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Nossos jovens são como pipas.
Eles querem e podem voar alto.
Mas, se soltarmos o fio, eles podem se perder em uma ventania.
Por isso, precisamos de atitudes que possam ajudar a orientar seus voos, até que em uma
metamorfose surpreendente, se
tornem águias que conquistam os
céus.
Luciana de Brito Freitas

Atitude é ter fé!
Pois o impossível pode ter sido
uma palavra inventada por aqueles que sempre tiveram medo de
tentar o novo.
Marli Dias Ribeiro
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PALAVRAS INICIAIS
Este escrito tem por objetivo apresentar a proposta de um novo
Programa de Correção de Fluxo Escolar aqui intitulado Programa Atitude.
Tomam-se como referência, para a questão, estudantes em defasagem
idade-ano (aqueles com dois ou mais anos de atraso em relação ao seu fluxo
escolar regular), tendo como parâmetro a idade inicial de entrada no Ensino
Fundamental de 6 anos, conforme previsto pelas Resoluções do Ministério
da Educação nº 1/2010 e 6/2010. A elaboração da proposta, em tese, guiouse por um rigoroso estudo e pela escuta de pares (professores, gestores,
coordenadores), em visitas locais, fóruns organizados sobre a temática e
seguindo o esquema apresentado no quadro abaixo.
3ª Fase

1ª Fase

2ª Fase

Planejamento

Coleta de Dados

• Desenho amostral
• Estado do conhecimento
• Cobertura de pesquisa das 14 Regionais
de Ensino no DF e
Programas de 7 Estados Brasileiros
• Estudo de resultados dos programas
do DF
• Cronograma de
visitas
• Elaboração dos
roteiros de estudo de
casos

• Observação e visitas
– Estudo de casos
múltiplos nas 45 turmas
de PAAE
• Pesquisa bibliográfica
• Banco de teses e artigos SciELO, outros
• Pesquisa documental
• Entrevistas
• Visitas aos sítios institucionais dos Estados
pesquisados
• Pesquisa de dados
do DF
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Consistência
e Validação
• Organização dos
dados
• Análises de
consistência e
triangulação de
dados
• Elaboração dos
relatórios
• Apresentação
prévia
• Avaliação dos
pares

4ª Fase
Divulgação
da Pesquisa e
Escrita de
Proposta
• Escrita e apresentação dos resultados
• Validação do texto
• Entrega aos conselhos consultivos

Programa Atitude
Em relação ao contexto e à necessidade da proposição, cabe destacar
que, no cenário atual, o DF tem vigente o Programa para Avanço das
Aprendizagens Escolares - PAAE 2016 - 2018, prorrogado para o ano de 2019
pela Portaria nº 196 de 15/10/2018, que atende atualmente nos Anos Finais:
CRE

Nº de Turmas

Nº de
Estudantes

CED 02

4

96

CED INCRA 08

2

47

CEF 25

3

84

CEF 27

3

85

CEF 33

2

59

CEF 03 da Estrutural

3

47

CEF 08 do Guará

2

49

CEF 10 do Guará

2

45

CEF 04

3

84

CED Condomínio
Estância III

3

86

CED Vale do Amanhecer

3

79

CEF Cerâmica São Paulo

3

77

CEF Miguel Arcanjo

3

80

CED São Bartolomeu

3

78

CEF 04

3

40

42

1036

Unidade Escolar

Brazlândia

Ceilândia

Guará

Planaltina

São Sebastião

Sobradinho

TOTAL
Fonte: SUPLAV/DIOFE

É preciso reiterar que a solicitação está baseada nos estudos realizados
em relação ao Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE
8
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-, aprovado pelo Conselho de Educação do DF, por meio do Parecer nº
43/2016-CEDF e homologado pela Portaria 69/2016 – SEEDF - de 14/03/16,
com vigência de 2016-2018, tendo como objetivo orientar e normatizar
o atendimento pedagógico aos estudantes em defasagem idade/ano,
promovendo a correção de fluxo escolar.
À vista disso, em 2015, o corpo discente no Ensino Fundamental da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal era composto por 285.263 estudantes.
Desses, cerca de 22% (aproximadamente 62.900 estudantes) encontravamse em defasagem idade-ano. Considerando os baixos números de
atendimento e correção de fluxo, a Secretaria de Estado de Educação do
DF propôs um processo de revisão/atualização da Orientação Pedagógica
para Correção da Distorção Idade-Série (OPCDIS 2012-2015), que culminou
na elaboração e aprovação do Programa para Avanço das Aprendizagens
Escolares - PAAE. Foram impressos 460 cadernos do programa, sendo
distribuídos nas 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino.
No ano 2016, foram atendidos 2.605 estudantes em turmas do PAAE.
Diante desse cenário, a Diretoria de Ensino Fundamental - DIEF - articulou
com as instâncias competentes a publicação da Portaria SEEDF nº 448,
DODF nº 240, de 22/12/2016, p. 62, estabelecendo que as unidades escolares
de Ensino Fundamental que apresentassem quantitativo suficiente de
estudantes em defasagem idade-ano deveriam abrir turmas do PAAE.
Em 2017, após tratativas de sensibilização e orientação para ofertas
de turmas de PAAE, a SEEDF atendeu 4.420 estudantes. Ainda nessa
perspectiva de fortalecimento do programa e sensibilização da rede, foi
elaborada a Circular Conjunta SUBEB/SUPLAV nº 12/2018, de 30/01/2018,
com o objetivo de orientar e fortalecer o processo de abertura de turmas
do PAAE nas unidades escolares de Ensino Fundamental da SEEDF.
Destaque-se que o público-alvo do Programa Atitude refere-se aos
estudantes do Ensino Fundamental em seus Anos Finais. Hoje, esses sujeitos
representam cerca de 38 mil estudantes. No que se refere ao Ensino Médio,
este não será contemplado pelo Programa Atitude pois o sistema de
semestralidade presente atualmente nesta etapa da Educação Básica, bem
como a implementação do Novo Ensino Médio nos Sistemas de Educação
apoiam-se numa organização na qual existe a possibilidade de correção
de fluxo, contemplados por meio de um currículo comum de itinerários
formativos, a saber: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências…
9
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Por fim, apesar dos esforços realizados por esta Secretaria de Estado
de Educação, os índices de defasagem escolar permaneceram elevados,
o que reforça a necessidade de um novo programa de atendimento aos
estudantes que necessitam de correção de fluxo, e de uma trajetória de
sucesso escolar. Acreditar em trajetórias escolares de sucesso, dignidade
e oportunidades aos estudantes do Distrito Federal é tarefa de todos nós.
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1 	

APRESENTAÇÃO

A defasagem escolar é uma das grandes batalhas que uma rede de educação deve enfrentar. O atraso escolar, a incompatibilidade entre idade e
série/ano do estudante, direciona nossos estudantes para um caminho de
reprovação, abandono e insucesso. É para o enfrentamento a essas situações que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF
apresenta o Programa Atitude: correção de fluxo escolar no DF - Possibilidades para continuar avançando, aprovado pelo Conselho de Educação do
DF, por intermédio do Parecer nº. 264/2019 e da Portaria nº. 501, publicada
em 27 de dezembro de 2019.
O Programa Atitude tem a perspectiva de acolher estudantes em defasagem escolar, buscando romper com ciclos de exclusão e abandono. O
Programa Atitude substitui o seu antecessor, denominado Programa para
Avanço das Aprendizagens Escolares - PAAE, cuja vigência foi de 2016 a
2018 e prorrogado para 2019, conforme determinado pelo Parecer CEDF nº.
171/2018 e homologado pela Portaria SEEDF nº. 316/2018, de 10 de outubro
de 2018.
O pacto para uma educação de qualidade deve vir de todas as frentes, juntamente com o programa, compondo um coletivo de ações para
proporcionar o sucesso escolar de cada estudante em defasagem. Assim,
propõe-se uma perspectiva pedagógica pautada na pedagogia da presença,
proximidade e partida com um currículo integrado, flexível e significativo,
pautado em metodologias ativas e protagonismo do estudante.
O Programa também traz como novidade os Projetos de Vida,
cursos FIC - Formação Inicial e Continuada, Assistente de Correção de
Fluxo (Educador Social Voluntário) e Coordenador Pedagógico exclusivo.
Esperamos que o Programa Atitude preconize um diferencial pedagógico
e social na constituição de ações significativas para mudança da realidade
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das comunidades locais e regionais onde, a aprendizagem e a correção de
fluxo, encaminhe o estudante a entender e transformar o mundo ao seu
redor, reconhecendo a si mesmo como agente dessa transformação. Para
isso, procura-se garantir o direito à aprendizagem de cada estudante por
meio de um processo inclusivo, democrático, efetivo e emancipatório de
ensino e aprendizagem.
O Programa Atitude e todas as suas especificidades quer que todo
estudante do Distrito Federal, quiçá do Brasil, tenham reais possibilidades
para continuar avançando.

Helber Ricardo Vieira
Subsecretaria de Educação Básica
Equipe da Diretoria de Ensino Fundamental
DIEF/SUBEB/SEEDF
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2 	

BASES LEGAIS

As bases legais para a correção de fluxo estão fundamentadas na
Constituição Federal (BRASIL, 1988), que em seu Art. 205, aponta: “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando (...) seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A Carta Magna nos aponta ainda, possibilidades de oferta diferenciada
do Ensino Fundamental com vistas à “garantia de padrão de qualidade”
(CF Art.206, VII) e às flexibilidades oferecidas, tais como valorização da
experiência extraescolar (Resolução CNE/CEB nº 03/2018, Art. 7, § 2º.);
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais
(Resolução CNE/CEB nº 03/2018, Art. 7, § 2º.).
Em consonância, a Constituição Federal e a LDB preveem a aceleração
de estudos para estudantes com defasagem escolar (LDB nº 9.394/96, Artigo
24, inciso V, alínea b). Ademais, o Plano Nacional de Educação (PNE/20142024) estabelece, na Meta 2, “universalizar o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir
que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam
essa etapa na idade recomendada”.
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Figura 01 – Percurso histórico legal.

