditados e estudos
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Disciplina:LINGUA PORTUGUESA– 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.

 Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de

participação social. Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na

produção de sentido de texto. Reconhecer estruturas e processos de formação de

palavras para a ampliação do vocabulário. Desenvolver o gosto pela leitura e a

apreciação, da dimensão estética dos textos literários. Expressar seu ponto de vista,

com clareza e objetividade, considerando a situação comunicativa e o ponto de vista

do interlocutor.

 I - Leitura e Interpretação. - Crônicas;

Poesias; II - Análise da Língua; - Pontuação;

Paragrafação; Ortografia; Verbo HAVER;

Linguagem: conceito e origem; tempos

verbais. - Funções da linguagem (emotiva,

expressiva, referencial, metalinguística,

poética e apelativa).

 Aula expositiva

 Textos diversos

 RAP; Jogos gramaticais

 Debates; Observação diária

 Escrita diária das atividades

 Redação; Registro escrito de

atividades cotidianas

2º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.

 Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de

participação social. Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na

produção de sentido de texto. Reconhecer estruturas e processos de formação de

palavras para a ampliação do vocabulário

 Desenvolver o gosto pela leitura e a apreciação, da dimensão estética dos textos

literários. Expressar seu ponto de vista, com clareza e objetividade, considerando a

situação comunicativa e o ponto de vista do interlocutor

 I - Análise Literária

 - Gêneros Literários (narrativo, lírico e

dramático); Literatura Informativa e dos

Jesuítas

 Barroco e Arcadismo no Brasil

 Aula expositiva

 Textos diversos

 RAP; Jogos gramaticais

 Debates; Observação diária

 Escrita diária das atividades

 Redação; Registro escrito de

atividades cotidianas

3º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.

 Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de

participação social. Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na

produção de sentido de texto. Reconhecer estruturas e processos de formação de

palavras para a ampliação do vocabulário

 Desenvolver o gosto pela leitura e a apreciação, da dimensão estética dos textos

literários. Expressar seu ponto de vista, com clareza e objetividade, considerando a

situação comunicativa e o ponto de vista do interlocutor

 Questões práticas da Língua Portuguesa:

Crase, emprego dos “porquês”, mal é mau,

mais, más e mais. Produção de Textos; -

Gênero: tipos que contemplem a estrutura e

a diferença. - Tipos de enunciados

narrativos e descritivos (contos e crônicas).

Produção de Textos Informativos e Poéticos.

 Aula expositiva

 Textos diversos

 RAP; Jogos gramaticais

 Debates; Observação diária

 Escrita diária das atividades

 Redação; Registro escrito de

atividades cotidianas



4º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.

 Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de

participação social. Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na

produção de sentido de texto. Reconhecer estruturas e processos de formação de

palavras para a ampliação do vocabulário. Desenvolver o gosto pela leitura e a

apreciação, da dimensão estética dos textos literários. Expressar seu ponto de vista,

 Análise da Língua - Estrutura de Palavras;

Formação de Palavras; Estrangeirismos

Análise Literária

 - Textos Narrativos, Descritivos e

Informativos. Apêndices

 Sugestão de Filmes: A Invenção do Brasil:

 Aula expositiva

 Textos diversos

 RAP; Jogos gramaticais

 Debates; Observação diária

 Escrita diária das atividades

 Redação; Registro escrito de
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4º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo. Compreender e

interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação social.

Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na produção de sentido

de texto. Reconhecer estruturas e processos de formação de palavras para a

ampliação do vocabulário. Desenvolver o gosto pela leitura e a apreciação, da

dimensão estética dos textos literários. Expressar seu ponto de vista, com clareza e

objetividade, considerando a situação comunicativa e o ponto de vista do

interlocutor.

 - CLASSE DE PALAVRAS: Preposição, Conjunção e

Interjeição. - Análise Literária. - Realismo,

Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo. Produção

de Textos. - Produção de textos informativos,

reportagens; Produção de textos dissertativos;

Resumos, resenhas, sinopses. Apêndices. Sugestão

de Filmes: Tempos Modernos, Charles Chaplin;

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de

Assis.

 Aula expositiva

 Textos diversos; RAP; Jogos

gramaticais; Debates;

Observação diária; escrita diária

das atividades

 Redação

 Registro escrito de atividades

cotidianas.

Disciplina: Língua Portuguesa Série/Turma: 3ª Série

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo. Compreender e

interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação social.

Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na produção de sentido de

texto. Reconhecer estruturas e processos de formação de palavras para a ampliação

do vocabulário. Desenvolver o gosto pela leitura e a apreciação, da dimensão estética

dos textos literários. Expressar seu ponto de vista, com clareza e objetividade,

considerando a situação comunicativa e o ponto de vista do interlocutor.

 I - Leitura e Interpretação. - Textos Narrativos:

(crônicas e contos); Textos poéticos; Textos

Jornalísticos. II - Análise da Língua. - Revisão:

Ortografia e Acentuação; O léxico da língua: processo

de formação de palavras. (derivação e composição);

CLASSE DE PALAVRAS: Substantivo, Adjetivo,

Artigo, Numeral, Pronomes, Verbos, Advérbios.

Revisão da Literatura Informativa e dos Jesuítas,

Quingentésimo e Barroco.

 Aula expositiva

 Textos diversos

 RAP, Jogos gramaticais

 Debates. Observação diária

 Escrita diária das atividades.

Redação. Registro escrito de

atividades cotidianas.

2º BIM  Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo. Compreender e

interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação social.

Reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na produção de sentido de

texto. Reconhecer estruturas e processos de formação de palavras para a ampliação

do vocabulário. Desenvolver o gosto pela leitura e a apreciação, da dimensão estética

dos textos literários. Expressar seu ponto de vista, com clareza e objetividade,

considerando a situação comunicativa e o ponto de vista do interlocutor.

 III - Análise Literária

 História da Literatura Brasileira: Século XIX: Poesia e

Prosa no ROMANTISMO; Características, Obras e

Autores. Romantismo em Portugal

 Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo

 Aula expositiva

 Textos diversos

 RAP. Jogos gramaticais

 Debates. Observação diária.

Escrita diária das atividades.

Redação. Registro escrito de

atividades cotidianas
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seus variados graus; fazer perguntas reconhecendo os pronomes interrogativos e sua

função, além de sua acentuação especial; perguntar e informar as horas; Falar datas e

dias da semana, citando sua rotina. Descrever, comparar, expressar gostos e opiniões ao

comprar peças de roupa; Conhecer e identificar as cores e seus significados; indicar

posse de acordo com a pessoa do discurso a qual pertence os objetos, além de distinguir

os adjetivos e pronomes possessivos -lós corretamente fazendo um paralelo com a

Língua Portuguesa;

Pronombres interrogativos; La hora;

Meses y días de la semana; Ropa y

colores; Posesivos (adjetivos y

pronombres); Demostrativos;

Numerales (cardinales, ordinales,

fraccionarios y multiplicativos)

 Verbos regulares, irregulares y

reflexivos (Modo indicativo)

Músicas; Juegos didácticos (bingo, crucigrama, sopa de

letras, deletreando etc.); Diálogos; Ejercicios de fijación

sobre el vocabulario y los tópicos gramaticales; Vídeos

cortos; Slides; Simulados (ENEM, PAS);

 Copias de los contenidos; Dictados; Mapas mentales;

Actividades orales y escritas; Actividades indirectas;

Exámenes; Uso de diccionarios para traducciones;

4º BIM  Usar e conjugar corretamente os verbos no Modo Indicativo.; conhecer a sílaba tônica e

acentuar corretamente as palavras, além de diferenciar o significado e a classe gramatical

das palavras por sua acentuação; pronunciar as palavras corretamente de acordo com a

sua sílaba tônica comparando-as ao português. Diferenciar o uso de muy e mucho para

intensificar as circunstâncias; ler e interpretar textos de gêneros diversos; utilizar a língua

espanhola na interpretação e na intervenção em situações reais ao traduzir e ao exprimir-

se com clareza; comparar e esclarecer as diferenças existentes na Língua Portuguesa e

Española. Pronunciar rapidamente e corretamente sons próximos na língua espanhola

além de divertir-se. Conhecer e comparar os gêneros textuais. Traduzir e interpretar

textos a fim de realizar exames do tipo PAS e ENEM;

 Acentuación gráfica y diacrítica

 Heterotónicos; Muy x Mucho

 Interpretación de textos

 Traducción;Comparaciones de la

Lengua Portuguesa y Española

 Trabalenguas; Géneros textuales

 Clases expositivas; Textos de diversos géneros;

Músicas; Juegos didácticos (bingo, crucigrama, sopa de

letras, deletreando etc.);Diálogos; Ejercicios de fijación

sobre el vocabulario y los tópicos gramaticales; Vídeos

cortos; Slides; Simulados (ENEM, PAS); Copias de los

contenidos; Dictados; Mapas mentales; Actividades orales

y escritas; Actividades indirectas; Exámenes; Uso de

diccionarios para traducciones;

Disciplina: Espanhol Série/Turma: 2ª Série

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM  Conhecer e utilizar os pronomes pessoais corretamente; utilizá-los de acordo com a relação

de formalidade/informalidade; Empregar corretamente os artigos definidos e indefinidos,

indicar gênero e número dos substantivos e adjetivos fazendo um paralelo com a língua

materna; Conhecer os falsos cognatos e identificar erros gramaticais e sintáticos para

compreender as palavras dentro de um contexto sem causar confusão entre os idiomas

Português/Espanhol. Falar de características, identificar o adjetivo em diferentes gêneros

textuais, empregá-lo corretamente concordando em gênero e número além de conhecer os

adjetivos pátrios. Conhecer os países do mundo e suas respectivas nacionalidades, assim

como flexionar em gênero e número cada uma delas;

 Pronombres personales (incluso vos)

 Artículos determinados / indeterminados y

contracciones

 Sustantivos (género, número);

Heterogenéricos

 Heterosemánticos; Adjetivos;

Nacionalidades

 Classes expositivas; Textos de diversos géneros;

Músicas; Juegos didácticos (bingo, crucigrama, sopa de

letras, deletreando etc.); Diálogos; Ejercicios de fijación

sobre el vocabulario y los tópicos gramaticales; Vídeos

cortos; Slides; Simulados (ENEM, PAS); Copias de los

contenidos; Dictados; Mapas mentales; Actividades orales

y escritas; Actividades indirectas; Exámenes; Uso de

diccionarios para traducciones;

2º BIM  Entender a formação e a classificação dos advérbios e diferenciá-los dos adjetivos e verbos;

Comparar pessoas, objetos e idéias de utilizando os adjetivos, verbos e advérbios em seus

variados graus; Fazer perguntas reconhecendo os pronomes interrogativos e sua função,

além de sua acentuação especial; Indicar posse de acordo com a pessoa do discurso a qual

pertence os objetos, além de distinguir os adjetivos e pronomes possessivos; Explicitar a

posição de uma certa palavra em relação a outras ou ao contexto. Conhecer e diferenciar

os números cardiais, ordinais, fracionários e multiplicativos, além de escrevê-los

corretamente fazendo um paralelo com a Língua Portuguesa;

 Adverbios; Comparativo y Superlativo;

Pronombres ;nterrogativos;Posesivos

(adjetivos y pronombres)

 Demostrativos; Numerales (cardinales,

ordinales, fraccionarios y multiplicativos);

Verbos regulares, irregulares y reflexivos

(Modo Imperativo)

 Verbos pronominales (gustar, doler etc.)

 Classes expositivas; Textos de diversos géneros;

Músicas; Juegos didácticos (bingo, crucigrama, sopa de

letras, deletreando etc.); Diálogos; Ejercicios de fijación

sobre el vocabulario y los tópicos gramaticales; Vídeos

cortos; Slides; Simulados (ENEM, PAS); Copias de los

contenidos; Dictados; Mapas mentales; Actividades orales

y escritas; Actividades indirectas; Exámenes; Uso de

diccionarios para traducciones;
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Portuguesa; usar e conjugar corretamente os verbos no Modo Imperativo. Usar e conjugar

corretamente os verbos pronominais comparando-os com a Língua Portuguesa.

diacrítica; Heterotónicos;

Conjunciones. Preposiciones

contenidos; Dictados; Mapas mentales; Actividades

orales y escritas;

3º BIM  Conhecer a sílaba tônica e acentuar corretamente as palavras, além de diferenciar o significado e a

classe gramatical das palavras por sua acentuação; pronunciar as palavras corretamente de acordo

com a sua sílaba tônica comparando-as ao português. Diferenciar o uso de muy e mucho para

intensificar as circunstâncias; Reconhecer e identificar as conjunções e seus respectivos valores

semânticos; Observar e empregar aspectos discursivos relacionados ao valor semântico das

preposições em situações concretas de interação verbal. Empregar corretamente os pronomes

indefinidos; Conhecer os termos que completam o sentido do verbo e utilizá-los corretamente.

Conhecer e empregar a forma abreviada de algumas palavras da língua espanhola. Utilizar os

verbos na forma impessoal; empregar corretamente os pronomes relativos; reproduzir um discurso

de forma direta ou indireta fazem as alterações necessárias;

 Pronombres Indefinidos

 Pronombres ; complementos

 Apócopes

 Formas impersonales del verbo

 Pronombres Relativos

 Classes expositivas; Textos de diversos géneros;

Músicas; Juegos didácticos (bingo, crucigrama,

sopa de letras, deletreando etc.); Diálogos;

Ejercicios de fijación sobre el vocabulario y los

tópicos gramaticales; Vídeos cortos; Slides;

Simulados (ENEM, PAS); Copias de los

contenidos; Dictados; Mapas mentales; Actividades

orales y escritas; Actividades indirectas;

Exámenes; Uso de diccionarios para traducciones;

4º BIM  Conhecer as expressões idiomáticas, compreendê-las e interpretá-las.

 Ler e interpretar textos de gêneros diversos; utilizar a língua espanhola na interpretação e na

intervenção em situações reais ao traduzir e ao exprimir-se com clareza; comparar e esclarecer as

diferenças existentes na Língua Portuguesa e Espanhola. Conhecer e comparar os gêneros textuais.

Aprender o vocabulário sobre a saúde e as especialidades médicas; identificar alguns alimentos,

hábitos alimentares do mundo espanhol, refeições, falar sobre receitas e pedir um prato num

restaurante; dominar o vocabulário sobre os esportes e os materiais utilizado na prática dos mesmos;

conhecer o vocabulário sobre as partes do corpo humano

 Discurso Directo e Indirecto; Los

deportes; La comida; Las partes del

cuerpo humano; Salud y enfermedad;

Interpretación de textos; Traducción;

Comparaciones de la Lengua

Portuguesa y Española; Expresiones

idiomáticas; Géneros textuales.

 Clases expositivas; Textos de diversos géneros;

Músicas; Juegos didácticos (bingo, crucigrama,

sopa de letras, deletreando etc.); Diálogos;

Ejercicios de fijación sobre el vocabulario y los

tópicos gramaticales; Vídeos cortos; Slides;

Simulados (ENEM, PAS); Copias de los

contenidos; Dictados; Mapas mentales; Actividades

orales y escritas; Actividades indirectas;

Exámenes

Disciplina:Inglês - 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM  Expressar opinião, gostos e

preferências. Reproduzir de forma direta e

indiretada fala.Empregar palavras, expressões.

 Obter estratégias de leitura

instrumental em língua estrangeira.

 Subjects Pronouns

 Object Pronouns; Singular and Plural

 Adjectives; Adverbs

 Aulaexpositiva

 Textos diversos

 Música; Jogos;Observação diária

 Listening and Speaking.;Filmes.



121

Disciplina:Inglês Ano/ Turma: 2ª Série

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM

1ºBIM  Expressar opinião, gostos e preferências.

 Reproduzir de forma direta e indireta dafala.

 Empregar palavras, expressões.

 Obter leitura instrumental em línguaestrangeira.

 Simple Present X

progressive

 Modal verbs Can

 Modal verbs Must

 Modal Verbs Will andWould

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música ;Jogos;Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.

2ºBIM  Formular perguntas e respostas. Compreendere

fornecer. informaçõepessoais em situações

informais; Compreender o emprego de vocabulário.

 Ler e compreender textos com

tipologias variadas (especialmente narrativa,

descritiva e informativa) e de gêneros textuaisdiversos

em língua

estrangeira.

 Connectives and, but, or

because, so. Conjunctions.

 Simple Past of regularverbs.

 Synonyms and Antonums

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música

 Jogos

 Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.

3ºBIM  Apresentar as expectativas e perspectivasde vida.

 Caracterizar a língua falada em

determinadas (situações simuladas)

 Ler e restaurar textos de variados

gêneros.

 Ler gêneros de textos não verbais

(gráficos)

 Future tense –will

 Future tense going-to

 Verb to have

 There is, there are

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música; Jogos;Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.

4ºBIM  Compreender e construir textos orais Leitura e

compreensão de textos.

 • Ler diversos tipos textuais: regras de jogos,

manchetes, anúncios, reportagens, biografias, legendas

de filmes, história em quadrinhos, contos, poemas,

canções.

 Adverbs of Manner

 Adverbs of Time

 Adverbs of frequency

 Adverbs of place.

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música; Jogos; Observação diária

 Listening and Speaking.

 Filmes.
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4ºBIM  Compreender e construir textos orais Leitura e

compreensão de textos. Ler diversos tipos textuais: regras de

jogos, manchetes, anúncios, reportagens, biografias, legendas

de filmes, história emquadrinhos, contos, poemas, canções.

 General vocabulary

 Texts

 Adverbs

 Degrees of adjectives

 Aula expositiva

 Textos diversos

 Música; Jogos; Observação diária

 Listening and Speaking. Filmes.

Disciplina:ARTE – 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e

na contemporaneidade. Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante

experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio das atividades de linguagem,

leitura, interpretação, simbologia, apreciação, presença corporal e prazer estético,

concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua contra os aspectos restritivos

da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos desta dimensão.

 História da Arte: arte na Pré- História (períodos

paleolíticoe neolítico); mulheres que fizeram história

na arte da antiguidade à arte moderna. Projeto

Diboísmo (Primeira fase do projeto Mulheres

Guerreiras). Projeto Diboísmo – Semana da

inclusão – artistas que venceram suas limitações

físicas.

 Aula expositiva (vídeo aula); Aula Prática

(atividades); Desenho e pintura; Utilização de

diferentes materiaisexpressivos; Imagens

diversas; Data show para apresentação de

imagens; Leitura de imagens; Videos; Elaboração

de projetos; Exposição de trabalhos.

2ºBIM Osconteúdostrabalhadosnesteplanodevem favorecer as práticas sociais, de cunho

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e

na contemporaneidade. Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante

experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio das atividades de linguagem,

leitura, interpretação, simbologia, apreciação, presença corporal e prazer estético,

concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua contra os aspectos restritivos

da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos desta dimensão.

 Manifestaçõespopulares brasileiras de relevância a

realidade e cultura remanescente dos alunos:

folguedos, congadas, folia de reis, carnaval,

pastorinhas, bumba-meu-boi, festa do divino,

cavalhada, quadrilha e brincantes, cordel e suas

xilogravuras,rap, mamulengo. Projeto Diboísmo:

Jogos, Arte e a brincadeira: Brincantes; artistas que

trabalharam o lúdico em suas obras.

 Aula expositiva (vídeo aula); Aula Prática

(atividades); Desenho e pintura; Utilização de

diferentes materiaisexpressivos;

 Imagens diversas; Data show para

apresentação deimagens; Leitura de imagens;

 Videos; Elaboração de projetos; Exposição de

trabalhos.

3ºBIM Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e

na contemporaneidade. Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante

experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio das atividades de linguagem,

leitura, interpretação, simbologia, apreciação, presença corporal e prazer estético,

concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua contra os aspectos restritivos

da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos desta dimensão.

 A cultura popular brasileira; Origem do teatro; O

teatro comoforma deexpressão; O corpo como

instrumentoteatral;

 Jogos Teatrais;

 Aula expositiva (vídeo aula); Aula Prática

(atividades); Desenho e pintura; Utilização de

diferentes materiaisexpressivos; Imagens

diversas; Data show para apresentação de

imagens; Leitura de imagens; Videos; Elaboração

de projetos; Exposição de trabalhos.
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Disciplina:ARTE – 2ª SÉRIE

CRONO OBJETIVO CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e

na contemporaneidade. Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante

experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio das atividades de linguagem,

leitura, interpretação, simbologia, apreciação, presença corporal e prazer estético,

concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua contra os aspectos restritivos

da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos desta dimensão.

 Profissional dasArtes: identificação e

funções básica;

 Academia Imperial de Belas

Artes; Revolução Industrial e

Realismo; Mulheres que fizeram

história na arte da antiguidade à arte

moderna.

 Aula expositiva (vídeo aula). Aula Prática (Atividades).

Desenho e pintura;Utilização de diferentes materiais

expressivos. Imagens de revista. Data show para

apresentação de imagens. Leitura de imagens; Video;

Elaboração de projetos;Exposição de trabalhos.

2ºBIM  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos

e na contemporaneidade. Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante

experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio das atividades de linguagem,

leitura, interpretação, simbologia, apreciação, presença corporal e prazer estético,

concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua contra os aspectos restritivos

da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos desta dimensão.

 Neoclassicismo, Romantismo;arte

brasileira no séculoXIX;

 ModernismoBrasileiro;

 Impressionismo e Pós-

Impressionismo.

 Aula expositiva (vídeo aula). Aula Prática (Atividades).

Desenho e pintura;Utilização de diferentes materiais

expressivos. Imagens de revista. Data show para

apresentação de imagens. Leitura de imagens; Video;

Elaboração de projetos;Exposição de trabalhos.

3ºBIM Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos

e na contemporaneidade. Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante

experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio das atividades de

linguagem, leitura,interpretação, simbologia, apreciação, presença corporal e prazer

estético, concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua contra os aspectos

restritivos da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos desta

dimensão.

 Origem do circo;

 O circo como formade expressão;

 O corpo como

instrumento;

 Clown;

 Aula expositiva (vídeo aula). Aula Prática (Atividades).

Desenho e pintura;Utilização de diferentes materiais

expressivos. Imagens de revista. Data show para

apresentação de imagens. Leitura de imagens; Video;

Elaboração de projetos;Exposição de trabalhos.

4ºBim  Os conteúdos trabalhados neste plano devem favorecer as práticas sociais, de cunho

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos

e na contemporaneidade. Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante

experiências artísticas construídas e vivenciadas por meio das atividades de linguagem,

leitura, interpretação, simbologia, apreciação, presença corporal e prazer estético,

concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua contra os aspectos

restritivos da normalização moral. Além disso, é necessário que os conteúdos desta

dimensão.

 Mulheres negras que inspiram

historicamente a humanidade.

 Capoeira na

formação da

identidade e cultura nacional (racismo,

preconceito, inclusãoe discriminação).

 Aula expositiva (vídeo aula). Aula Prática (Atividades).

Desenho e pintura;Utilização de diferentes materiais

expressivos; Imagens de revista. Data show para

apresentação de imagens. Leitura de imagens; Video;

Elaboração de projetos;Exposição de trabalhos.
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Disciplina:EDUCAÇÃO FÍSICA – 1ª, 2ª, 3ª SÉRIES

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1º BIM  Qualidades físicas

 Fundamentos técnicos do Handebol

 Jogos cooperativos

 Desenvolver habilidades básicasdas

modalidades esportivas

 Valorizar a importância de jogoscooperativos e

competitivos.

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Textos;

 Discussões e reflexões;

 Aulas práticas.

2º BIM  Fundamentos técnicos do Basquete.

 Expressão corporal

 Jogos cooperativos

 Desenvolver habilidades básicasdas

modalidades esportivas

 Valorizar a importância de jogoscooperativos e

competitivos.

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Textos;

 Discussões e reflexões;

 Aulas praticas

3º BIM  Fundamentos técnicos do voleibol

 Aspectos culturais do esporte

 Jogos cooperativos

 Desenvolver habilidades básicasdas

modalidades esportivas

 Valorizar a importância de jogos

cooperativos e competitivos.

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Textos;

 Discussões e reflexões;

 Aulas praticas

4º BIM  Fundamentos técnicos do futsal

 Circuitos individuais e coletivos

 Jogos cooperativos.

 Desenvolver habilidades básicasdas

modalidades esportivas

 Valorizar a importância de jogoscooperativos e

competitivos.

 Saber a importância da atividadefísica para o

organismo.

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Textos;

 Discussões e reflexões;

 Aulas praticas
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malha quadriculada.

Disciplina:MATEMÁTICA – 2ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM  Compreender os significados da

potenciação e radiciação e aplica- los

como recurso emsituações problemas;

 Analisar, interpretar, formular e resolver

situações- problemas;

 Revisão das operaçõesbásicas;

 Resolução de

Raciocínio lógico.

 Matemática financeira/ Revisão de

porcentagem

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido, aula prática

de construção de plano cartesiano;

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido, aula prática

de construção de gráficos utilizandoa malha quadriculada.

2º BIM  Identificar e classificar

polígonos.

 Desenvolver o conceito de

semelhança de figuras e perceber a sua

relação com outras áreas do

conhecimento.