No Plano Distrital de Educação (2015-2024) - Lei Distrital nº 5.499/2015,
a Meta 2 dita: Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e as
aprendizagens dos estudantes, a partir dos 6 (seis) anos de idade ao Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos, assegurando, também, a conclusão dessa etapa
até os 14 (quatorze) anos de idade, até o último ano de vigência deste PDE.
Estratégia 2.2 – Implementar políticas públicas para a correção da
distorção idade-série (idade-ano) no Ensino Fundamental.
Plano Plurianual (2015-2019) – O atendimento de 50% dos estudantes
em defasagem até 2019.
Por fim, a Lei Distrital n° 3.043/2002 – Aprova programa de aceleração
de aprendizagem para o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal.
As bases legais sustentam a necessidade de propostas, construção e
implementação de políticas públicas vinculadas ao tema da defasagem
escolar.
17
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3 	

INVESTIGAÇÃO DA
DEFASAGEM NOS
ÚLTIMOS 10 ANOS NO
BRASIL

Com o objetivo de conhecer a defasagem nos últimos 10 anos, trabalhouse um recorte temporal de 2009 a 2019 na investigação de projetos,
programas e ações relacionados à temática. A busca se deu em programas
experienciados em estados e/ou municípios do Brasil e no Distrito Federal
com resultados publicados em bases de pesquisa dos estados e municípios,
bem como na SciELO.
A pesquisa foi de cunho bibliográfico e leitura crítica do material coletado
sobre correção de fluxo escolar, distorção idade-série (idade-ano). A busca
foi realizada utilizando o sítio SciELO, definidos no contexto do Programa
SciELO/Fapesp, apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Associação Brasileira de Editores
Científicos (ABEC). Os indicadores de busca foram: programas de correção
de fluxo escolar, defasagem escolar e, experiências exitosas de correção
da defasagem escolar. Nos dados encontrados de dissertações e teses, a
seleção foi realizada com leitura dos trabalhos; também foram realizadas
buscas na internet, nos sítios das Secretarias de Educação dos estados/
municípios.
A análise foi realizada de forma conceitual e qualitativa, visando
apresentar uma síntese de programas de correção de fluxo escolar com
seus respectivos resultados.
Os projetos estaduais e/ou municipais estudados foram: Avançar
(Amazonas - desde 2005, vigente até essa data), Trajetórias Criativas (Rio
18
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Grande do Sul – 2012/2014), Salto (Rondônia – 2013), Acelerar para Vencer –
“PAV” (Minas Gerais – desde 1997), Gestão em Foco (São Paulo – 2017), PAE
– Programa de Aceleração de Estudos (Paraná – desde 2015, vigente até esta
data) e Travessias (Pernambuco – desde 2007, vigente até esta data).
No Distrito Federal, os objetos de estudo foram os programas: Acelera
(2007/2009), CDIS – Correção da Distorção idade-série (posteriormente
titularizado CDIA - Correção da Distorção Idade-Ano) (2012/2015) e o
Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE (2016/2019).

3.1 Projeto Avançar – Amazonas
Estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas/
SEDUC-AM, o Projeto Avançar tem o objetivo de corrigir o fluxo de
estudantes com até dois anos de atraso escolar no Ensino Fundamental,
atraso esse que chega a atingir 39,1% dos estudantes. Implantado em 2005
nas escolas da rede pública estadual de ensino, o programa já atendeu
10.966 estudantes de 167 escolas estaduais localizadas em Manaus e nos
municípios do interior, no ano de 2017. Em 2018, as turmas foram formadas
no início do ano letivo, quando os procedimentos de matrícula de sua rede
de ensino foram concluídos.
As responsáveis pela implementação e pelo monitoramento do projeto
nas escolas são as Coordenadorias Distritais e Regionais de Educação da
SEDUC-AM, que seguem as orientações do Departamento de Políticas
e Programas Educacionais (DEPPE) e da Proposta Curricular do Projeto
Avançar (PCPAV) – esse projeto já foi implantado anteriormente em outros
estados, desde 2005 (GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, 2018).
Apesar de conseguir uma redução nos números absolutos de correção,
o grande desafio do programa ainda é o excessivo número de reprovações
e abandono. Muitas escolas não sentem segurança em aderir ao programa
por falta de acompanhamento e formação dos educadores (LIMA, 2015).
A seguir, apontamos as potencialidades e fragilidades verificadas no
projeto em pauta:
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Potencialidades
• Oferece uma metodologia diferenciada.
• Metodologia baseada na interdisciplinaridade e na aprendizagem significativa.
• Conteúdo semelhante ao estudado no ensino regular.
• Professores podem selecionar os conteúdos considerados mais importantes e
indispensáveis aos estudantes.

Fragilidades
• Ausência de apoio ao trabalho pedagógico, em especial à prática docente.
• Ineficiência de capacitação de docentes, coordenadores e demais envolvidos no
projeto.
• Não há uma formação voltada aos professores do projeto. Há, no entanto, encontros
ou reuniões pontuais para esclarecimentos sobre a proposta curricular, objetivos,
critérios avaliativos e o contexto metodológico do Projeto Avançar.
• Dissociação da prática pedagógica com o contexto social dos estudantes.
• Não há uma política de incentivo voltada à escola que oferece o programa.
• O currículo proposto é posto de forma ineficiente por falta de uma proposta de
formação inicial e continuada do Projeto Avançar na Secretaria.
• Não possui uma organização gerencial que atenda às dimensões operacionais e
pedagógicas.
Fonte: LIMA, 2015

Tabela 1 - Resultados do Projeto Avançar – Aprovação 2008 a 2014.

Ano

Aprovação

Nº de Alunos
Atendidos

%

Nº de Alunos

2008

5740

55,42

3184

2009

5711

61,01

3484

2010

8042

65,41

5620

2011

7267

66,31

4819

2012

11798

66,73

7873

2013

7708

61,52

4742

5029

61,56

3096

2014
Fonte: LIMA, 2015
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Tabela 2 – Resultados do Projeto Avançar – Reprovação e Abandono de 2008 a 2014.

Ano

Nº de
Alunos
Atendidos

Reprovação

Abandono

%

Nº de
Alunos

%

Nº de
Alunos

2008

5740

22,91

1315

21,67

1244

2009

5711

19,79

1130

19,21

1097

2010

8042

15,43

1241

19,16

1541

2011

7267

13,86

1007

19,83

1441

2012

11798

12,52

1477

20,75

2448

2013

7708

12,56

968

25,92

1998

2014

5029

14,93

751

23,50

1162

Fonte: LIMA, 2015

3.2 Projeto trajetórias criativas: uma proposta metodológica
para o atendimento de jovens de 15 a 17 anos no Ensino
Fundamental – Rio Grande do Sul
O Programa Trajetórias Criativas foi idealizado pelo MEC e pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com adesão da Secretaria
de Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS). Essa proposta tem a intenção
de propor um trabalho integrado entre diferentes áreas de conhecimento,
favorecendo o desenvolvimento de autoria, criação, protagonismo e
autonomia no grupo de professores e de estudantes. Segundo a SEDUC/RS, a
abordagem teórico-metodológica permite operacionalizar ações educativas
abertas, adaptáveis às escolas, sem, contudo, limitar as possibilidades de
inovação no âmbito de outras estratégias de trabalho.
Segundo proposta constante no Caderno 1 – MEC, a ação educativa tem
início com o estabelecimento de parcerias de trabalho, que são construídas
entre universidade, rede pública de ensino, escola, família e estudante. As
parcerias são articuladas na forma de um coletivo que se retroalimenta e se
desenvolve, por meio de relações de confiança ao compartilhar ideias, práticas
e recursos, com o objetivo de promover estudantes de 15 a 17 anos do Ensino
Fundamental para o Ensino Médio, mediante aprendizagens consistentes.
21
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Em 2007, a taxa de distorção era de 34% no Rio Grande do Sul,
enquanto que na média nacional chegava a 45%. Já em 2018, houve uma
boa redução, porém, com uma taxa de 30,6%, maior que a média do Brasil,
28% (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2018).
Prossegue-se com os resultados do programa:
Potencialidades
• Planejamento e operacionalização de atividades integradas, além de atividades
fortemente embasadas na introdução da iniciação científica, bem como na formação de
redes de interação e de trocas, presenciais e à distância.
• Materiais desenvolvidos e testados no piloto realizado em colaboração com as escolas
participantes do programa, disponibilizados em meio digital e desenvolvidos para as
atividades de formação dos professores, no âmbito do Programa Mais Educação/MEC.
• Tempo para reuniões de planejamento, atendimento individualizado com os estudantes
e com os pais e o apoio da gestão escolar.
• Organização que contempla o mesmo tempo de aula para todos os componentes
curriculares.
• Trabalho de recuperação da autoestima do estudante.
• Participação dos estudantes nas reuniões de planejamento.