 Exploração geométrica;

 Estudo dos

 Áreas de figuras

 Áreas e volumes;

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido, aula prática

de construção de plano cartesiano

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido, aula prática

de construção de gráficos utilizandoa malha quadriculada;

º BIM  Compreender o princípio aditivo e

multiplicativo;

 Resolver problemas em diversos

contextos;

 Identificar, compreender e aplicar a

variação das grandezas resolução de

problemas.

 Equação do 1º e 2º grau;

 Razão e proporção;

 Relação entre grandezas;

 Regra de três s

 Juros simples e composto

 Resolução de

situação problema.

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudodirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudodirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido, aula

prática de construção de plano cartesiano

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido, aula

prática de construção de gráficos utilizando

a malha quadriculada.

4º BIM  Compreender e aplicar conceitos de

estatística e sua importância para ler,

interpretar e descrever informações

 Revisão de estatística;

 Construção e analise de tabelas e

gráficos;

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudodirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudodirigido

 Aula expositiva, atividades de fixação, jogos, estudo dirigido, aula
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4ºBIM  Resolver equações do primeiro grau e aplicar sua

resolução em situações do cotidiano

 Compreender em quais situações do cotidiano o aluno

pode utilizar regra de três e juros. Conceituar e

compreender e aplicar os conceitos de

 ponto, reta e plano; Reconhecer os diversos tipos de

polígonos.

 Equações Diferenciais do 2º grau

 Plano cartesiano

 Construção de parábolas

 Função Quadrática

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Jogos didáticos;

 Documentários e vídeos;

 Atividades de fixação;

 Atividades impresas.

Disciplina:BIOLOGIA – 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVO CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM  Possibilitar o conhecimento da complexidade dos seres vivos através do

estudo da célula, seus componentes e funcionamento, promovendo a

apropriação destes conceitos, tendo em vista sua aplicação nas séries

subsequentes.

 Níveis de organização dos seres vivos: Vírus, eucariontes e

procariontes..Reinos:protista,fungi,plantaee animália.

Nutrição dos seres vivos: autótrofos e heterótrofos.

Moléculas, células e tecidos.Estruturaefisiologiacelular:

membrana, citosol, núcleo e organelas. Divisão celular:

mitose e meiose

 Aulas expositivas; Textos; Aulas Práticas;

Experimentono

laboratório sepossível;

 Discussões e reflexões;

Atividadesavaliativas;Modelos, natômicos.

2º BIM

 Estudar do corpo humano, possibilitando a identificação de seus diversos

níveis de organização e funcionamento, promovendo a compreensão da

interação destes níveis, através do estudo dos sistemas que o compõe,

Identificar as diferentes doenças que afetam seres humanos e identificar

as diferentes formas de prevenção e/ou tratamento das doenças

humanas relacionadas ao contato sexual.

 Tecidos animais e vegetais; Aspectos bioquímicos das

estruturas celulares: metabolismo celular (aspectos gerais);

Metabolismo energético: fotossíntese e respiração celular;

Codificação da informação genética; Síntese de proteínas.

Diferenciação celular; Tecidos vegetais e animais.

Embriologia e saúde humana; Gametogênese; Parto;

Gravidez precoce; Métodos contraceptivos; Doenças

sexualmente transmissíveis.

 Aulas expositivas; Textos; Aulas Práticas;

Experimentono

laboratório sepossível;

 Discussõese reflexões;

Atividades avaliativas;Modelos,

natômicos.

3ºBIM

 Estudar o corpo humano, possibilitando a identificação de seus diversos

níveis de organização e funcionamento, promovendo a compreensão da

interação destes níveis, através do estudo dos sistemas que o

compõe.Caracterizar os diversos aspectos relacionados à saúde humana

e ambiental.Caracterizar os aspectos sociais e ambientais do fenômeno

saúde e bem estar.

 Anatomia e fisiologia humana; Fisiologia do sistema

reprodutor; Fisiologia do sistema digestório; Fisiologia do

sistema excretor; Fisiologia do sistema cardiovascular;

Fisiologia do sistema locomotor; Fisiologia neuromuscular

 Aulas expositivas; Textos; Aulas Práticas;

Experimentono

laboratório sepossível;

 Discussõese reflexões;

Atividades avaliativas;Modelos,

natômicos.
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Disciplina:BIOLOGIA – 2ª SÉRIE

CRONO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1º BIM

 Conhecer a biodiversidade e conceitos que regem a sistemática

biológica;

 Conhecer o grupo dos Vírus, os reinos Protista e Monera nas suas

características gerais,classificação e patogenicidades; Estudar os fungos nas

suas características gerais, classificação e especificidades; Conhecer os seres

vivos de interesse para a saúde humana, norteando suas especificidades.

Compreender as interações e aspectos morfofisiológicos do organismo humano.

 Classificação

taxonômica

 Vírus; Fungos

 Bactérias; Protozoários

 Aulas expositivas; Textos; Aulas Práticas;

 Experimento no laboratório sepossível;

 Discussões e reflexões; Atividades

avaliativas;

 Modelos Anatômicos.

2º BIM

 Caracterizar e exemplificar: Algas, Protistas, Porífera, Cnidária,

Plathyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca e

Echinodermata.

 Algas: Poríferos e Cnidários

 Platelmintos e

nematelmintos; Moluscos,

anelídeos,artrópodes e

equinodermos.

 Aulas expositivas; Textos; Aulas Práticas;

 Experimento no laboratório sepossível;

 Discussões e reflexões; Atividades

avaliativas; Modelos Anatômicos.

3ºBIM

 Compreender os assuntos norteados pela Botânica. Conhecer e coligar a

biologia vegetal nos seus aspectos gerais, sistemáticos e morfofisiológicos;

Associar as características morfofuncionais de briófitas, pteridófitas,

gimnospermas e angiospermas aos diferentes habitats e à história evolutiva.

Identificar características gerais, estratégias de reprodução e importância

ecológica de briófitas, pteridófitas,angiospermas e gimnospermas. Reconhecer

como os fatores ambientais – intensidade de luz, concentração de dióxido de

carbono e temperatura – interferem no processo de fotossíntese e,

consequentemente,

no crescimento e desenvolvimento das plantas.

 Pteridófitas; Gimnospermas

 Angiospermas

 Gimnospermas

 Aulas expositivas; Textos; Aulas Práticas;

 Experimento no laboratório sepossível;

 Discussões e reflexões; Atividades

avaliativas; Modelos Anatômicos.

4º BIM

 Compreender os assuntos norteados pela Zoologia;

 Conhecer e coligar a biologia animal nos seus aspectos gerais,

sistemáticos e morfofisiológicos;

 Répteis

 Aves e mamíferos

 Aulas expositivas; Textos; Aulas Práticas;

 Experimento no laboratório sepossível;

 Discussões e reflexões; Atividades

avaliativas; Modelos Anatômicos.
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Disciplina:QUIMICA– 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM  Compreender a relação da química com os eventos

cotidianos.

 Compreender e diferenciar substâncias

simples e compostas. Compreender e classificar os

Fenômenos; Químicos e Físicos.

 Introdução ao estudo da Química;

Química: Objeto de estudo e aplicações

da Química no cotidiano.

Caracterização de substâncias (simples

e compostas). Fenômenos Químicos e

Físicos.

 Aula expositivas;

 Textos; Experimentos

 Vídeo aulas;

2ºBIM  Representar os constituintes da matéria pormeio de símbolos

e fórmulas químicas. Compreender características dos estados

de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso.

Compreender as propriedades físicas da matéria: pontos de

fusão e ebulição e densidade. Compreender os principais

métodos de separação de misturas: filtração, decantação,

floculação, imantação, catação e destilação, dentre outros.

 Matéria: composição e classificação.,

epresentação dos constituintes da

matéria. Fasesdamatéria:características

macroscópicas. Mudançasdefases:energias

envolvidas.Matéria e suas propriedades

físicas.Métodos comuns de separação e

purificação de substâncias.

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Experimentos

 Vídeo aulas;

3ºBIM  Compreender as energias envolvidas em uma reação

química.

 Compreender quais fatores influenciam na velocidade de

uma reação química. Compreender as diferentes

quantidades de matéria envolvidas em uma reação química.

Compreender as quantidades de matéria deuma substância.

 Aspectos Cinéticos; Velocidade de reação.

Energia de ativação. Fatores que interferem na

velocidade.Estequiometria; Leis das combinações

químicas; Equações químicas; Mol: conceito e

utilização; Massa atômica; massa molecular;massa

molar.

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Experimentos

 Vídeo aulas;

4ºBIM  Estudar e compreender as relações entre variáveis de

estado (pressão, temperatura equantidade de matéria).

 Compreender a quantidade de matéria porlitro.

 Gases

 Lei dos gases ideais e sua aplicação.

 Volume molar.

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Experimentos

 Vídeo aulas;
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Disciplina:QUIMICA– 3ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1ºBIM  Cmpreender o histórico da química

orgânica. Compreenderocomportamentodo átomo de

carbono. Compreender os postulados de Kekelé.

 Compreender a classificação das

cadeias carbônicas.

 Histórico da Química Orgânica e

comportamentodoátomode carbono. Importância

doscompostosorgânicos.

 Tipos de cadeias carbônicas.

 Funções orgânicas

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Experimentos.

 Vídeo aulas;

2ºBIM  Caracterizar e diferenciar as funçõesorgânicas.

 Representar a nomenclatura oficial dos compostos

orgânicos.

 Funções orgânicas.

 Nomenclatura usual e oficial

 Propriedades dos compostos

orgânicos.

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Experimentos;

 Vídeo aulas;

3ºBIM  Compreender sobre as energias

envolvidas em uma reação química.

 Diferenciar uma reação endotérmica eexotérmica.

 Compreender a as reações parciais eglobais.

 Compreender os fatores que alteram uma reação

química.

 Termoquímica

 Unidades de calor no sistema

Internacional

 Reações exotérmicas e endotérmicas

 Lei de Hess

 Fatores que alteram a reação

química.

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Experimentos;

 Vídeo aulas.

4ºBIM  Compreender sobre a formação de umasolução.

 Diferenciar os tipos de soluções.

 Compreender os tipos de concentraçãode soluções.

 Compreender as propriedades das soluções

que fazem com que suas propriedades

específicas sejam

alteradas.

 Soluções

 Classificação de soluções

 Concentração de soluções

 Propriedades coligativas

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Experimentos

 Vídeo aulas;
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Disciplina:FÍSICA– 2ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM  Compreender e aplicar às situações reais o

conceito de equilíbrio térmico;

 Explicar as propriedades térmicas das

substâncias e as diferentes formas de

transmissão de calor

 Termometria

 Expansão Térmica de sólidos elíquidos

 Calorimetria; Mudanças de estado de

agregação

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Jogos didáticos;

 Documentários e vídeos;

2ºBIM  Compreender e aplicar ás situações reais o

conceito de equilíbrio térmico;

 Explicar as propriedades térmicas das

substâncias e as diferentes formas de

transmissão de calor

 Transmissão de calor

 Lei dos gases ideais

 Termodinâmica

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Jogos didáticos

 Documentários e vídeos;

3ºBIM  Entender a natureza da luz;  A luz

 Espelhos Planos

 Espelhos Esféricos Refração daLuz

 Lentes

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Jogos didáticos;

 Documentários e vídeos;

4ºBIM  Diferenciar absorção, reflexão,

refração e difração.

 Conhecer a formação das imagens;

 Ondas

 Algumas propriedades das ondas

 Interferência e Ondas

estacionárias

 Aulas expositivas;

 Textos;

 Jogos didáticos;

 Documentários e vídeos;
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Disciplina:GEOGRAFIA – 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1ºBIM  Reconhecer e saber utilizar variadas formas de representação do

espaço geográfico: cartográfica, gráfica, matemática, estatística

eiconográfica.

 Trabalhar uma leitura crítica dos fenômenosgeográficos e suas

interpretações .

 O entendimento da nossa sociedade a partir de suas

representações: o estudo do mapacomo linguagem.

 Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 Experimentos;

 Documentários e vídeos;

 Simulados; Mapas e cartazes;

 Exercícios; Avaliações.

2º BIM  Compreender a linguagem cartográfica como um instrumento

que nos oferece a possibilidade de aprofundar a análise dos

temas abordados

 Mapas temáticos e gráficos

 Representações cartográficas, escalas e

projeções

 Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 Experimentos;

 Documentários e vídeos;

 Simulados; Mapas e cartazes;

 Exercícios; Avaliações.

3º BIM  Analisar os espaços considerando a influênciados eventos da

natureza e da sociedade

 Planeta Terra: coordenadas, movimentos efusos horários.

 Climas e as discussões a cerca do

Aquecimento Global

 Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 Experimentos;

 Documentários e vídeos;

 Simulados; Mapas e cartazes;

 Exercícios; Avaliações.

4º BIM  Compreender os processos naturais de constituição

dos fenômenos da natureza.Respeitar a diversidade e

desenvolver a solidariedade.

 Hidrografia e a Crise Hídrica

 Biomas e a discussão a cerca do CódigoFlorestal

 Solos e degradação

 Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 Experimentos;

 Documentários e vídeos;

 Simulados; Mapas e cartazes;

 Exercícios; Avaliações.



143

Disciplina:GEOGRAFIA – 3ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1º BIM  Problematizar as versões de verdade tendo por

ponto de partida os conflitos mundiais.

 O processo de formação dos Estados Unidoscomo potência

mundial.

 Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 xperimentos; Documentários e vídeos;

Simulados;

 Mapas e cartazes; Exercícios

 Avaliações

2º BIM  Refletir acerca das mudanças

territoriais do século XX e XXI.

 AGuerra Fria: geopolíticas e ideologias

 O processo de formação da União Soviética

 Blocos Econômicos

 Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 xperimentos; Documentários e vídeos;

Simulados;Mapas e cartazes; Exercícios;

Avaliações

3º BIM  Questionar como as divisões territoriais revelam

certos tipos de identidade territorial.

 Mostrar que as divisões territoriais acabam por criar

certos tipos de identidade territorial dentro de uma

dinâmica geopolítica.

 Israel e Palestina.

 Conflitos atuais no Oriente Médio.

 Aulas expositivas;

 Textos; Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 xperimentos; Documentários e vídeos;

Simulados; Mapas e cartazes; Exercícios;

Avaliações

4º BIM  Problematizar os conceitos de

Globalização e Desenvolvimento.

 China: contexto de formação social e

econômica.

 Índia

 Aulas expositivas;

 Textos; Jogos didáticos;

 xperimentos; Documentários e vídeos;

Simulados; Mapas e cartazes; Exercícios;

Avaliações
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Disciplina:HISTÓRIA– 2ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1ºBIM

 Conceituar o estudo prático dahistó

riaemseusparâmetroseimportânci a das sociedades ao

longo do tempo em relação com a sociedadeatual.

Caracterizar feudalismo em seus aspectos políticos,

sociais e econômicos.

 Descrever a transição do sistema feudal para o

mercantilismo. Compreender o passado como construção

cognitiva que se baseia em registros deixados pela

humanidade e pela natureza (documentos, fontes).

 As sociedades modernas; Sistema Feudal; O ressurgimento da vida

urbana. O desenvolvimento do comércio

 Idade Média; O Renascimento. A Reforma Protestante; O Estado absolutista

 A expansão comercial e marítima européia. A época do mercantilismo; Os

portugueses na América. Primeirospassosdacolonização portuguesa(1500-

1530). Resistência e integração: a presença negra naAmérica portuguesa

 As outras colonizações: Espanha, Inglaterra eHolanda.

 Aulas expositivas,

debates,filmes,documentários.

 Quadro, data show, televisão,vídeos.

 Provas escritas avaliativas dos conhecimentos

ministrados durante osbimestres; Estudo dirigido;

pontuação por comportamento e participação nas

atividades propostas pelo professor.

 Atividades nocaderno.

2ºBIM  Ter consciência de que o objeto da História são as

relaçõeshumanas no tempo e no espaço.

 Perceber os processos históricos

como dinâmicos e não determinados por forças externas

às ações humanas.

 identificar diferentes posições defendidas por grupos e

instituições para solução de problemas sociais e

econômicos;

 O mundo moderno e a descoberta daliberdade

 Mercantilismo. A cultura do século XVII

 Dois séculos de guerra. Os portugueses conquistam o interior

 O ouro das Gerais. As novas fronteiras da colônia portuguesa daAmérica

 A Revolução Inglesa do século XVII. O nascimento de uma nação: a

independênciados Estados Unidos. A Revolução Industrial

 A Revolução Francesa

 Aulas expositivas,

debates,filmes,documentários.

 Quadro, data show, televisão,vídeos.

 Provas escritas

avaliativas dos conhecimentos

ministrados durante osbimestres;

 Estudo dirigido; pontuação por comportamento e

participação nasatividades propostas pelo professor.

3ºBIM

 Caracterizar a Idade Moderna.

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de

natureza diversa.

 Descrever as principais características dos eventos da

Idade Moderna

 As sociedades contemporâneas

 Idade Moderna. O Império Napoleônico. Restauração na Europa.

 Revoluçãona América Latina; 1789-1808: a colônia portuguesa em crise

 1822: liberdade ainda que tardia; Novas revoluções na Europa

 A unificação da Itália e da Alemanha. Renascimento.

 Reforma Protestante *Absolutismo. A Guerra de Secessão dos Estados

Unidos.

 Aulas expositivas,

debates,filmes,documentários.

 Quadro, data show, televisão,vídeos.

 Provas escritas avaliativas dos conhecimentos

ministrados durante osbimestres; Estudo dirigido;

pontuação por comportamento e participação nas

atividades propostas pelo professor.
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4º BIM os sujeitos históricos.

 Situar as diversas produções da cultura – as

linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as ciências,

as tecnologias e outras manifestações sociais – nos

contextos históricos.

Europa; O império contra-ataca;Japão: fim do milagre? A

China e os tigres asiáticos;A revolução dos computadores e

omundo globalizado.1997: a primeira grande crise da erada

globalização.O Brasil atual: desafios políticos; Para onde

caminha o século XXI.

 Quadro, data show,

televisão,vídeos.Provas escritas avaliativas dos conhecimentos

ministradosdurante osbimestres;

 Estudo dirigido; pontuação por comportamento e participação

nasatividades propostas pelo professor.

Disciplina:FILOSOFIA– 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM  Conhecer o conceito de

filosofia, seu significado e

importância.

 Recodificar os fundamentos

éticos e morais que envolvem

suaformação humana.

 Introdução à Filosofia,

conceitos e utilidade.

 O que é saber viver?

 Aristóteles e o sumo bem

 O que é o bem?

 Gentileza gera gentileza (projeto

anual)

 Construção da linha do Tempo e correlação com a linha do tempoda própria vida

 Leitura

 Jogos com as temáticas abordadas em sala de aula

 Produção de cartas para a sociedade

2º BIM  Perceber na sociedade que os

frutos das ações humanas que

mudam num processo contínuo e

histórico.

 Compreender que suas ações

exercem interferências cruciais

nasrelações sociais.

 O que é valor?

 Valores individuais e sua

importância para a sociedade

 A virtude Socrática e

Aristotélica

 Seminários

 Debates

 Montagem de enquetes: Tribunal

 Apresentação em slides sobre o conteúdo

 Apostilas

3º BIM  Desenvolver

uma consciência crítica, que

problematize sobre o ser, a razão

e sobre o processosocial, político

e cultural.

 O senso comum e o bomsenso



 Produção de textos

 Filmes relacionados aos conteúdos abordados

 Resolução de situações problemas relacionados às vivências dosalunos

4º BIM  Compreender o sentido de

liberdade e felicidade numa

visão filosófica realista

 Felicidade x liberdade  Produção de textos

 Filmes relacionados aos conteúdos abordados

 Resolução de situações problemas relacionados às vivências dosalunos
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Disciplina:FILOSOFIA– 2ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS APRENDIZAGEM

1º BIM  Entender a problemática das desigualdades

sociais e o seu papel ideológico para

mudançano contexto.

 O que é saber viver?

 Aristóteles e o sumobem

 O que é o bem?

 Leitura

 Jogos com as temáticas abordadas em sala de aula

 Produção de cartas para a sociedade

2º BIM  Perceber na sociedade que os frutos das

ações humanas que mudam num processo

contínuo ehistórico.

 Compreender que suas ações exercem

interferências cruciais nas relações sociais.

 Recodificar os fundamentos

éticos e morais que envolvem sua

formação humana.

 Ética

 Moral

 Valores

 Gentileza gera gentileza(Projeto

escolar)

 Seminários e Debates

 Montagem de enquetes: Tribunal

 Apresentação em slides sobre o conteúdo

 Apostilas

3º BIM  Desenvolver uma consciência crítica, que

problematize sobre oser, a razão e sobre o

processo social, político e cultural.

 Aprender o conceito de autoconhecimento

para umareflexão individual

 Projetando a vida

 Qual vida pretendo

construir?

 O desafio de crescer

(filosofando sobre osentido

de viver.

 Produção de textos

 Filmes relacionados aos conteúdos abordados

 Resolução de situações problemas relacionados às vivênciasdos alunos

4º BIM  Refletir sobre as mudanças advindas das

tecnologias, no desenvolvimento econômico

ecultural da estruturação da sociedade.

 Compreender que o belo é a construção do

bom.

 Amizade

 O bom e o belo

 Análise de charges e quadrinhos e produção destes

 Produção de cartazes

 Exposição
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Disciplina:SOCIOLOGIA– 1ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1ºBIM  Compreender o conceito da sociologia e a sua

empregabilidade no cotitiano.

 Perceber na sociedade em que os frutos das ações humanas que

muda num processo contínuo e histórico.

 Compreender que suas ações exercem interferências cruciais nas

relações sociais.

 O que é sociologia?

 Senso comum x Conhecimentocrítico.

 O que são problemas sociais.

 Imaginação sociológica.

 O processo de desnaturalização e

estranhamento da realidade.

 Aulas expositivas

 Debates

 Produção de textos.

2ºBIM  Refletir sobre as mudanças advindas das tecnologias, no

desenvolvimento econômico ecultural da estruturação da sociedade.

 Desenvolver uma consciência crítica, que problematize sobre o ser, a

razão e sobre o processo social, político e cultural.

 O que nos permite viver em

sociedade.

 A socialização.

 Relações e interações sociais na vida

cotidiana.

 A construção social da identidade.

 Aulas expositivas

 Debates

 Produção de textos.

3º BIM  Perceber na sociedade em que os frutos das ações humanas que

muda num processo contínuo e histórico.

 Compreender que suas ações exercem interferências cruciais nas

relações sociais.

 O caráter culturalmente construído da

humanidade.

 Por que somos diferentes?

 Como o homem se tornou homem?

 Aulas expositivas

 Debates

 Produção de textos.

4º BIM  Entender a problemática das desigualdades sociais e o seu papel

ideológico para mudança no contexto.

 Recodificar os fundamentos éticos e morais que envolvem sua

formação humana.

 Desigualdades de classes

 Desigualdade racial

 Gênero e desigualdade
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Disciplina:SOCIOLOGIA– 2ª SÉRIE

CRONO OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

APRENDIZAGEM

1ºBIM  Entender a problemática das desigualdades sociais e o seu

papel ideológico para mudança no contexto.

 Recodificar os fundamentos éticos e morais que envolvem sua

formação humana

 A formação da concepção de cidadaniamoderna

 Direitos civis, políticos e sociais.

 O processo de constituição da cidadaniano Brasil

 A constituição de 1988 e Direitos e

deveres do cidadão

 Aulas expositivas

 Debates

 Produção de textos.

2ºBIM  Perceber na sociedade em que os frutos das ações humanas

que muda num processo contínuo e histórico.

 Compreender que suas ações exercem interferências cruciais

nas relações sociais.

 Formas de participação popular na históriado Brasil

 O que são os movimentos sociais

 Movimento Operário e MovimentoSindical

 Movimento dos SemTerra no Brasil.

 Movimento Feminista

 Movimento Negro

 Aulas expositivas

 Debates

 Produção de textos.

3º BIM  Refletir sobre as mudanças advindas das tecnologias, no

desenvolvimento econômico e cultural da estruturação da

sociedade.

 Desenvolver uma consciência crítica, que problematize sobre o

ser, a razão e sobre o processo social, político e cultural.

 O Estado: conceito, elementos

constitutivos e características.

 Formas de governo no Estado Moderno

 Constituição do Estado brasileiro, divisão dos poderes,

Senado, Câmara

 dos Deputados, partidos políticos, sistema eleitoral

brasileiro

 Aulas expositivas

 Debates

 Produção de textos.

4º BIM  Entender a problemática das desigualdades sociais e o seu

papel ideológico para mudança no contexto.

 Recodificar os fundamentos éticos e morais que envolvem sua

formação humana.

 O que é a não cidadania?

 A coisificação e desumanização do outro

 Reprodução da violência e da

desigualdade social

 O papel social e politicamente

transformador do sonho

 Aulas expositivas

 Debates

 Produção de textos.

11.4. AGENDE-SE ANUAL – 2021
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conceitos e valores que buscamos para nossos alunos tais como, cultura de paz, meio

ambiente, valorização dos povos, mazelas sociais, dentre outros. Nessa visão cada

componente ficará responsável por um setor, colaborando dentro de sua disciplina com os

demais colegas afim de que o trabalho venha ser colaborativo e coerente sendo assim

facilitador na compreensão da proposta por parte dos educandos.