Fragilidades
• O financiamento irregular do programa via SEDUC-RS destinado à compra de material
pedagógico e viagens de estudo.
• Recursos oriundos do Mais Educação/MEC destinados ao programa foram retirados.
• Resistência de alguns profissionais que não viam eficiência no projeto.
• Formação e acompanhamento pedagógico ineficientes.

Quadro 1 – IDEB Escola que participou do projeto.

ESCOLA
EEEB Prof. Gentil
Viegas Cardoso
(Município de
Alvorada RS)

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

3,2

3,5

3,4

3,6

3,5

3,9

4,2

4,5

Fonte:http://ideb.inep.gov.br
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Quadro 2 – Quantidade de estudantes atendidos

Ano

Nº de escolas
piloto

Nº de atendidos

Avanço para o
Ensino Médio

2012

6

525

41%

2013

12

896

36%

2014

12

820

42%

Fonte: Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul – 2018.

Em 2012, participaram seis escolas estaduais, sendo cinco do município
de Alvorada e uma de Porto Alegre, totalizando cerca de 60 professores,
incluindo as equipes diretivas das escolas. Dos 515 estudantes que
participaram do projeto Trajetórias Criativas: Uma Proposta Metodológica
para o Atendimento de Jovens de 15 a 17 anos do Ensino Fundamental, 201
foram promovidos para o Ensino Médio; 59 solicitaram transferência ou
evadiram (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2018).
Não existem dados compilados sobre o projeto que mostrem aumento
na proficiência dos estudantes, contudo ficam evidentes alguns avanços de
estudantes para o Ensino Médio. A evasão e o monitoramento do programa
não são apresentados na proposta.

3.3 Projeto Salto – Rondônia
O projeto Salto foi implementado em 2013, em escolas públicas de
43 municípios rondonienses. No final de 2016, garantiu que 6.500 jovens
concluíssem o Ensino Fundamental e conquistassem seu lugar no Ensino
Médio. O projeto utiliza a metodologia Telessala e Telecurso, reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC), e adotada, atualmente, como política
pública em outros 12 estados brasileiros, para apoiar a solução dos principais
desafios da Educação Básica.
A Fundação Roberto Marinho é parceira do projeto e vem fomentando
ações socializadoras em escolas estaduais, pois o objetivo maior é melhorar
a qualidade da educação em Rondônia.
A previsão é que o estudante se forme em 24 meses (conclua o Ensino
Fundamental). Cada turma possui apenas um professor, propiciando
assim, segundo o programa, o estreitamento de laços afetivos, refletindo
positivamente nas aprendizagens.
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A capacitação dos docentes, por sua vez, é feita por articuladores e
mediadores que são profissionais da Educação, anteriormente capacitados
pela Fundação Roberto Marinho. Cada CRE (Coordenadoria Regional de
Educação) é responsável pela formação dos seus professores (MOURA,
2018).
A seguir, constam os dados do projeto:
Potencialidades
• Prática de valorização e motivação docente.
• Práticas pedagógicas que despertam no estudante o prazer de aprender e de estar na
escola.
• Formação continuada de professores, baseada nos resultados das avaliações realizadas
para o aprimoramento constante dos projetos pedagógicos.
• Práticas inovadoras em sala de aula e conectadas às tecnologias.
• Feedback positivo dos estudantes ao longo do semestre letivo.

Fragilidades
• Nas fontes consultadas não constavam fragilidades.
Quadro 3 – IDEB Escola que participou do projeto.

ESCOLA
EEEFM Jardim das
Pedras
(Município
Ariquemes RO)

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

3,9

4,0

4,3

*

3,9

4,2

4,5

4,8

Fonte: http://ideb.inep.gov.br

O balanço da adoção do projeto para o Estado é positiva, obtendo
melhorias na correção de idade e série no Ensino Fundamental. O índice de
distorção da idade e série caiu 10% em Ariquemes, ao passo que o IDEB das
escolas aumentou (DAVID, 2014).
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3.4 Projeto Acelerar para Vencer – PAV – Minas Gerais
O projeto foi implantado em escolas-polo das regiões do norte de
Minas – Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce – devido à concentração das
maiores taxas de distorção idade-ano.
Segundo a SEE-MG (Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais),
em 2008 o projeto atendeu 47.389 estudantes, sendo atendidos 6.566
estudantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (aceleração 1), no total
de 40.541 estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (aceleração
2 – 1º e 2º períodos), desses, 22.199 estudantes no 1º período (6º e 7º anos)
e 17.792 estudantes no 2º período (8º e 9º anos).
As turmas, nas escolas-polo, foram organizadas com 20 a 25 estudantes
em média, sendo: estudantes defasados não alfabetizados – turmas
temporárias de alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental
(20 estudantes em média). Estudantes defasados alfabetizados – aceleração
de estudos, nos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental (20
estudantes em média) (Minas Gerais, 2008a, p.7).
Na sequência, apresentamos os resultados coletados:
Potencialidades
• Autorização de professor, por área do currículo, integrando Geografia/História,
Ciências/Matemática, Língua Portuguesa/ Artes/Inglês.
• Resgate da autoestima dos estudantes.

Fragilidades
• Livros e computadores não estavam ao alcance da maioria dos estudantes.
• Guia dos conteúdos curriculares não foram disponibilizados pela Secretaria de Estado
de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) aos professores.
• Não disponibilização de materiais didáticos, tecnológicos e estrutura física para a
viabilidade do projeto: o quantitativo de material didático oferecido pela SEE/MG foi
insuficiente e apresentou requisitos mínimos do currículo.
• Ausência de uma diretriz de avaliação.
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Quadro 4 – IDEB Municipal*

ESCOLA

Município
Jequitinhonha MG

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

4,6

4,7

4,0

3,8

3,9

4,3

4,7

5,0

*Dado Municipal – uma vez que não foram citadas as escolas participantes. Fonte: http://ideb.inep.gov.br

A principal crítica ao programa diz respeito à promoção automática, ou
seja, os estudantes são imediatamente aprovados na série seguinte. Dessa
forma, os índices de aprovação aumentam; todavia, segundo a pesquisa,
os estudantes saem da escola sem condições de proficiência escolar para
continuarem seus estudos.

3.5 Programa Gestão em Foco - São Paulo
O programa Gestão em Foco da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo tem por objetivo promover a melhoria contínua da
aprendizagem, por meio da implementação do Método de Melhoria de
Resultados (MMR) nas diretorias de ensino e escolas.
Na escola Canuto do Val, localizada na capital paulista, bairro Bom
Retiro, a equipe gestora utilizou as técnicas do MMR – o programa é aplicado
em oito passos: “conhecer o problema”, “quebrar o problema”, “identificar
a causa”, “elaborar um plano de melhoria”, “implementar”, “acompanhar
resultados”, “corrigir os rumos”, “registrar e disseminar boas práticas”. O
Gestão em Foco visa melhorar o aprendizado de 1 milhão de estudantes
do Ensino Fundamental e Médio com a formulação de planos de trabalho
personalizados e monitorados pela própria comunidade escolar.
A metodologia de gestão pressupõe a identificação do problema,
proposição de soluções e disseminação de boas práticas. Foi implementada
em 5.090 escolas estaduais de São Paulo no ano de 2019. Nessa etapa
do MMR, foram incluídas 1.715 unidades de 39 Diretorias de Ensino do
interior de São Paulo, atingindo 100% da Rede. Para atingir seus objetivos,
as unidades também contaram com um aporte de cinquenta milhões de
reais da Secretaria Estadual de Educação. Os valores, na média de oito mil
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reais por escola, foram destinados, seguindo critérios como número de
estudantes, complexidade da escola e vulnerabilidade da região onde a
unidade escolar está instalada.
Seguem dados:
Potencialidades
• Levantamento de 10 habilidades prioritárias em defasagem da escola, possibilitando
aos professores estudarem e prepararem atividades diversificadas e multidisciplinares de
todos os componentes curriculares.
• Elaboração de um simulado com as habilidades estudadas para todos os estudantes.
• Fortalecimento do estudo das habilidades com o corpo docente e do planejamento de
atividades, partindo das habilidades.
• Alcance de resultados satisfatórios em Língua Portuguesa e Matemática.
• Desenvolvimento do plano de ação (com metas e calendário), que fica exposto ao
alcance da comunidade escolar.

Fragilidades
• Inexistência de formação continuada para equipe gestora e docentes.
• Sem resultados significativos no IDEB.
Quadro 5 – IDEB de Escola que participou do projeto

ESCOLA
Escola Canuto
do Val
(Município São
Paulo SP)

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

4,6

4,3

4,4

4,5

4,1

4,4

4,7

5,0

http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=1376519

A Associação Parceiros da Educação, em conjunto com empresas,
empresários e organizações da sociedade civil, auxiliou a Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo nos projetos educacionais. Uma
experiência-piloto foi realizada em 2016 em 77 escolas da região leste de
São Paulo. Durante o período, a média dos estudantes do Ensino Médio no
IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo)
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registrou crescimento de 15% se comparado à edição de 2015. (GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019).