O projeto faz parte do Movimento Diboísmo, movimento pensado na realidade dos

educandos que se encontram como internos em processo de ressocialização. O Diboísmo

é uma alusão ao comportamento “tô di boa”, expressado pelos educandos quando não

sentem a necessidade e nem estimulados em estar participando das atividades propostas

em sala. O ismo na história da arte representa movimentos de vanguarda que

influenciaram toda a arte do século XX. Para causar identificação da história da arte com

nossos jovens, lançamos em 2018 este movimento.

Nossa proposta consiste em através da observação e modificação do cenário meio em que

o educando está inserido, propor um novo olhar seguido de novas práticas na mudança do

eu que influencio o meio em que vivo. Para tal alcance várias intervenções serão

necessárias: Quem é esse socioeducando? De onde veio? Qual sua relação com sua

comunidade interna e externa ao Centro? Quais suas expectativas? Como transformar

esse espaço “escola” em efetivo apoiador de sua ressocialização e aprendizado?

O referido projeto será um meio condutor de, através de diversas vivências, proporcionar

que o educando se observe enquanto sujeito ativo e atuante desse processo e não mero

espectador contando tempo e relatórios para seu sonhado retorno ao convívio familiar e

social.

JUSTIFICATIVA:

A Escola da Unire (Unidade de Internação Recanto das Emas) atende jovens que

cumprem medida socioeducativa que compreende dos dezoito aos vinte um anos e onze

meses, no máximo três anos de internação, por isso há grande rotatividade. Neste período

os servidores da escola se desdobram para garantir o direito à educação para este público

específico, buscando a ressocialização dos mesmos através do espaço escolar.

No final do ano letivo de 2017, por problemas de segurança foi retirado deste espaço o

intervalo no pátio da escola, restringindo este momento em sala de aula. Do ponto de vista

pedagógico a educação perdeu muito com esta restrição. Esta é apenas uma das tantas

privações de direitos que os educandos têm sofrido ao longo dos anos em seu processo de

ressocialização. As ações governamentais não cumprem de fato seu papel, enquanto a
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 Permitir que cada aluno se manifeste sobre a Unidade de Internação, a escola, sua

cidade, sua comunidade, dos pontos importantes e significativos que ele tenha maior

contato;

 Olhar para a região administrativa desse aluno como parte importante na sustentação

da Capital Federal;

 Trabalhar o período Expressionista de forma a fazer o educando compreender o poder

da livre expressão;

 Trabalhar a releitura, no contexto artístico, de leis e normas que garantem a formação

do cidadão consciente e pacífico;

 Ser capaz de identificar traços e linguagens de cada artista e de forma autoral ser

capaz de realizar releituras criando uma junção entre central e periférico;

 Produzir obras que contextualizem o centro com a periferia de forma harmônica e

autoral, unindo diversas técnicas e suportes.

 Trabalhar frases na elaboração placas de estímulo de boas práticas sociais e de alerta

social.

 Introduzir nas aulas linguagens significativas para este educando como RAP, Grafite,

rimas, teatro etc.

 Buscar trazer, de forma, ressignificada o intervalo de maneira cultural e colaborativa;

 Aliar a cultura das quebradas a consciência negra e seus valores em forma de resgate

e respeito, trabalhando por uma consciência humana.

 Trabalhar com o conceito de oficinas;

 Expor de forma artística todos os resultados observados e catalogados ao longo do ano

letivo em momentos pontuais.

METODOLOGIA

 Aulas investigativas na busca de conhecimentos prévios;

 Aulas expositivas;

 Aulas de apreciação de obras;

 Produção de obras;

 Oficinas;

 Avaliação final.

AVALIAÇÃO

 Portfólio;
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12.2. PROJETO - ESCOLA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS

(ESCOLA DA UNIRE)

Foto da entrada da escola
Fonte: Acervo pessoal

Projeto:

Mulheres Guerreiras – Experiência, Valorização, Respeito e Convívio Contribuindo
para uma Cultura de Paz na Unire e Extramuros

Visleine Reis- Professora de Arte

APRESENTAÇÃO

Estamos mais não somos

Somos a Escola da Unidade de Internação do Recanto das Emas – Escola da Unire,

estamos localizados dentro da antiga Granja das Oliveiras. Nossa escola faz parte da RA

XV criada em 1993. O nome Recanto das Emas é uma junção entre um antigo sítio da

região e a planta Canela da Ema15 típica no nosso querido cerrado. Conta-se que na região

habitava uma quantidade grande de emas, com a chegada dos moradores elas fora

desaparecendo e algumas foram doadas ao zoológico de Brasília. A cidade está localizada

15 Informação retirada do site: http://www.recanto.df.gov.br
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apresentação de projeto pedagógico. Nossa direção antes dependia da direção da

Unidade de Internação e do comando que lá estivesse, atualmente a escola é vinculada ao

CED 104 e nossa direção é composta por servidores eleitos da Secretaria de Educação.

Atualmente atendemos jovens do sexo masculino de idade entre 18 a 20 anos e 11

meses, sentenciados a Medida Socioeducativa de Internação. São jovens que antes de

chegarem à Unidade estavam, em sua maioria, afastados da escola. Nossa escola recebe

jovens de todo o Distrito Federal e entorno, muitos deles vieram transferidos de outras

Unidades de Internação após completarem 18 anos, somos a Única Unidade para esse

público.

Nossa relação com os jovens é pautada nas normativas escolares independente dos

atos cometidos que ocasionaram na internação, dentro da escola eles são estudantes e

nós seus professores e fazemos questão de mantermos nossa condição de escola bem

presente durante o tempo do cumprimento da Medida. Eles nos enxergam como docentes

e nós os respeitamos como discentes.

Atualmente a escola possui 22 turmas, quatro de séries iniciais - Ensino

Fundamental I, nove do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e onze do Ensino Médio (1º

ao 3º ano). A comunidade escolar dispõe da estrutura física descrita a seguir.

Estrutura Física:

02 (dois) blocos, sendo no bloco A - 7 salas de aula e no Bloco B - 8 salas de aula, sem

recursos audiovisuais instalados.

- 01. (uma) sala para a direção;

- 01 (uma) sala para os coordenadores;

- 01 (duas) salas para professores;

- 02 (dois) banheiros para os professores;

- 01 (um) para os alunos em cada bloco;

- 01 (um) banheiro desativado utilizado como depósito para materiais diversos;

- 01 (uma) sala de arte;

- 01 (um) pátio em cada bloco, onde os alunos deveriam lanchar e circular durante o

intervalo;

- 01 (uma) biblioteca com acervos literários diversos;



165

Em relação ao cumprimento da Medida Socioeducativa de Internação a mãe é

a figura mais envolvida, ela frequentemente visita, cuida das necessidades pessoais,

articula situações externas com a finalidade de preparar o retorno do filho ao convívio

social. Ela é incansável. Em rodas de conversa com os estudantes foi verificado o grau de

reconhecimento, valorização e respeito por essa mulher que está sempre disposta a

auxiliar o jovem. Quando perguntamos o que ela representa na vida deles sempre ouvimos

as mesmas falas: Ela não me abandona; ela é minha rainha; amor só de mãe; dentre

outras que à primeira vista nos parecem verdadeiras declarações e amor, valorização e

respeito. Mas se olharmos bem de perto poderemos identificar fragilidades nessa relação.

Os estudantes enquanto cumprem a Medida de Internação ficam

extremamente fragilizados e o apoio familiar é de suma importância, na elaboração do

projeto de vida do jovem abrangendo a ressocialização. A figura da mãe, a que

independente do ocorrido está ao lado deles, que se analisarmos bem de perto cumpre

Medida junto com o filho, pois sofre, luta e aguarda o etorno de seu filho para o seio

familiar. Esses por sua vez, demonstram carinho, afeto, vínculo e um enorme respeito pela

trajetória dessa mulher, intitulada por eles como Mulher Guerreira. A grande nebulosidade

dessa relação é que quando o jovem se encontra na rua, dono de sua liberdade, as

relações entre ele e a mãe são muito fragilizadas por conflitos oriundos da desobediência,

desrespeito e revolta por parte dos filhos. Esse convívio violento compõe a vida do jovem

que busca o crime para sua vida. Muitas vezes os jovens vão embora de casa para exercer

a sua liberdade e não se preocupam como essa mãe ficará sabendo que ele abandonou a

família pelas drogas e ou pela vida no crime.

O que nos chamou a atenção para essa temática foram os índices de

violência contra a mulher no Distrito Federal e a forma como os jovens tratam as mulheres

que os acompanham durante o cumprimento da Medida. Para além da relação mãe e filho,

observamos a relação que os jovens possuem com as mulheres em seus relacionamentos

amorosos, em sua maioria são carregados de machismo e violência. Quando questionados

pela forma como veem as mulheres que não são da sua família, eles argumentam fazendo

um paralelo entre as mulheres de sua casa e as mulheres da rua. O mais preocupante

dessa separação é perceber que o machismo, a desvalorização e a falta de respeito

percorrem os dois espaços, a casa e a rua.
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Mulheres Guerreiras nasce assim, da necessidade de dar visibilidade a

mulheres importantes na história mundial, passando pelas funcionárias da Unidade de

Internação até chegar nas mães, irmãs, tias e avós dos estudantes mudando o olhar dos

mesmos sobre essas que estão sempre ao lado deles independentemente da situação.

Pretendemos com esse projeto mudar o olhar dos jovens e funcionários da comunidade

escolar em relação às mulheres. Os principais ganhos virão com a soma das ações

envolvendo a Lei Maria da Penha; um histórico de mulheres da história, dando ênfase às

mulheres negras devido a identificação com os jovens, tendo em vista que a maioria dos

estudantes de nossa escola são negros; um trabalho em cima do histórico familiar

catalogando as mulheres de sua família e seus grandes feitos, suas lutas e conquistas.

Pretendemos com o projeto sensibilizar os jovens para a luta cotidiana das

mulheres desenvolvendo neles o respeito, a empatia, alteridade e compaixão por mulheres

que fizeram a diferença na história mundial, nacional e em suas vidas, mudando a visão

equivocada que cada um possui sobre as mulheres de dentro e as mulheres de fora do seu

convívio familiar, mudando a cultura violenta. Em se tratando de aprendizagem o projeto

por ser interdisciplinar estabelece parcerias com todos os componentes, mas

especialmente com português onde a leitura, interpretação de textos e escrita serão muito

trabalhadas.

Objetivo Geral:

Estimular o exercício da leitura e da escrita, sensibilizando os estudantes para

que tenham um olhar ressignificado em relação às mulheres, refletindo sobre à cultura

machista patriarcal, orientando-os aos diversos tipos de violência ao qual elas estão

sujeitas, as lutas cotidianas conectando todos com as mulheres de suas vidas contribuindo

para uma Cultura de Paz no convívio família, na sociedade e na escola.

Objetivos Específicos:

•Contextualização histórica mundial e nacional de grandes mulheres da história;

•Conhecer a biografia da Maria da Penha, refletindo sobre a elaboração da lei que

traz o mesmo nome, identificando no texto o modelo bibliográfico;

•Conhecer o gênero narrativo e experimentar narrativas autorais;

•Conhecer a poesia e experimentar as rimas na elaboração de poemas e letras de

rap.
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•Compreender a importância da mulher na arte e na literatura negra e das

quebradas;

• Aproximação das escritoras do acervo do Programa Mulheres Inspiradoras das

mulheres do cotidiano dos jovens;

•Conhecer a Lei Maria da Penha de forma contextualizada às literaturas propostas.

•Identificar nas linguagens artísticas elementos para serem utilizados nas produções

finais;

•Nomear as mulheres que inspiram os estudantes no âmbito escolar, na Unidade de

Internação e na vida pessoal dos estudantes.

(Meta a alcançar)

•Ampliação do repertório de leitura, qualificação no exercício da escrita;

•Conhecimento biográfico das escritoras que compõem acervo do Programa

Mulheres Inspiradoras;

•Conhecimento bibliográfico de artistas modernistas brasileiras que fizeram história

em sua luta pelo espaço feminino da arte;

• Desenvolvimento de técnicas artísticas como artesanato, pintura em tela e

esculturas;

• Domínio no uso de elementos das artes cênicas, visuais e música;

•Desenvolvimento de técnicas artísticas como pintura, colagem, artesanato;

2ª Etapa (agosto a novembro 2021)

(Metas a percorrer)

•Partindo do conhecimento através da leitura das obras do acervo do Programa

Mulheres Inspiradoras, debater e contextualizar os textos literários e os textos biográficos;

•Identificar a diferença entre texto narrativo e biográficos;

(Meta a alcançar)

•Produzir obras autorais tanto na música, nas artes visuais e nas artes cênicas.

• Produzir textos narrativos e biográficos;

•Produzir e ilustrar cordéis autorais utilizando como tema a relevância das mulheres

negras na sociedade.

Fundamentação teórica
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Metodologia:

- 1º Explanação da proposta

Duração: Duas aulas de 50minutos (dupla)

Local: Pátio da escola

Abordaremos com os estudantes, através de slides, as pretensões do projeto, os objetivos

as ações a serem desenvolvidas, resultados esperados e a forma como eles serão

avaliados. Faremos uma breve orientação sobre o diário de bordo e a importância dessa

prática em sala. Nesse momento colheremos falas dos mesmos sobre como eles podem

colaborar para a construção do Mulheres Guerreiras.

Recursos: Data show, caixa de som.

-2 º Apresentação das literaturas escolhidas para o momento de leitura

Duração: 6 aulas de 50 min.

Local: Sala de aula na disciplina de língua portuguesa

Nesse momento as autoras serão apresentadas juntamente com os livros que serão lidos

em sala pelos estudantes. Abriremos espaço para a fala para que eles opinem sobre as

leituras que serão realizadas ao longo do projeto e sugeriram outras literaturas que

acharem condizentes com a proposta do projeto contribuindo com a realização e

construção dele.

Recursos: Livros das autoras do acervo PMI, quadro branco, canetão

-3º Apresentação de Mulheres Artistas que Marcaram a História Através de suas Obras

Duração: 4 aulas de 50 minutos

Local: Sala de Arte

Apresentar aos estudantes mulheres artistas que marcaram a história através da luta por

igualdade com seus trabalhos artísticos. Apreciar com os estudantes as principais obras

das artistas propondo uma reflexão sobre a vida e a obra de cada uma delas.

Duração: 4 aulas de 50 min.

Recursos: Data show, computador, obras impressas.

-4º Apresentação da biografia de Maria da Penha

Local: Sala de História

Apresentar aos estudantes quem foi a mulher que originou o nome da Lei Maria da Penha.

Debater sobre a omissão do Estado, os Direitos Humanos e a Cidadania.

Duração: 2 aulas de 50min.

Recursos: Livro biográfico Maria da Penha, data show, caixa de som.
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A avaliação final será realizada através da exposição de trabalhos demonstrando a

habilidade em multiplicar os saberes aprendidos em sala para convidados como familiares

e autoridades na temática abordada no projeto.

12.3. PROJETO – SHOW DAS DISCIPLINAS – SUPERANDO DIFICULDADES E

ROMPENDO BARREIRAS

PROJETO INTERDISCIPLINAR

Público Alvo: Estudantes Socioeducando E. Fundamental e Médio

Professor (es): Matildes Almeida, Erika Gonçalves e corpo docente da escola Unire

INTRODUÇÃO

A partir das análises das avaliações diagnósticas aplicadas no Ensino Fundamental

e Médio na Escola Unire, percebeu-se que os discentes apresentam dificuldade na

compreensão e interpretação de textos, leitura fragmentada, a não produção de textos com

autonomia, apresenta também dificuldades com resolução de problemas que envolvam as

quatro operações, frações, porcentagem e equações bem como na leitura e interpretação

de textos que englobam situações problemas dentro de diversos contextos das áreas de

exatas e humanas demonstrando a importância da aplicação de atividades extra

curriculares objetivando a superação das deficiências uma vez que, trata-se de um número

significativo de alunos. Além disso, notou-se que os estudantes apresentam inquietação,

baixo autoestima, desesperança, dificuldades para concentrar-se durante a realização das

tarefas solicitadas e ausência de pré-requisitos fundamentais e imprescindíveis para a

série ou ano em que se encontram.

Neste contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de projetos pedagógicos

baseados em metodologias alternativas que estimulem os alunos na construção de

estratégias para resolução de conflitos, que favoreçam a criatividade, a iniciativa pessoal, o

trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar

desafios.
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 Estimular o trabalho coletivo, colaborando na interpretação de situações-problemas,

na elaboração de estratégias de resolução e na sua validação.

 Desenvolver competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e

tecnológica.

 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.

JUSTIFICATIVA

O projeto surgiu a partir da análise dos resultados da avaliação diagnóstica e das

observações diárias em sala de aula na escola Unire, com alunos do ensino fundamental e

médio. Dessa forma, percebemos as dificuldades apresentadas pelos alunos em solucionar

situações problemas que envolvam a interdisciplinaridade.

As dificuldades dos estudantes em interpretar textos, transcendem para outras

disciplinas de exatas como química, física e a biologia, que também se expressa

linguagem através de símbolos.

A interdisciplinaridade vista como uma maneira de pensar, como um processo em

permanente evolução (não sendo algo pronto e acabado que apenas deve ser estudado),

permite, dinamicamente, por parte do aluno, a construção e a apropriação do

conhecimento.

Ensinar Ciências da Natureza, matemática e suas tecnologias é importante por estar

relacionado em tudo o que nos rodeia, com maior ou menor complexidade. Perceber isso é

compreender o mundo em nossa volta e poder atuar nele como cidadão, em casa, na rua,

nas várias profissões, na cidade, no campo, nas várias culturas o ser humano necessita da

matemática.

''É importante destacar que a Matemática, bem como todas outras disciplinas deverá

ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu

raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua

imaginação'' (PCN's,1997).

O fato é que a maioria dos alunos manifesta dificuldades, devido a baixo autoestima,

falta de pré-requisito, baixa concentração e outros fatores que interferem na aprendizagem.

Sendo assim, é importante destacar que as situações de aprendizagem precisam

estar centradas na construção de significados, na elaboração de estratégias e na
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 Realizar palestras, atendimento individual e em pequenos grupos com estudantes e

seus familiares para recuperar autoestima.

 Reagrupar os estudantes por grau de dificuldades para melhor atendê-los.

 Realizar aulas de reforço para os alunos que apresentaram durante o

1º/2º semestre com dificuldades em variadas disciplinas.

 Introduzir a prática de Oficinas através de jogos didáticos, baseado no conteúdo

estudado para despertar o raciocínio lógico a concentração e interpretação.

 Promover alunos-monitores.

 Aplicar avaliações paralelas para verificação da aprendizagem dos alunos tanto dos

alunos-monitores quanto aos outros alunos.

RECURSOS

O Projeto será desenvolvido em: sala de aula, biblioteca, laboratório de informática,

auditório, pátio e onde tiver espaço disponível e possível.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do Projeto qualquer aluno matriculado nesta unidade, que tenha

interesse em melhorar o seu desempenho escolar.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera- se que a partir da realização destes projetos integrados, os estudantes melhoram

a sua autoestima, participação, interesse e rendimento nas disciplinas. Ao final do projeto

os alunos tenham também um melhor desempenho em matemática, química, física e

biologia tanto em sala de aula, quanto nas provas da OBMEP, ENEM e no Vestibular e

Encceja.

12.4. PROJETO SOLETRANDO

INTRODUÇÃO

O marco divisor entre a Pré-História e a História, é o advento da escrita. Este

significado demonstra a extrema importância que a escrita possui para os indivíduos e para

a sociedade, representando o registro do que o homem é, produz e sente.

O ato de escrever, e consequentemente de ler, visto que as duas ações são indissociáveis,

existem no cotidiano da vida humana é representa um dos pilares da função da
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- O projeto terá três etapas: a primeira, em sala com todos os estudantes; a segunda,

desenvolvida entre as turmas; e a terceira, entre módulos com exceção da primeira fase

que será em sala de aula as outras acontecerão no Pátio da escola com todo corpo

docente e discente.

- As palavras que forem sorteadas para cada aluno serão apresentadas por meio de

projetor para que todos os alunos presentes tenham conhecimento, e aprendam caso essa

não seja parte do seu vocabulário.

AVALIAÇÃO

- Os alunos serão avaliados por uma banca composta por professores,

- Os alunos que acertarem todas as palavras ou o maior número serão classificados para a

etapa posterior.

- Na etapa eliminatória, os alunos vencedores serão aqueles que não errarem nenhuma

palavra.

- A premiação dos alunos vencedores será estabelecida pelo grupo de professores

juntamente com a direção da Escola.

Componentes Curriculares Envolvidos:

- Além do componente Língua Portuguesa, todos os demais componentes curriculares

serão envolvidos, visto que as palavras a serem estudadas e soletradas no momento da

competição, serão pertencentes a diversas áreas do conhecimento.

Período de Realização: outubro 2021.

Responsáveis pelo Projeto professores:

- Anna Rosa – Língua inglesa

- Claudia Cândida -Geografia

- Tatiana- Língua portuguesa

- Maria Amélia- Língua Portuguesa

12.5. PROJETO - AULÕES PROJETO AULÕES – COLETIVOS

PROBLEMÁTICA

Em 2019, durante o Conselho de Classe Participativo, os estudantes demonstraram

interesse e pediram aos professores para que levassem atividades com questões do

ENCCEJA e ENEM aos módulos, pois somente o tempo em sala de aula não era suficiente

para estudar. Diante disso, a equipe pedagógica reuniu o coletivo para visualizar um
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tirar suas dúvidas e acompanhar na sua apostila. Em sala de aula, cada estudante poderá

responder a sua avaliação de forma individual ou coletiva, como determinar o professor.

Para o Ensino Fundamental - Anos iniciais, os alunos fazem uma pesquisa prévia,

no formato de aula invertida, sobre o tema, e em sala de aula os professores tentam

realizar debate e pesquisa. O tema é então discutido por todos, em grupo e, como trabalho

final, cada aluno faz um resumo sobre o que aprendeu.

O projeto vem sendo discutido e formalizado pela equipe que, a partir de 2019, vem

desenvolvendo os aulões como uma proposta de levantar a autoestima, interesse, e levar

conhecimento aos estudantes de forma dinâmica e prazerosa. Após um ano de trabalho

com essa dinâmica, já rendemos bons frutos, pois 41 estudantes foram aprovados no

ENCCEJA, outros conseguiram bolsa de 100% no Enem para pedagogia e ainda temos

estudantes classificados em 3º e 5º lugar no concurso de redação da DPU.

METODOLOGIA

- Planejamento coletivo dos temas por área, ou interdisciplinares;

- Planejamento escolha das questões e temas;

- Estudo/ seleção das questões e vídeos aula.

- Montagem dos slides/ apostila.

- Debates coletivos das questões;

- Seleção das datas (cronograma).

- Tempo: Três horários no pátio e dois em sala para tirar dúvida.

RECURSOS

- Datashow, som, Tv, apostila e material do estudante.

CRONOGRAMA DOS AULÕES

Obs.: Definir tema, assunto e datas no coletivo pedagógico??

AVALIAÇÃO

FEV. MARÇO ABRIL MAIO JUN. AGOT. SET. OUT. NOV. DEZ.

planej. planej. planej. mat.+

cn+ bio

fis+

quim.

geo+hist

.+filo+so

cio.

ed.fis

.+

arte

port.+

ing+

esp

prova? prov

a?
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histórico social do público alvo, que em sua maioria, apresenta grande defasagem

série/idade.

Sensíveis a essa realidade, propomos este projeto interventivo que será

desenvolvido toda semana em todas as disciplinas com horário e dia rotativo. Os temas

serão escolhidos e discutidos nas coordenações pedagógicas e serão expostos os dias e

horários de aplicações para que cada professor, em sala, desenvolva essas atividades

conforme cronograma do “AGENDE-SE”.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

Paulo Freire (1974), afirma que a valorização da cultura do aluno é a chave para o

processo de conscientização. Sendo assim, considerar as leituras de mundo e os saberes

trazidos por cada aluno, é pressuposto indispensável para a realização deste trabalho com

sucesso.

Segundo Villas Boas (2010), o projeto interventivo é destinado a um grupo de

estudantes com necessidades específicas de aprendizagem que não acarretem o não

acompanhamento das situações de aprendizagens propostas, independente de idade. Tem

como objetivo principal sanar essas necessidades assim que surjam. Permite a

visualização de todo processo desenvolvido.

OBJETIVO GERAL:

- Promover o letramento alfabético e matemático entre os educandos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Auxiliar os educandos que possuem dificuldades no processo de ensino-aprendizagem

nas diversas áreas de conhecimento.

- Despertar o interesse pela leitura e aprendizagem em geral;

- Desenvolver o raciocínio lógico;

- Aprimorar a escrita / leitura;

- Avançar nos níveis atuais em que os educandos se encontram em relação à hipótese

alfabética, no caso dos alunos dos anos iniciais.

- Produzir textos variados, com autonomia.

-Resolver situações cotidianas, envolvendo as quatro operações fundamentais.
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Individual - Leitura, interpretação, produção, confecção e outros.

(Seguindo a metodologia de aplicação dos textos).

03. Após – Av. - Após aplicação em sala:

- Recolher o material, corrigir e arquivar para a exposição.