3.6 PAE – Programa de Aceleração de Estudos/PARANÁ
O PAE foi desenvolvido pela SEED - Secretaria de Educação do Estado
do Paraná, para vigorar de 2015 a 2021, sendo que o primeiro ano foi
considerado por essa Secretaria como “ano piloto”, regido pelo Parecer
CP/CEE N° 019/2015, que estabelece o funcionamento e a estrutura do
Programa. O PAE tem o formato de ciclo escolar, que está organizado em
duas fases; no 6º e 8º anos do Ensino Fundamental, com o propósito de
reclassificar-avançar esses estudantes em até dois anos escolares.
O PAE, no ano de 2015 – ano piloto, foi implementado em 211 escolas
estaduais dos 32 núcleos Regionais de Educação do Estado do Paraná,
realizando 7.491 matrículas, distribuídas em 153 turmas que ofertavam o 6º
ano e 171 turmas que ofereciam o 8º ano do Ensino Fundamental, segundo
dados do SERE – Sistema Estadual de Registro Escolar (2016).
O fluxo escolar é o fio condutor do PAE e, para justificar a implantação,
a SEED aponta os índices de estudantes com distorção idade/ano
apresentados pelo Estado nos anos de 2010 a 2014, estatística essa
que aponta, em média, 23% dos estudantes nos Anos Finais do Ensino
Fundamental, no Paraná, em situação de defasagem idade-ano.
O Programa é ofertado em dois níveis, sendo a turma I para estudantes
matriculados no 6.º ano do Ensino Fundamental, com idade mínima de 13 anos, e
a turma II para estudantes matriculados no 8º ano, com idade mínima de 15 anos.
Os estudantes participantes das turmas de aceleração de estudos
poderão, ao final do ano letivo, acelerar até dois anos de estudos, ou seja,
os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental poderão ser reclassificados
para o 8º ano do Ensino Fundamental, e os estudantes do 8º ano do Ensino
Fundamental poderão ser reclassificados para a 1ª série do Ensino Médio.
A carga horária, destinada aos Componentes Curriculares que compõem
a matriz curricular das turmas de aceleração, é de 25 horas-aula semanais,
distribuídas conforme Instrução Normativa nº 20/2012 SEED/SUED, tendo
como prerrogativa a quantidade de 15 a 25 estudantes por sala.
A seguir, apresentamos os resultados do programa:
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Potencialidades
• Desenvolve, a partir dos diagnósticos e indicadores estaduais, ações para melhoria da
proficiência em leitura, interpretação de textos e da resolução de problemas, com a
finalidade de melhorar a qualidade do ensino da educação pública e diminuir as taxas de
abandono, reprovação, aprovação por conselho de classe e evasão.
• A avaliação diferenciada é feita por meio de conceitos e do uso de portfólio, que
permite perceber o desenvolvimento individual.
• Oferece alternativas de encaminhamentos metodológicos aos educadores da rede
pública.
• Consolida o regime de colaboração com os municípios, demais Secretarias de Estado,
escolas e comunidades escolares, articulando parcerias entre rede municipal do Estado
do Paraná, com as redes de proteção e a sociedade, integrando especialmente o
processo de transição dos estudantes. (SEED, 2014, p.4).

Fragilidades
• Não tem material específico.
• Diminuição do tempo escolar.
• Todo o material disponibilizado para estudo do professor no sítio da SEED tem seu
enfoque na Alfabetização e no Letramento, apenas.

O Programa propôs a articulação do fluxo escolar, eliminando a reprovação
mas ainda não alcançou indicadores educacionais relevantes, pois apresenta
baixo rendimento nas aferições dos mecanismos de avaliação externa.
Quadro 6 – IDEB Estadual*

ESCOLA
Estado do Paraná
PR

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

4,0

4,1

4,3

4,6

3,8

4,2

4,5

4,8

*Dado Estadual –. Fonte: http://ideb.inep.gov.br

O Programa de Aceleração de Estudos, implementado no Paraná em
2015, está em vigência, apesar de serem perceptíveis suas lacunas e vulnerabilidades, visto que tem sido norteado para organização e gestão política, porém se mostra insuficiente, pois se atém à quantidade, relegando a
segundo plano a qualidade em educação, algo extremamente importante
para a formação humana (FILLIPI, 2015).
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3.7 Travessias: um caso de sucesso - Pernambuco
Dentre os projetos elencados ao longo dessa pesquisa, destaca-se
o Projeto Travessias, por ser um programa que tem conseguido reduzir
drasticamente a taxa de abandono escolar e a distorção idade-ano dos
estudantes. O projeto conseguiu elevar os índices do IDEB, diminuir o
abandono escolar, revitalizar a autoestima dos educandos, além de preparálos para avançarem na vida estudantil e profissional.
O Programa Travessias foi implantado em 2007 para aplicação no Ensino
Médio e, em 2010, para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Conta com
a parceria entre Governo Estadual, por meio da Secretaria Estadual de
Educação, e Fundação Roberto Marinho. É adotado o Programa Telecurso,
uma modalidade de curso que se propõe a aprendizagem contextualizada
na cultura nacional e local, e permite a correção da distorção idade-ano
de quatro anos num período de um ano e meio. As aulas são ministradas
presencialmente e à distância, com a utilização de material de apoio
específico para o programa, disponível tanto para professores quanto para
os estudantes. O estudante matriculado deixa de assistir às aulas regulares
e entra numa turma específica do curso, que é composta de teleaulas com
a presença do professor regente.
No final do ano de 2015, o índice de aprovação do Telecurso chegou
a mais de 90% das escolas, o que tornou um dos principais motivos
que levaram os governos estaduais do Rio de Janeiro, Acre, Amazonas,
Pernambuco, Minas Gerais e Rondônia a adotarem o programa como
política pública de ensino.
O Projeto Travessias foi ampliado para 29 escolas da rede municipal
de ensino do Recife, com um total de 43 turmas, conforme informação
constante no Portal da Educação da Prefeitura do Recife/PE (19/12/2018).
Além de certificar os estudantes, o projeto tem como objetivo
promover a integração e a celebração dos estudantes e professores,
valorizar a autoestima, incentivar a continuidade do processo formativo
dos estudantes e dar visibilidade e reconhecimento às ações formativas. Em
2017, pouco mais de 400 estudantes se graduaram por meio do programa e,
em 2018, esse número saltou para 670 formandos.
Seguem os dados do projeto:

30

Programa Atitude
Potencialidades
• O projeto, de responsabilidade da Gerência Geral de Correção de Fluxo, conta com
coordenação geral, coordenação regional, supervisores locais, equipe docente de dois
professores mediadores, sendo um da área de humanas e outro de exatas.
• Para os estudantes que não demonstraram apropriação dos conhecimentos, são
vivenciados momentos que favoreçam novas oportunidades de aprendizagens com
intervenção do professor ao longo de cada unidade, de forma paralela.
• O estudante, transferido para o ensino regular, no decorrer do Projeto Travessia, deverá
ser matriculado no ano/série de origem e ter assegurado o aproveitamento de estudos
cursado com êxito. (GOVERNO FEDERAL, Instrução Normativa nº 03/2011).
• Aprendizagem contextualizada, ao inserir a cultura nacional e local.
• O Programa permite a correção de uma distorção de idade-ano/série de quatro anos
num período de um ano e meio.
• Adesão em grande número de escolas.
• Material de apoio específico e matriz semestral.
• Formação de professores.

Fragilidades
• Dependência de recursos financeiros para manutenção da parceria.

A seguir, listamos o resultado do IDEB de algumas escolas que
implantaram o Projeto, em epígrafe:
Quadro 7– IDEB de Escolas que participaram do projeto

ESCOLA
Escola N. S.
Aparecida
(Município Jatobá
PE)

IDEB OBSERVADO
2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

3,8

4,0

4,1

4,6

3,5

3,9

4,3

4,5

ESCOLA
Escola N. S.
Auxiliadora
(Município João
Alfredo PE )

METAS PROJETADAS

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

3,7

*

5,9

**

3,1

3,5

3,9

4,2

Fonte: http://ideb.inep.gov.br
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O quadro seguinte, extraído do sítio da Secretaria de Educação e
de Esportes de Pernambuco, refere-se ao Censo Escolar 2014 – Taxa de
distorção idade-série (%).
Tabela 3 – Taxa de Distorção Idade-Série (Idade-Ano) (%) – Pernambuco 2014

5º Série/ 6º
Ano

6º Série/ 7º
Ano

7º Série/ 8º
Ano

8º Série/ 9º
Ano

6,3

8,29

23,39

23,17

28,87

37,05

34,43

29,08

28,53

Estadual

34,75

28,61

35,16

9,71

17,82

30,53

29,16

35,2

40,42

36,71

32,57

32,52

Federal

7,54

-

7,54

-

-

-

-

-

6,34

5,88

9,29

8,08

Municipal

28,56

22,53

40,07

6,41

8,78

27,93

28,19

34,82

44,65

42,18

35,32

33,65

Privada

7,54

7,18

8,18

5,95

6,74

7,53

8,38

7,49

8,2

8,68

7,85

7,93

3º Série/ 4º
Ano

32,6

2º Série/ 3º
Ano

18,69

1º Série/2º
Ano

24,84

1º Ano

Total

Total

4º Série/ 5º
Ano

Anos Finais

Séries/Anos
Anos Inicias

Dependência

Administrativa

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE – PERNAMBUCO 2014

Ensino Fundamental

Fonte: http://www.educacao.pe.gov.br/

No ano de 2011, o projeto estava presente em quase 100% dos
municípios pernambucanos. Desde que foi lançado, em 2007, o programa
conseguiu formar mais de 127 mil estudantes e reduzir em um terço o
índice de estudantes com defasagem idade-série no Ensino Médio. Em 2011,
o reforço escolar estreou no Ensino Fundamental, cuja distorção caiu dos
65% para 37%. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, 2011).
A taxa de abandono do Ensino Fundamental - Anos Finais - alcançou
a menor do país desde 2016, sendo que saltou de 17,8% em 2007 para 1%
no biênio 2016/2017, segundo dados extraídos do Caderno Balanço da
Educação 2015/2018, da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.
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4 	

PROGRAMAS NO
DISTRITO FEDERAL

4.1 Acelera - 2007/2009
O Programa Acelera aconteceu por meio de parceria entre a Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal, o Instituto Ayrton Senna e a
Fundação Roberto Marinho, assim organizado:
Se liga – teve como objetivo alfabetizar estudantes matriculados no
Ensino Fundamental - séries iniciais (1ª a 4ª série), com distorção idade-série
(idade-ano) dois anos ou mais, na faixa etária de 9 a 14 anos.
Acelera DF – objetivou combater a distorção idade-série (idade-ano) e
destinou a estudantes alfabetizados, matriculados no Ensino Fundamental séries iniciais (1ª a 4ª série), com distorção idade/série de dois anos ou mais,
na faixa etária de 9 a 14 anos.
Programa Vereda - era voltado para estudantes com 15 anos ou mais,
matriculados no Ensino Fundamental – séries finais (5ª a 8ª série) e estudantes
com 17 anos ou mais matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio.
Potencialidades
• Forneceu conceitos importantes sobre autoestima e resiliência, mas sobretudo
instrumentalizou o professor para trabalhar de uma forma nova, centrada no estudante.
• Participação dos professores em curso formal de capacitação a distância, denominado
“Capacitar”.
• Material exclusivo.

Fragilidades
• A não previsão de uma parcela de 30% dos estudantes multirrepetentes.
• Ausência de metodologia para a alfabetização dos estudantes.
• Capacitação inicial dos professores visou a, apenas, mobilizá-los e convocá-los para
uma nova experiência e não um aprofundamento do programa.
• As teleaulas eram desconectadas da realidade dos estudantes e os educadores,
em muitos casos, deixaram de utilizá-las, comprometendo o uso dos livros que
acompanhavam o programa.
• Baixa adesão dos educadores à política implantada, desmotivação.
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Ao contrário do que ocorreu com os estudantes de turmas regulares,
conforme demonstrado pelo SAEB, os estudantes mais velhos foram os que
mais se beneficiaram do Programa, (Viviane Senna Lalli Psicóloga, Diretora
do Instituto Ayrton Senna - IAS), o que sugeriu a aderência das propostas
do Programa ao público-alvo. No Distrito Federal, os resultados indicaram
alta evasão nos Anos Finais e baixa correção de fluxo.

4.2 CDIS - CDIA - Correção da Distorção Idade/Série
(2012/2014) - Correção da Distorção Idade/Ano (2015)
No ano de 2009, foi realizada a Conferência Distrital de Educação que apontou
a necessidade de construir projetos próprios sobre a defasagem, instituindo
um Fórum Permanente sobre defasagem idade-série no DF e destacando
a necessidade de se apresentar uma política educacional que atendesse à
identidade das unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do DF.
O Fórum Permanente contou com a participação de docentes de
turmas de correção da defasagem idade-série, coordenadores locais e
intermediários, além de integrantes das Subsecretarias da Secretaria de
Estado de Educação do DF (Subsecretaria de Educação Básica; Subsecretaria
de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; Subsecretaria de Gestão
de Pessoas; Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação).
Esse Fórum assumiu a missão de aprofundar o debate sobre a temática da
defasagem e de apresentar uma proposta de política pública para enfrentar
esse desafio na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Considerando que universalizar e garantir a boa qualidade de ensino
constitui um desafio, a Subsecretaria de Educação Básica do Distrito Federal
- SUBEB, em parceria com a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais
da Educação – EAPE, elaborou uma proposta contendo orientações
pedagógicas iniciais para uma possível intervenção na Rede Pública de
Ensino da então Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do
Distrito Federal – SEEDF. Essa proposta foi elaborada a partir da compilação
dos resultados da Conferência de Educação Básica, ocorrida em 2010.
Em 2012, um novo programa buscou solucionar a defasagem, intitulado
Correção da Distorção Idade-Série – CDIS -, aprovado pelo Conselho
de Educação do DF, por meio do Parecer nº 238/2012 das Orientações
Pedagógicas. Na ocasião, o Censo Escolar do Distrito Federal (2011) registrou
62.287 estudantes do Ensino Fundamental com dois ou mais anos de
defasagem idade-série, sendo 22.559 dos Anos Iniciais e 39.728 dos Anos
Finais. No Ensino Médio, os dados indicaram 6.022 estudantes nessa situação.
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O acompanhamento pedagógico aconteceu da seguinte maneira: cada
formador era responsável por um determinado número de UE (quatro no
máximo), acompanhando o desenvolvimento das atividades propostas,
conforme cronograma acordado entre formadores e professores
das unidades escolares. A organização da formação baseou-se no
acompanhamento pedagógico.
A seguir, indicamos dados do programa:
Potencialidades
• Rompimento com projetos privatizados.
• Instituição de um fórum permanente das turmas em distorção idade/série.
• Apresentação de uma política educacional que atendesse à identidade das unidades
escolares da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
• Realização de estudos coletivos às terças-feiras, possibilitando aos professores a
discussão de temas e realização de atividades relacionadas ao fazer pedagógico.
• Construção de uma proposta coletiva e contextualizada com a realidade local.

Fragilidades
• Necessidade de uma (re)organização do trabalho escolar, de modo que a equipe
gestora propiciasse espaços para reflexão sobre a avaliação das aprendizagens dos
estudantes.
• Falta de intervenções significativas, adotando estratégias de acordo com as
necessidades de aprendizagem dos estudantes.
• Formação continuada ocorria de forma irregular.
• Monitoramento e acompanhamento frágeis.
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Quadro 8 – Resultado Final CDIS - 2013

Estudantes
Atendidos
em turma de
CDIS

Estudantes
Estudantes
Estudantes
Com
com correção Estudantes
não
Aprovação
de dois ou reprovados
alfabetizados
Para o ano
mais anos
subsequente

Brazlândia

337

126

140

111

3

Ceilândia

1441

249

503

689

0

Gama

0

0

0

0

0

Guará

189

46

83

60

0

N. Bandeirante

212

33

129

50

0

Paranoá

116

39

68

9

0

Planaltina

482

154

189

239

3

PP/Cruzeiro

105

18

51

36

12

Recanto das
Emas

681

144

343

194

0

Samambaia

532

120

312

100

11

Santa Maria

84

3

0

81

0

São Sebastião

0

0

0

0

0

Sobradinho

468

135

218

115

1

Taguatinga

190

59

90

41

0

TOTAL

4977

1126

2126

1725

30

Fonte: Núcleo de correção da distorção idade-série de Ensino Fundamental SEEDF, 2014.

Quadro 9 – Média do IDEB Unidades Escolares Públicas DF
UE
Média do IDEB
das UEs públicas
do DF

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2011

2013

2015

2017

2011

2013

2015

2017

3,9

3,9

4,0

4,3

3,7

4,1

4,5

4,8

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=1376519.
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Apesar dos esforços, os resultados não resolveram a problemática. Havia,
ainda, um alto índice de reprovação (34,66%) dos estudantes atendidos
nessas turmas, evidenciando que o ensino e a avaliação desenvolvidos não
estariam lado a lado com as aprendizagens (SOARES, 2015).

4.3 PPAAE - Programa para Avanço das aprendizagens Escolares
– 2016/2019
O atual desenho do Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares
(PAAE) buscou resolver os altos índices de defasagem e dar continuidade
às políticas de correção de fluxo adotadas pela Secretaria de Estado de
Educação do DF, desde 2012. Essa estrutura do PAAE embasou-se nas
Orientações Pedagógicas para a Correção da Distorção idade/série, na Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, aprovadas pelo Parecer nº 238/2012CEDF, na construção do Currículo de Educação Básica da SEEDF, dentre
outros documentos norteadores.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresentou o
Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE -, com vigência
de 2016-2018. O programa foi prorrogado para o ano de 2019, a fim de
manter a oferta do atendimento de correção de fluxo, conforme Parecer
CEDF nº 171/2018, homologado pela Portaria SEEDF nº 316/2018, datada de
10/10/2018. No modelo atual, o projeto é regulamentado pela vigência
de 2016-2018, aprovado pelo Conselho de Educação do DF por meio do
Parecer nº 43/2016-CEDF e Portaria nº 69/SEEDF, de 14 de março de 2016.
O PAAE visou promover o desenvolvimento de ações direcionadas
para a superação da defasagem idade-ano, que historicamente permeia
o cenário educacional do Distrito Federal, requerendo ações afirmativas
que não se limitem a propor a melhoria dos indicadores educacionais, mas
especialmente, a atender com qualidade, as necessidades de aprendizagem
desses estudantes já fragilizados e negligenciados e sob o risco do não
exercício da cidadania plena.
No PAAE, as turmas eram exclusivas com as seguintes possibilidades de
progressão:
• Bloco 1 - corresponde aos objetivos e conteúdos referentes aos 6º e
7º anos.
• Bloco 2 - corresponde aos objetivos e conteúdos referentes aos 7º
e 8º anos.
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• Bloco 3 – corresponde aos objetivos e conteúdos referentes aos 8º
e 9º anos.
Após o término do ano letivo, a correção era no máximo de dois anos
em cada bloco. Apesar da exclusividade das turmas e de uma organização
curricular em Blocos de 3 turmas, não atingimos resultados satisfatórios na
correção, conforme gráfico que segue:
Gráfico 1 - Estudantes atendidos por programas de correção de fluxo no DF

Considerando os números relacionados à adesão ao programa, percebe-se
um baixo índice de atendimento. As taxas percentuais indicam baixa adesão, já
que o mesmo não era obrigatório. Em 2019, o DF, dos quase 40 mil estudantes
de Anos Finais em defasagem, atendeu apenas cerca de 1.036 estudantes.