OBS. Os alunos dos anos iniciais realizarão produções de textos,

num primeiro momento coletivamente, depois, individualmente.

CRONOGRMA – TEXTOS EM SALA

/ - segunda-

feira

1º e 2º horário

Texto Português- Apropriação da leitura-

/

segunda-feira

1º e 2º horário

Texto Matemática -

/

segunda-feira

1º e 2º horário

Texto Arte-

/

segunda-feira

1º e 2º horário

Texto História -

/

segunda-feira

1º e 2º horário

Texto Português- Apropriação da leitura-

/

segunda-feira

1º e 2º

horário

Texto Matemática -

Os demais cronogramas serão construídos nas coordenações.

RECURSOS UTILIZADOS/ PRODUZIDOS:

*Cartão conflito;

*Varal de letras;
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12.7. PROJETO – A SALA DE LEITURA INTERATIVA COMO ESPAÇO DE
CONVIVÊNCIA E RESSOCIALIZAÇÃO.

Responsável: Professora Maria Lení Camelo da Costa

Projeto de Intervenção Pedagógica
apresentado ao Centro de Ensino 104 do
Recanto das Emas/UNIRE (Unidade de
Internação Recanto das Emas), tendo por
cumprimento do edital nº 03/2019, CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior).

INTRODUÇÃO

Este projeto interventivo tem como tema “A escola na Socioeducação: a sala de

leitura interativa como espaço de convivência e ressocialização.” Para perceber a

importância deste projeto interventivo é necessário conhecer as especificidades do sistema

socioeducativo. A socioeducação tem como objetivo a reintegração do jovem que

passaram ao ato infracional, de forma que consiga retomar seu espaço como sujeito e se

reconheça como agente capaz de transformação no ambiente em que vive.

O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Brasil,1990) rompeu com os

paradigmas tuteladores dos anteriores códigos para menores, abrindo novos horizontes

para a socioeducação ao perceber que os jovens que cometeram atos infracionais são

sujeitos capazes de mudanças, desde que tenham orientação, disciplina e direitos

garantidos. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Brasil, 2012)

surge para efetivação e garantia de direitos para os jovens privados de liberdade,

estabelecendo normas e parâmetros para o sistema socioeducativo. A ideia central destes

dois compêndios legais é de educação e punição pelos seus atos infracionais, desta forma

a internação está sujeita a alguns princípios como da legalidade, o respeito e proteção à

condição peculiar da pessoa em desenvolvimento,
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convivência. Por isso a sala de leitura interativa surge como um espaço para amenizar tais

carências na escola da UNIRE.

PROBLEMA:

Conhecendo a realidade do aluno-interno institucionalizado, carente de informações, leitura,

convivência, motivação e oportunidades, como a proposta de uma sala de leitura interativa

pode oferecer oportunidades e colaborar na diminuição das lacunas produzidas no

adolescente durante sua trajetória de vida e oferecer oportunidades de reinserção na

sociedade de forma positiva?

OBJETIVOS:

Objetivo Geral:

Analisar a melhor forma de promover a interação dos alunos/internos da Escola da

UNIRE na sala de leitura, utilizando o espaço para capacitação dos jovens, motivação

através de palestras, incentivando à leitura e a convivência entre alunos e sociedade

socioeducativa, assim transformando e melhorando o ambiente para a realização de várias

atividades.

Objetivos específicos:

 Oportunizar ao aluno/interno no espaço da sala de leitura novos conhecimentos e

reflexões;

 Oferecer oportunidade de cursos e motivação no espaço da sala de leitura, através

de palestras com pessoas capacitadas de diversos órgãos governamentais e de

empresas privadas;

 Motivar os alunos/internos a se colocarem como sujeitos capazes de convivência

social no espaço da sala de leitura interativa;

 Identificar o ambiente, mais que um espaço de leitura, mas de múltiplas funções no

ambiente escolar;

 Incentivar os professores a utilizar o espaço para melhorar a transmissão do

conhecimento de forma dinâmica e;

 Alcançar os objetivos e cumprir o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola no

que diz respeito aos projetos interventivos promovidos para o atendimento do aluno-

interno.

JUSTIFICATIVA
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os alunos às novas perspectivas de vida, profissionais das mais diversas áreas para

palestrar sobre suas profissões, instituições como o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas

Empresas –SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI e Escola

Técnica de Brasília - ETB para ministrar oficinas e cursos.

CRONOGRAMA

O projeto será desenvolvido da seguinte forma:

1ª Etapa – Pesquisa com professores e alunos através de questionário e entrevistas

2ª Etapa – Arrecadação dos recursos e início da implementação.

3ª Etapa – Transformação do espaço (pintura das paredes, portas, janelas e prateleiras,

recolher os livros ultrapassados (reciclagem), conserto do teto, reforma do sofá, cadeiras e

mesas).

4ª Etapa – Catalogar livros, registrá-los em arquivos de multimídia, organizar nas

prateleiras, instalação dos materiais de uso permanente e multimídia.

5ª Etapa – Inauguração do espaço na semana da Biblioteca prevista no calendário anual

da Secretaria de Estado de Educação – SEE. (II chá com letras), se for permitido

presencialmente.

A tabela a seguir resume as atividades programadas para serem realizadas durante o

programa apresentado.

2020 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

1ª Etapa X

2ª Etapa X X X

3ª Etapa X X X

2021

4ª Etapa Decreto Nº

41.842, de

26/02/2021.

5ª Etapa X

Obs.: De acordo com o decreto Nº 41842, de 26 de fevereiro de 202, que dispõe sobre

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente da COVID-19.

RESUSLTADOS ESPERADOS
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social que vinham sendo desenvolvidas na prática, no cotidiano (ALBUQUERQUE,
2015).

Como o presente projeto trata-se de alfabetização e letramento, consoante Cagliari (2015)

“ser alfabetizado é saber ler por iniciativa própria. Tudo o mais são acréscimos”. Desta

forma, o professor não precisa estar atrelado a atividades que tenham apenas o intuito de

distrair o aluno, é necessário, sobretudo, ensinar-lhe noções básicas indispensáveis para

que aprendam a ler.

Aqui está o segredo da atividade do professor. Todo professor deveria um dia olhar
uma palavra, por exemplo, casa, e escrever todos os conhecimentos necessários
para ler essa palavra. É isso o que ele vai ensinar na alfabetização. Não basta dizer
que usamos letras, porque todas as palavras são escritas com letras (e outros
sinais). Não basta dizer que a letra A tem o som de [a], porque ela pode ter vários
outros sons. Por exemplo, o aluno que fala acharo, em vez de acharam, tem que
aprender que o som de [u], no final dessa palavra, também se escreve com a letra
A. Não basta decorar que casa tem essa sequência de letras, porque, desse modo,
os alunos precisariam decorar a escrita de todas as palavras (CAGLIARI, 2015).

Partindo deste ponto, segundo Cagliari, o aprendiz precisa decifrar aquilo que está escrito.

Este é o processo basilar, senão o mais importante, no processo de alfabetização.

De acordo com Soares (2017), a alfabetização é um processo multifacetado, e em razão

disso, torna-se complexa a sua análise, pois exige que os pesquisadores levem em

consideração as diferentes facetas inerentes ao fracasso da alfabetização. A autora faz

uma reflexão importante sobre uma nova condição de não alfabetizados no País, quais

sejam: aqueles que progridem nas séries ou ciclos, mas que não desenvolveram

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas

sociais (Soares, 2017, p.64). Este é o caso dos internos do CIAGO, vimos alunos com

diferentes níveis de aprendizagem, diferentes especificidades, e na maioria das vezes, tais

alunos se encontram em uma série que não corresponde ao seu nível cognitivo, por assim

dizer.

Um dos grandes contratempos, hoje, do educador é a responsabilidade que este possui de

alfabetizar letrando, de desenvolver no aluno capacidades linguísticas. Espera-se, em

contrapartida, que o aluno deve entender como se desenvolve esse processo para que

obtenha êxito em sua vida e não passe por reprovações incessantes. Para sanar esse

problema, a SEE-DF implantou o BIA, estruturando o ensino de 9 (nove) anos, aprovado

pelo Conselho de Educação do DF. A elaboração do BIA contou com a colaboração de

professores da própria SEE-DF, o que o caracteriza como altamente democrático.

Conforme o documento, o BIA apresenta um projeto político-pedagógico pautado na
tríade alfabetização, letramentos e ludicidade, buscando uma concordância com os
princípios fundamentais da alfabetização, para um desenvolvimento completo do
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Em seguida, por meio do atendimento individualizado, ou caso seja viável fazê-lo em

dupla, atividades voltadas ao nível de dificuldade do (s) aluno (s) serão aplicadas,

consoante à especificidade de cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Distrito Federal foi pioneiro na organização em ciclos. A implementação gradativa do BIA

(Bloco inicial de alfabetização) constituiu-se em uma gestão mais democrática no sistema

de educação do DF. Acredita-se que quando o jovem e o adulto utilizam a escrita e a

leitura em suas práticas sociais, conseguem desempenhar capacidades, habilidades que

repercutem em sua vida. Alfabetizar e letrar jovens que cumprem medidas socioeducativas,

torna-se ainda mais desafiador para o professor, visto que tais jovens vêm de uma

realidade um tanto peculiar. São diversos fatores a ser levados em conta, respeitando o

conhecimento adquirido de cada um, assim como o grau de dificuldade que estes possuem.

A escrita deve ser ensinada em conjunto com a leitura. Acredita-se que ao ensinar a leitura,

o educando desenvolverá competências relacionadas à interpretação ortográfica; quando

se ensina a escrever, o aluno aprende a colocar em prática a escrita, bem como fazer

escolha de registros linguísticos, da intencionalidade e da arbitrariedade do ato de escrever.

Em suma, uma prática interliga-se à outra.

Com os aparatos corretos, o professor pode fazer muito pelo educando. Teste da

psicogênese, a fim de analisar os conhecimentos prévios já adquiridos, atividades voltadas

à realidade em que o aluno se encontra; empatia, e, um ambiente propício, como a

biblioteca e/ou sala de leitura.

O projeto tem respaldo na garantia dos direitos dos adolescentes em cumprimentos de

medidas socioeducativas, consoante a Constituição Federal, ECA e SINASE. Desse modo,

espera-se que este trabalho venha contribuir de alguma forma para todos os profissionais

que têm esse grande desafio pela frente, e que os alunos venham se beneficiar de todas

as possibilidades que lhe serão oferecidas. Espera-se, que haja a consciência de que

alfabetizar e letrar não consiste em um trabalho estanque ou inexorável, ao contrário,

esses processos são inesgotáveis.

14.0. GUIA DE ORIENTAÇÕES AO TRABALHO PEADADÓGICO - ENSINO REMOTO/

HÍBRIDO
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PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COLETIVO - MENSAL –

MARÇO/ABRIL

 08 a 13/ 03 – PORTUGUÊS+REDAÇÃO E MATEMÁTICA -

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA (Izaac, Erika e Elisangela).

 15 A 19/03 - CÓDIGOS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

 22 A 27/03 –EXATAS - USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA.

 29/03 A 01/04 – HUMANAS – DESAFIOS DA ATUALIDADE.

13/03- PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COLETIVO - DIA

LETIVO TEMÁTICO - AVALIAÇÕES

- “Avaliação: Limites e possibilidades” - Orientações para Avaliação das

aprendizagens e registros escolares durante o período de ensino remoto e

híbrido - Estudo: Diretrizes para a Socioeducação - Página 72 a 84 –

Avaliação.

Reflexão:

“Avaliação da aprendizagem é defendida por Luckesi (1995) como um ato

amoroso, no sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor,

integrativo, inclusivo. Portanto, não está no fim, como resultado da

aprendizagem, selecionando os mais aptos, mas, sim, o sujeito aprende,

se forma, se constrói porque a avaliação está no interior do ato educativo,

é ela que garante que o processo de aprender se efetive e é esse

processo que torna o aluno sujeito na "feitura" de si mesmo.

 Parâmetros de avaliação das atividades dos estudantes- material

impresso?

Avaliação formativa processual:

- Avaliação Diagnóstica (formativa e somatória); - Autoavaliação;

- Simulado; - Trabalho de grupo; - Individual; - Atividades - Conselho de

Classe; - Feedbacks.

Olhar criterioso Avaliação dos Projetos na socioeducação?

- Participação; construção, presença, trabalho em equipe, respeito,

conhecimentos, interesses, cooperação, inferência.
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 31/05 A 02/06 - HUMANAS -

 07/06 A 11/06 - EXATAS/ SHOW DAS DISCIPLINAS TODAS.