Ano

Nº de turmas de
correção

Nº de estudantes
atendidos em
correção

Nº de estudantes
avançados

Nº de estudantes
aprovados

Nº de estudantes
retidos

Nº de estudantes
que abandonaram

Quadro 10 – Números do PAAE

2015

03

2.917

1.325

533

654

405

2016

92

2.605

1.117

523

525

381

2017

176

4.829

2.098

514

683

714

Fonte: http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/PPP_guara_CEF03_estrutural.pdf
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O quadro 11 apresenta o resultado do rendimento dos estudantes nos
programas de correção de fluxo nos anos de 2015, 2016 e 2017. Uma análise
retrospectiva dos três anos das políticas de correção de fluxo, Orientações
Pedagógicas da CDIS, posteriormente intitulada CDIA, e PAAE, mostrou
que os resultados obtidos estão aquém do esperado. Assim, esses números
refletem a necessidade de um esforço conjunto e contínuo aprimoramento
contínuo das políticas públicas que promovam o avanço das aprendizagens
escolares dos estudantes na Rede Pública de Ensino do DF. Em 2018, foi
realizado um Projeto-Piloto com vistas a estudar as lacunas do Programa
PAAE e indicar mudanças à conjuntura então vigente.

4.4.

PAAE – 2018 – Projeto-Piloto

Em 2018, foi realizado um Projeto-Piloto no CEF 03 da Estrutural com
o objetivo de conhecer fatores que poderiam dificultar ou facilitar a
implantação de uma nova proposta de correção de fluxo, Novo PAAE, e
avaliar as possibilidades de sucesso ou fracasso.
O principal diferencial foi a presença do pedagogo nas turmas com
2 horas-aula semanais. Como indicadores de acompanhamento/avaliação,
foram utilizados: desempenho escolar, acompanhamento da progressão
das aprendizagens, participação dos professores nas coordenações
pedagógicas coletivas, participação no curso de formação continuada
realizado na unidade escolar, taxas de infrequência e de abandono escolar.
A pesquisa realizada pela Diretoria de Ensino Fundamental-DIEF e pela
Gerência de Políticas Educacionais para o Desempenho Escolar-GDESC,
mostrou os seguintes resultados indicados pela percepção dos pares:

Estudantes:
•
•
•
•

Alto índice de infrequência (causas sociais, econômicas).
Diversos casos de indisciplina e dano ao patrimônio (pertencimento).
Desmotivação com os estudos (orientação).
Desinteresse nas aulas pouco envolventes, dentre elas a da pedagoga.
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Professores:
• Elevado número de professores em contrato temporário e com carga
horária 20h/20h nas turmas do programa.
• Dificuldades de realização da Coordenação Pedagógica (pautada em
informes).
• Ausência de planejamento pedagógico coletivo (“saber fazer”).
• Pouca articulação entre os professores das turmas com a pedagoga
regente (isolamento).
• Falta de empoderamento do Coordenador Pedagógico (inexperiência).
• Descrença na progressão continuada das aprendizagens (avaliação).
• Frustração e desmotivação com o trabalho (adoecimento do
professor).
• Índice de 48% de evasão/abandono escolar nas turmas formadas.
• A experiência piloto, pautada em um estudo de caso com
acompanhamento local, realizado pelos coordenadores de nível central
desta SEEDF, não foi ampliada para o ano letivo de 2019.
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5 	

ESTUDO DE CASO DF
2019 (PAAE) E CENÁRIO
ATUAL

Considerando os resultados mostrados pelos projetos desenvolvidos
na SEEDF até 2018, com vistas a apoiar-se na pesquisa científica de
estudo de caso, procurou-se identificar com maior aprofundamento e
contextualização, os possíveis problemas e déficits no programa de correção
de fluxo escolar vigente na SEEDF, o PAAE. Os dados foram coletados in
loco, pela equipe DIEF-GDESC, Gerência de Políticas Educacionais para o
Desempenho Escolar, da Diretoria de Ensino Fundamental, em visitas às UE
participantes do atual programa, entre os dias 13 e 28 de maio de 2019.
Foram entrevistados gestores, supervisores, coordenadores, estudantes e
professores.
Com as informações coletadas, analisadas e, ainda, a partir dos estudos
supracitados, constitui-se a proposta do novo programa que atenda às
necessidades explicitadas no estudo de caso, com o objetivo de corrigir a
distorção idade-ano existente.
Para análise da pesquisa, esse estudo de caso categorizou as fragilidades
e potencialidades que foram encontradas nas 42 turmas que atendem
estudantes participantes do Programa para Avanços de Aprendizagens
Escolares - PAAE - de Ensino Fundamental Anos Finais, no Distrito Federal.
Atualmente, são participantes do Programa seis Coordenações
Regionais de Ensino: Brazlândia (CED 02 e CED Incra 8), Ceilândia (CEF 25,
CEF 27 e CEF 33), Guará (CEF 03 Estrutural, CEF 08 e CEF 10), Sobradinho
(CEF 04), Planaltina (CEF 04, CED Condomínio Estância III e CED Vale do
Amanhecer) e São Sebastião (CEF Cerâmica São Paulo, CEF Miguel Arcanjo
e CED São Bartolomeu), no total de 42 turmas de 6º a 9º anos.
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Para realização da investigação, a DIEF/GDESC agendou visitas por meio
eletrônico e, posteriormente, confirmadas por telefone. Foram visitadas
as UE supracitadas, acompanhadas pela chefia da Unidade Regional de
Educação Básica - UNIEB - de cada Coordenação Regional de Ensino e pelos
Coordenadores Intermediários, responsáveis pelo acompanhamento das
unidades escolares.

5.1 Protocolo de estudo
• Formalização das visitas locais
Inicialmente, foi realizado um encontro no auditório do Edifício Phenícia
(SEDE 1 da SEEDF), no dia 16 de abril de 2019, com Coordenadores Regionais,
Gestores das UE que atendem turmas do PAAE e Chefes das Unidades
Regionais de Educação Básica, para tratar sobre a defasagem idade-ano e
assuntos pertinentes a essas turmas.
Após análise do encontro, foi produzido um cronograma de
atendimento às UNIEB e às unidades escolares que participam do PAAE,
seguido de comunicado, por meio de Circular (nº 131/2019 - SEE/SUBEB,
em 02/05/2019). Posteriormente, os coordenadores centrais da GDESC
fizeram contato telefônico com todas as CRE partícipes do programa para
confirmação ou agendamento de uma melhor data para a realização das
visitas.
• Objetivos
a) Diagnosticar situação geral das turmas e propor estratégias de
aprendizagem aos estudantes do PAAE;
b) Fomentar o desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado nas
UE;
c) Conhecer in loco o trabalho realizado nas unidades escolares que
ofertam turmas específicas do PAAE, com intuito de ouvir a equipe
gestora, supervisores, coordenadores, estudantes e professores, sobre as
potencialidades e fragilidades do programa;
d) Aproximar a Subsecretaria de Educação Básica/Diretoria de Ensino
Fundamental às Unidades Regionais de Educação Básica e às unidades
escolares para construção de novas possibilidades para correção de fluxo.
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• Público visitado e tempo da pesquisa
Nas UE visitadas, a GDESC/DIEF entrevistou 29 profissionais da
educação, dentre esses, cinco chefes das UNIEB, professores, estudantes
e coordenadores locais. Cada visita durou cerca de três horas, já incluído o
tempo de entrevista, no primeiro semestre de 2019.
• Perfil dos estudantes
São 40% do sexo feminino e 60% do sexo masculino, com média de
três anos de reprovação, em anos anteriores, predominantemente, pardos
e negros (perfil declarado), nível socioeconômico em relação à renda: baixo
e muito baixo (PNAD).
• Documentos consultados
Plano Distrital de Educação/2015 – 2024, Orientações Pedagógicas do
Programa para o Avanço das Aprendizagens Escolares, o Plano de Ação do
PAAE – DIEF/GDESC, Propostas Pedagógicas das unidades escolares, atas e
relatórios de professores.
• Instrumentos de coletas de evidências
a) Roteiro de Entrevistas: as entrevistas foram realizadas com gestores
escolares, supervisores, estudantes, coordenadores e professores.
b) Arquivos/documentos: diários de classe, lista de presença dos pais
em reunião, trabalhos feitos pelos estudantes, portfólios, Proposta
Pedagógica das UE.
c) Observação: salas de aula, de coordenação e direção das unidades
escolares.
d) Dados do sistema: somam-se 48 turmas de Anos Finais. Cada turma
tem em média 30 estudantes, listados de 6º a 9º ano, porém, com
assiduidade de cerca de 20 a 25 estudantes.
• Da análise de dados:
Os dados foram categorizados a partir da análise de conteúdos de Bardin
(2011), tomando como base o estudo de caso como estado do conhecimento,
em que o caso da pesquisa foi o Programa PAAE, com achados organizados
em três categorias a saber: fragilidades, potencialidades, sugestões.