 14/06 A 19/06 - CÓDIGOS -

 21/06 A 25/06 - HUMANAS -

 28/06 A 02/07 - EXATAS -

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COLETIVO - MENSAL –

JUNHO/JULHO

 28/06 A 02/07 - EXATAS -

 05/07 A 10/07 - CÓDIGOS -

 12/07 A 16/07 - HUMANAS - INTERCLASSES

2.0. ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO PRESENCIAL:

Escola -Encontra se no presencial:

 Supervisão/ Célia – De segunda a sexta de 8:00 às 18:00 – toda parte

administrativa, organizações e resolução dos problemas do cotidiano.

 Apoio administrativo/Vanusa - De segunda a sexta de 8:00 às 18:00 –

relatórios teletrabalho e outros.

 Secretário/Adalton - De segunda a sexta de 8:00 às 18:00 – toda parte

de secretaria.

 Coordenação/ Cariaci - De segunda a quinta de 8:00 às 18:00 –

aplicação das atividades/vídeos aos alunos, enviar dúvidas dos alunos

aos professores, incentivo e motivação.

 Coordenação/ Matildes - quarta-feira 8:00 às 12:00 e quinta de 14:00 às

18:00.

 Apoio pedagógico/Alessandra – quinta de 8:00 às 18:00 e sexta de 8:00

às 12:00 – seleção e entrega de atividades para os professores.

 Apoio pedagógico/Maria Leni – quinta de 8:00 às 18:00 e sexta de 8:00

às 12:00 – atendimento na Sala de Leitura.

 Dinâmica da aplicação das atividades

- Pátio da escola - Os estudantes assistem aos vídeos produzidos pelos

professores que atuam no teletrabalho, em seguida depois das orientações da

coordenadora Cariaci, os estudantes são encaminhados até as suas respectivas
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- Reuniões Coletivas/Administrativas - acontecerão as quintas-feiras às 14

horas, sendo estas, a cada 15 dias ou uma vez ao mês, conforme as

necessidades com a presença da supervisão, secretários, coordenação e

professores. Porém quando precisar entrar em contato com a supervisão,

secretário, coordenação e professores, escolha um dos grupos do WhatsApp/e-

mail/telefone.

Contatos WhatsApp:

- Grupos (códigos, exatas, humanas, Unire, grupo de professores, grupo do

secretário ou no individual).

Telefones fixo:

- (61) 3404-8756- SECRETÁRIO

- (61) 3404-8712 – DIREÇÃO

- (61) 3901 -3353 – Escola Vinculante - Ced 104

E-mail:

- escoladaunire@gmail.com - Administrativo
- teletrabalho.unire@gmail.com - Administrativo
- unire.atividades@gmail.com - Pedagógico
- unirepedagogico@gmail.com – Pedagógico

- Apoio administrativo/Vanusa - (quintas-feiras-vespertino).

- Secretário/Adailton - (quintas-feiras-vespertino).

- Coordenação/ Cariaci – Segunda matutino – Feedbacks das atividades

aplicadas no presencial, relatos das experiências do presencial. Quinta-feira as

18h: planejamento com os professores de anos iniciais.

- Coordenação/ Matildes: - Segunda matutino professores/Vespertino NUEN;

Terça matutino - planejamento por área do conhecimento/ professores de

Humanas e Códigos e vespertino professores de extas; Quarta vespertino: apoio

pedagógico aos professores nas atividades e vídeos. Quinta matutino: avaliação,

feedbacks, organização e envio das atividades para impressão (GESP e CED 104

escola vinculante); Sexta: planejamento das atividades da semana seguinte,

plataforma, Ieducar, trabalho pedagógico e outros. Sábado remoto letivo

orientações/planejamento.

- Apoio pedagógico/Alessandra – Organizações e participação das reuniões

pelo Meet, envio das atividades dos professores para a coordenação e ajuda na

coordenação.
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02. Segundas e Terceiras Séries do E. Médio – Pode ser a mesma

atividade com questões de nível diferentes. Pois estes se encontram na

mesma sala.

6.0 PLANEJAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS

6//7° ANOS – atividades somente para essa turma com conteúdo

programático do currículo/ano. Pois estes se encontram reunidos em uma

mesma sala.

8//9° ANOS – atividades somente para essa turma com conteúdo

programático do currículo/ano. Pois estes se encontram reunidos em uma

mesma sala.

7.0. PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICO COLETIVO GERAL:

Reorganização – estratégicos dos planejamentos/reuniões

pedagógicas:

Para o momento de ensino remoto, ficou acordado com o grupo de

professores que, o planejamento coletivo geral acontece a cada 15 dias,

às segundas-feiras às 9 horas e, por área, às terças-feiras toda semana

ficando assim:

Humanas - de 8:00 – 9:30.

Códigos – de 9:30 - 11:30.

Exatas – 14:00 – 15:30.

Anos iniciais: quinzenalmente e suporte diário via grupo de WhatsApp.

Obs.: Se houver necessidade pode-se prorrogar os horários.

8.0. ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES:

São planejadas 02 atividades, ficando assim:

Atividades para Escola/Módulo/Aplicação/Teletrabalho/Recolhimento:

Escola – Produção de material pedagógico/Vídeo – área do conhecimento

responsável pela temática da semana. Os vídeos podem retirados/escolhidos

da própria Internet ou gravados pelos professores. Lembrando que não podem

ultrapassar o tempo de 30 minutos, devem conter uma linguagem de fácil

compreensão, sendo temático ou não. Dessa forma os vídeos atingirão seu
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alunos farão neste formato não podem ser baseados em vídeo.

Obs.: Tanto as atividades na escola quanto as do módulo devem ter questões

objetivas e subjetivas e com o campo “professor-aluno”, para que o aluno possa

“conversar com seu professor”, comentar ou deixar sua dúvida. O número de

questões neste contexto varia de 32 a 48 questões e sempre com produção de

textos.

Obs.: As atividades devem serem enviadas para os e-mails das professoras

abaixo até as 18 horas nas quartas-feiras.

ALESSANDRA –unirepedagogico@yahoo.com - 8°/9° Anos

MARIA CARLA-mckarlaaa@gmail.com - 1º ao 5º e 6º/7º Anos

MARIA LENI -ajsleni@gmail.com - Ensino Médio -1° ao 3º Série

Obs.: As atividades devem serem enviadas para o e-mail de atividades até às 9

horas do dia seguinte assim:

Exemplo: MATEMÁTICA-NOME -6°/7°- 15-A 19-03 – TEMA.

Aplicação - Atividades – As atividades seguirão o mesmo padrão de aplicação

do ano anterior-aplicada pela Supervisão/Coordenação. Neste período de

lockdown total conforme

Decreto Nº 41.874, além de prorrogar o lockdown até 22/03, entrará em vigor às

22h do dia 8 de março de 2021 e vigorará até às 05h do dia 22 de março de

2021, podendo ser alterado ou prorrogado a juízo de conveniência e

oportunidade do Governador. As atividades serão aplicadas pela supervisão/

agentes socioeducativos. Assim que amenizar essa situação a coordenação

volta ao presencial para aplicar as atividades na escola e as dos Módulos os

alunos levarão assim que descer ao seu abrigo.

Teletrabalho/WhatsApp - O professor dever ficar atentos aos grupos por

áreas dos conhecimentos, durante todo o período de aula. Este espaço será

postado as dúvidas dos estudantes pela Coordenação para que o professor

responda em tempo real.

Recolhimento das atividades – As atividades recolhidas devem ficar em

quarentena por no mínimo 05 dias, depois serão separadas pela coordenação

ou professor readaptados para correção. Essas serão embaladas em sacos

plásticos e entregues sempre as sextas-feiras em frente à Escola da Unire no

esquema drive thru de 9 horas as 10 horas. Depois das atividades corrigidas e
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“A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para
assumirmos a responsabilidade por ele”, ...

ANOS INICIAIS
TURMA PROFESSOR(A)
1º/5º A ANDRESSA
1º/5º B VEÔNICA
1º/5º C ALESSANDRA

ENSINO
FUNDAMENTAL

6º/7º A JAQUELINE
6º/7º B JULIANA
6º/7º C WILLIAM
6º/7º D ÉRIKA
8º/9º A AMÉLIA
8º/9º B TATIANA
8º/9º C ALINE
8º/9º D MÁRCIO

ENSINO MÉDIO

1ª A VISLEINE
1ª B FRANCISCO
1ª C KENIA
1ª D BEATRIZ
1ª E PAULO CÉSAR
1ª F CLÁUDIA
2ª A RÚBENS
2ª B ELIZANGELA
2ª C REINALDO
2ª D SÍLVIA
3ª A IZAAC
3ª B ANNA ROSA

12. ORIENTAÇÕES - POSTAGENS DE ATIVIDADES NA PLATAFORMA - SALA DE

AULA.

Obs.: Postagem diariamente conforme seu horário de aula.

As atividades Av. Diagnóstica é para postar na plataforma na semana de 08 a 12/03,

em todas as suas turmas. E Justificar que foi Av. Diagnóstica de: Leitura e produção de

texto e raciocínio logico/matemático – Planejamento coletivo. (Todas as Disciplinas).

Como - Postar Atividades - Plataforma Sala de Aula:

Entrar na sua turma;

Atividades;

Criar atividade;

Título da atividade- escrever;

Instruções/opcional- orientações de como desenvolver a atividades ou algo do tipo.

Para-escolhe a sua série/ano
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01. Subsidiar o corpo

docente na elaboração

e implementação do

planejamento anual,

propondo alternativas

metodológicas a partir

de reflexões coletivas.

02. Acompanhar plano de

aula e planejamento

dos professores.

03. Participação nas

reuniões

administrativas;

04. Acompanhar e motiva

r ações do PDE

05. Sugerir e acompanhar

a execução de Projetos

06. Acompanhar

cronograma de reforço

dos alunos com

dificuldade de

aprendizagem

07. Coordenar e

acompanhar a

realização de eventos.

08. Observar direta ou

indiretamente a prática

pedagógica de cada

professor

09. Organizar o

cronograma de provas

10. Analisar e orientar a

elaboração de provas

11. Sugerir metodologias

diferenciadas (filmes,

jogos, livros e outros)

12. Analisar resultado de

diagnóstico.

13. Assistência à direção

em assuntos

Propiciar o desenvolvimento do

currículo da escola, visando melhor e

mais eficiente desempenho do

trabalho didático-pedagógico e,

obviamente, a melhoria da qualidade

do processo de ensino-

aprendizagem, tem o presente plano

a função de orientar e avaliar todas

as atividades do corpo docente,

dinamizando, facilitando e

esclarecendo a atuação da

coordenação pedagógica, junto ao

corpo administrativo, docente e

discente da escola.

Promover no ambiente escolar

momentos que possibilitem aos

professores, avaliar e repensar sua

prática, almejando assim, a melhoria

da qualidade do processo ensino

aprendizagem.

Coordenar a elaboração, execução

e avaliação da proposta pedagógico;

Promover junto com a direção a

integração dos professores de

diferentes disciplinas e segmentos,

garantindo a interdisciplinaridade e a

articulação entre diferentes séries e

níveis da Educação básica;

 Elaborar junto com direção e

docência um plano de ação

coerente e pautado na

realidade da instituição

escolar;

 Orientar e acompanhar no

preenchimento dos diários

de classe;

Identificar constantemente quais

as prioridades das turmas e

professores para prestar-lhes um

melhor atendimento;

Direção,

Coordena

ção,

Professor

es,

Alunos e

equipe

técnica

quando

pertinente

.

Diário;

Bimestral

,

Semestra

l, e anual.

Avaliação

consiste num

trabalho

progressivo e

cooperativo entre a

direção,

coordenação

pedagógica,

orientador

pedagógico e o

corpo docente,

integrados na

diagnose dos

problemas que

interferem no

processo ensino-

aprendizagem,

para sugerir

solução adequada.

Esta avaliação

contínua e

progressiva será

feita através de

diagnósticos

realizados pelos

alunos,

professores,

coordenação e

direção da escola,

com reflexão e

conclusão da

análise dos dados

coletados.

Análise do plano

elaborado, para

verificar se os

objetivos foram

alcançados;

Observações

diretas e indiretas



211

15.0. FOTOS DE MOMENTOS HISTÓRICOS DA ESCOLA

Feira De Ciências- Prof. Gentil - 2012 Revitalizando o Jardim-prof. Marizan

Professor Eloi- aula de Xadrez -2012 Aula do professor Marizan - 2012

Atividade Física – Meiji, Paulo César e
Augusto -2007

Coordenação Pedagógica- 2019
Coordenação Pedagógica-2019

Atividade - Controladoria na Escola
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Exposição dos Trabalhos – STF -2019 – Releitura da Cultura Nordestina

ETNIAS: DOS INDIGENAS AOS AFRODESCENDENTES – 2019
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Projeto – Cristo Contemporâneo -2015
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