43

Programa Atitude
a) Fragilidades:
• Falta material didático específico (livros, apostilas).
• Muito conteúdo para pouco tempo.
• Professores com turmas do ensino regular, além do PAAE (exemplo:
professora de inglês ministra para 6º, 7º, 8º e 9º anos – planejamentos
diferentes para cada turma).
• Não há atendimento de equipes de psicólogo ou pedagogo na Rede
e orientador educacional para esse tipo de projeto.
• A falta de interesse dos estudantes em ficar nas turmas do PAAE.
• Alguns professores escolheram atuar no programa pela quantidade
reduzida de turmas, sem considerar a importância de uma metodologia
diferenciada para os estudantes.
• Falta de continuidade do trabalho, uma vez que a maioria dos
professores é de contrato temporário.
• Ausência de formação.
• Infrequência e evasão sem acompanhamento.
• Indisciplina e sentimento de não pertencimento.
• Alguns estudantes envolvidos com problemas de drogadição.
• Turmas cheias.
• Absenteísmo.
• Os estudantes não se envolvem com o aprendizado, com exceção
dos passeios, do intervalo e do lanche.
• O crescimento é lento, os professores não veem resultados
satisfatórios.
• 80% dos estudantes não contam com apoio familiar.
• Os estudantes apresentam proficiência de estudantes de anos iniciais.
• Os estudantes mostram atitudes violentas.
• A comunidade escolar não participa do programa.
b) Potencialidades
• Educadores consideram que houve melhora na aprendizagem em
relação ao ano de 2018, pois existe a oportunidade de atendimento
diferenciado ao estudante.
• Educadores consideram necessária a existência de um programa para
correção de idade/ano.
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c) Sugestões
• Ações de resgate social, investimento em cultura.
• Estudantes precisam de qualificação e formação.
• Orientação para lidar com questões emocionais.
• Criação de uma bolsa-auxílio para estudantes que frequentam e
apresentam rendimento escolar.
• Formação com abordagens socioemocionais.
• Trabalhar a autoestima dos estudantes.
• Prova diagnóstica para identificar o nível dos estudantes.
• Associar o programa a cursos profissionalizantes.
• Possibilitar aos estudantes do programa conhecer outras unidades
escolares que atendam turmas do PAAE (Jogos da Amizade).
• Redução para no máximo 20 estudantes por turma.
• Inserção da família e de órgãos responsáveis para dar assistência
social e emocional.
• Trazer a família para a UE, por meio de projetos.
• Estabelecer propostas de estudos e práticas de sala de aula que
fortaleçam a autonomia e o protagonismo estudantil.
• Assistência social para a família.
• Promover fóruns de professores para trocar experiências.
• Professores exclusivos para o PAAE.
• Criar bancos de ideias, de experiências.
• Criação de um material específico para o PAAE (plataformas virtuais,
livros, cursos, jogos etc.).
• Atuação de pedagogo e psicólogo ou orientador exclusivos para o
projeto.
• Obter coordenação voltada para professores do PAAE.
• Fortalecer a proposta com práticas pedagógicas para construção
e implementação de projetos interdisciplinares e voltados para a
realidade do estudante.
• Trabalho com o grupo “Elemento 5” Vila dos Sonhos (Projetos com 17
oficinas voltadas para adolescentes).
• Recursos do PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e
Financeira) exclusivos para as unidades escolares que atendem o PAAE.
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• Buscar parcerias para possibilitar estágios remunerados, ou inserção
no programa jovem aprendiz; bolsas de estudos.
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6 	

PROGRAMA ATITUDE:
CORREÇÃO DE FLUXO
ESCOLAR NO DF
- POSSIBILIDADES
PARA CONTINUAR
AVANÇANDO

A partir das análises e dos estudos realizados, considerou-se que
os programas, desenvolvidos ao longo dos últimos 10 anos, ainda não
conseguiram resolver a questão da distorção. Além das indicações legais
já mencionadas, cabe destacar que o Plano Estratégico da SEEDF aponta o
atendimento das fragilidades por meio de bandeiras que se destacam como
importantes elementos para a correção de fluxo: a Escola que queremos
objetiva o desenvolvimento das unidades com problemas de infraestrutura,
propor engajamento dos profissionais, bem como a diminuição do índice de
evasão e reprovação e elevação da autoestima de educadores e estudantes,
como elemento importante na defasagem; o Inov@ visa ampliar o uso de
novas tecnologias no processo de instrução e aprendizagem, criação de
espaços de inovação e tecnologia e o uso de internet de alta velocidade
e equipamentos multimídia nas salas de aula, computadores para todos os
professores, currículo disponível em plataformas digitais.
Por outro lado, atender aos estudantes em defasagem pode contribuir,
também, para ampliar políticas de educação voltadas às trajetórias de
sucesso escolar ao incluir esses sujeitos. Um dos maiores desafios da
Secretaria de Educação é atingir 50% (cinquenta por cento) até 2024 da
meta do PDE. Em 2019, apenas 6% dos estudantes da Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal foram atendidos no programa anterior de correção de
fluxo.
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O quadro a seguir mostra a quantidade de turmas no ano de 2019.
Quadro 11 – Nº de turmas 2019

CRE

Quantidade de turmas

Brazlândia

6

Ceilândia

8

Guará

7

Planaltina

9

São Sebastião

9

Sobradinho

3

Fonte: SUPLAV-DIOFE setembro/2019.

Em caso de atendimento ao total de estudantes em defasagem, seriam
necessárias 1892 turmas de 30 estudantes cada, conforme tabela abaixo.
Tabela 4 – Defasagem por Coordenação Regional de Ensino 2018

DEFASAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL POR REGIONAL/DF 2018
CRE

QUANTITATIVO
DE UE

ESTUDANTES EM
DEFASAGEM

Ceilândia
Brazlândia
Gama
Guará
Núcleo Bandeirante
Paranoá
Planaltina
Plano Piloto
Recanto das Emas
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Sobradinho
Taguatinga

84
23
38
24
24
31
59
64
21
36
21
19
39
47

10.220
2.581
3.560
2.882
2.406
4.047
6.052
3.594
3.774
4.175
2.744
3.340
3.678
3.922

QUANTITATIVO DE
TURMAS
(30 estudantes)
340
86
118
96
80
134
201
119
125
139
91
111
122
130

TOTAL

530

56.760

1.892
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Continuamos longe da meta que é atender 50% do total de estudantes.
Dados do INEP indicam que, em 2018, foram 44 mil estudantes do Ensino
Fundamental e cerca de 24 mil estudantes no Ensino Médio, em distorção.
Números que reforçam a necessidade da correção de fluxo no DF:

Fonte: www.unicef.org/brazil/trajetorias-de-sucesso-escolar

*Taxa de distorção idade/série - Fonte: www.unicef.org/brazil/trajetorias-de-sucesso-escolar
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Quadros 12 do fluxo escolar 2017 e 2018 dos estudantes do PAAE
Quadro 14 - Fluxo – Taxa de distorção idade-série (idade-ano) – DF
Percentual de estudantes em defasagem idade-ano no Distrito Federal (%)
Ensino Fundamental

Defasagem

Matrículas

Matrículas

Defasagem

Matrículas

2018
Defasagem

2017

2016
Defasagem

Matrículas

2015
Defasagem

Matrículas

2014

1º ano

27249 4%

29096 6%

27759 3%

28448 2%

28265 2%

2º ano

26808 5%

27797 5%

28404 5%

27670 3%

28132 3%

3º ano

34331 17%

33223 18%

33749 18%

34238 13%

33082 13%

4º ano

31386 18%

29806 18%

29276 19%

29428 13%

29862 13%

5º ano

34857 32%

32172 21%

31123

21%

30595 16%

30672 16%

6º ano

39351 35%

39778 34%

38030 34%

36048 24%

33753 24%

7º ano

34932 33%

34481 33%

34919 32%

34078 25%

33564 25%

8º ano

32138 30%

31019 31%

30632 31%

31032 23%

30211

9º ano

30156 29%

29775 29%

29033 30%

28828 22%

29767 22%

23%

Fonte: Elaboração DIEF – Base Censo Escolar/INEP – 2014 a 2018

Observando o Quadro 14 e os Gráficos 2 e 3 que seguem, pode-se
verificar uma tendência de diminuição da defasagem que acompanha o
decaimento do número de matrículas na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal. Analisar esse fator isolado pode desencadear uma perspectiva
rasa dos fatos que também perpassam a realidade de nossos estudantes, a
saber: crise econômica nos últimos 3 anos que pode influenciar o número
de abandono, repetência e, consequentemente, defasagem; número
insuficiente de unidades escolares para atender públicos de regiões
periféricas; falta de transporte para deslocamento dos estudantes e/ou
condições para esses estudantes irem até suas unidades escolares.
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NOTA: 794 alunos concluíram o Ensino Fundamental, sendo 4 alunos do 7º ano e 790 alunos do 8º ano, provenientes dos ACELERADOS dos Anos Iniciais.

Fonte: INEP – Censo Escolar 2017/2018
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Aprovados

-

3

Admitidos

1

3

Transferidos

25

2º

10

1º

3

-

2
66,67%

-

1
33,33%

-

1

4

5º

Em Processo de Alfabetização

Matrícula Inicial

Movimento

Matrícula Final

-

-

5
3,31%
151

-

-

-

-

-

1

1

1º

51
33,77%

50
33,11%

45
29,80%

-

28

20

143

Total

7

49

-

18
36,73%

14
28,57%

4
57,14%
1
14,29%

17
34,69%

-

7

7

49

3º

2
28,57%

-

-

-

7

2º

91

-

17
18,68%

56
61,54%

18
19,78%

-

18

8

81

4º

Alfabetizados

1

-

-

-

1
100,00%

-

1

-

-

5º

148

-

36
24,32%

74
50,00%

38
25,68%

-

26

16

138

Total

299

5
1,67%

87
29,10%

124
41,47%

83
27,76%

-

54

36

2 81

Total
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Gráfico 2 – Número de Matriculados Ensino Fundamental 2014-2018

Fonte: DIEF-Base Censo Escolar DF 2018.
Gráfico 3: Percentual de estudantes defasados em relação ao número de matriculados
Ensino Fundamental de 2014 a 2018
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Fonte: DIEF-Base Censo Escolar DF 2018.
Gráfico 4: Estudantes em defasagem por CRE

Fonte: DIEF-Base Censo Escolar DF 2018.

Fonte: Elaboração DEIF com base no Censo Escolar SEDF – 2016, 2017 e 2018
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6.1 Georreferência da defasagem no DF
A localização de fragilidades pode ajudar a direcionar as ações
do programa e estabelecer metas de atendimento. A tabela, a seguir,
descreve a defasagem no Ensino Fundamental no Distrito Federal por CRE
- Coordenação Regional de Ensino -, nos anos de 2016 a 2018. Os dados de
defasagem foram calculados de acordo com o número total de estudantes
matriculados do 1º ao 9º ano.
Mapa de Georreferência no DF

Fonte: Elaboração DIEF base Censo Escolar 2018.

Nota-se, no mapa, que a distorção pode ser associada à baixa renda da
população e à maior quantidade de UE rurais, nas quais a entrada tardia e a
distorção são em média maiores. Existe maior tendência na região norte do DF.
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Resultados da pesquisa organizados em fatores críticos de sucesso

Programas do Distrito Federal

6.2 Bases teórico-metodológicas para um novo programa
Os pressupostos teórico-metodológicos têm por base os fundamentos
das teorias crítica e pós-crítica, adotadas pelo Currículo em Movimento
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nesse sentido,
a Pedagogia Histórico-Crítica é adotada para viabilizar o acesso aos
conhecimentos e sua compreensão por parte do estudante a conteúdos
que lhe permitam compreender e participar da sociedade de forma crítica.
A finalidade é socializar o saber sistematizado historicamente e construído
pelo ser humano. Sendo assim, a função social da escola é proporcionar
as condições necessárias para a transmissão e absorção desse saber,
considerando a revolução tecnológica e cultural na era do conhecimento
do séc. XXI.
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Nessa concepção, a educação se apresenta como escola inclusiva e
democrática, num movimento de proximidade e partida, que se constitui na
compreensão da pessoa, como potencialidade do pensar, do sentir e do agir
baseando-se no encontro entre a energia dialogal e a impulsão do projeto
educacional. Encontros que desafiam pessoas e organizações a exercitarem
sua capacidade de dialogar, uma atividade que tem sido explicada,
também, na perspectiva pedagógica. Um processo de encontro e diálogo,
valorizando princípios didático-pedagógicos, seja por problematização/
reflexão, criticidade/criatividade ou planejamento/avaliação.
A Pedagogia da Presença vem resgatar esse processo, ao promover
o exercício da condição humana, o que ocasiona a proximidade. A
proximidade se caracteriza pela idealização da relação professor/estudante
e da convivência social. Ambas - presença e proximidade - encontram-se em
constante partida. E essa dinâmica pedagógica da presença, proximidade e
partida seria mais uma oportunidade para tornar a prática da docência um
processo pessoal e social compatível com a dignidade humana e com uma
educação de excelência.
O estado de partida se dá porque o ser humano encontra-se em
constante peregrinação, denotando um movimento de continuidade.
Assim é o ato educativo, uma vez que o processo pedagógico que objetiva
potencializar as partidas educacionais, a autonomia e a liberdade, rumo a
uma atitude de conquistas e transformação, bem como potencializar “a
construção e a inovação do conhecimento, mediante uma abordagem que
promove a cidadania, a justiça e a solidariedade e, sobretudo, a autonomia
para construir uma sociedade mais digna”. (SÍVERES, 2015)
Um programa baseado na pedagogia da presença, proximidade e
partida busca a tridimensionalidade educacional por meio das experiências
vividas cotidianamente no contexto escolar, na relação com as tecnologias de
apoio e na autonomia adquirida para prosseguir avançando. Nessa concepção,
o currículo deve ser entendido como integrado, flexível e adequado à realidade
e ao contexto do estudante, onde se é possível uma reconfiguração do
planejamento, mediante utilização de dispositivos digitais, fato que amplia ao
estudante a possibilidade de acessar qualquer tema ou tópico de qualquer
lugar do mundo, virtualmente, e encontrar o conteúdo das aulas em blogs,
páginas do Facebook, Twitter, YouTube, entre outras fontes.
O professor tem sua atuação pautada na mediação, na promoção da
interação e na articulação em sala, para que o estudante seja protagonista nos
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processos de criação e de desenvolvimento do sucesso na aprendizagem.
Os professores serão facilitadores em ambientes de aprendizagem ativa,
em habilidades que possam incluir:
• Incentivar o diálogo;
• Evitar lacunas de conhecimento;
• Comparar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento;
• Manter o foco em informações e conteúdos importantes;
• Ser capaz de fomentar ideias;
• Ofertar informação quando os estudantes apresentarem dificuldades
de expor suas ideias ou quando houver oportunidade para aprofundar
a discussão;
• Produzir associações entre informações novas e as já absorvidas.
Consideram-se, como possibilidade metodológica, as metodologias
ativas e o ensino focado no estudante, que possibilitam responder à
produção de conhecimento e à facilidade de acesso à informação. No
mundo globalizado, o processo educacional exige uma nova ordem na
maneira pela qual se transmite o conhecimento.
As pesquisas realizadas nesse estudo apontam que alguns elementos são
fundamentais para a proposição de projetos ou programas de atendimento
à correção de fluxo, entre os quais, destacam-se:
• Oferecer
uma
metodologia
diferenciada,
baseada
na
interdisciplinaridade, na aprendizagem significativa e no protagonismo
estudantil;
• Formação contínua e em serviço de educadores e gestores;
• Matriz curricular diferenciada e significativa, de forma que os
estudantes possam atingir as competências e habilidades de cada nível
de aprendizado;
• Planejamento e operacionalização de atividades integradas, além de
atividades fortemente embasadas na introdução da iniciativa científica,
bem como na formação de redes de interação;
• Materiais contextualizados, desenvolvidos e testados para o programa;
• Sala ambientada com equipamentos, mobiliário e recursos específicos
(TV, jogos, materiais pedagógicos, outros);
• Tempo para reuniões de planejamento, atendimento individualizado
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com os estudantes, com os pais e o apoio da gestão escolar.
• Nesse cenário, a Metodologia Ativa surge como possibilidade para que
o estudante passe de mero agente ouvidor para ser parte do sujeito de
construção do conhecimento. E, ao professor, cabe uma “nova” função:
a de construir o saber por meio dessa interação e não apenas por meio
da transmissão de conteúdos programáticos organizados por módulos
de aprendizagem, mas sim numa proposta que atenda o estudante
dentro de um contexto de participação ativa, de um aprender fazendo.
• Alguns pontos importantes de destaque:
• Cadernos de Apoio para professores e estudantes;
• Parceria e mediação familiar;
• Medidas de acompanhamento das taxas de rendimento bimestral;
• Parcerias com UNICEF (Busca Ativa e Trajetórias de Sucesso) infrequência e abandono;
• Rede integrada governamental envolvendo outras Secretarias;
• Estudos relacionados às questões sociais, de saúde, cultura, entre
outras.

6.3.

Da organização geral da proposta

No Programa em tela, os estudantes serão inseridos nas turmas regulares
exclusivas com matriz própria do programa. Ainda podem ser oferecidas
atividades extraclasses, a título sugestivo, das quais:
•
•
•
•
•

Oficinas com desenvolvimento para o protagonismo estudantil;
Projetos de Vida e Competências Socioemocionais;
Atividades esportivas, artes plásticas, música, dança, teatro, cinema;
Passeios com visitas guiadas;
Outras atividades extracurriculares.

A ousadia com que assumimos orientar uma nova organização tem
como premissa incentivar a inserção do estudante na composição de seu
próprio currículo e visa estimular a construção de identidades autônomas
por meio de práticas educativas comprometidas com a formação ética. Ao
passo que indicamos uma nova organização de tempo-espaço, vislumbra59
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se o favorecimento da construção de aprendizagens mais significativas e
potencialização do uso de espaços disponíveis para atender às necessidades
formativas dos estudantes.
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7 	

IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA ATITUDE
– Ensino Fundamental:
Anos Finais – Regime
Anual dividido em duas
etapas

“Como grande parte da defasagem idade/série decorre de
reprovações sucessivas, são imprescindíveis mudanças na escola –
de modo a pôr em prática uma concepção de educação inclusiva
e um ensino de qualidade, que assegure a promoção com
aprendizagem efetiva – impedir que os sistemas educacionais
continuem gerando a necessidade de classes de aceleração e
repensem os tempos de aprendizagem” (SETUBAL, 2000, p. 10).

O currículo do ensino fundamental deve estar alicerçado na Base
Nacional Comum Curricular - BNCC, a ser complementada, em cada sistema
de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura,
da economia e dos educandos. Nesse sentido, foram elencados critérios
para implementação do Programa Atitude nas Coordenações Regionais de
Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a saber:
a) Formação de turmas de correção do Programa Atitude - Anos Finais
do Ensino Fundamental, na unidade escolar, preferencialmente, seis
turmas, em polos sugeridos pela Coordenação Regional de Ensino. A
abertura de turmas será autorizada e acompanhada pela Diretoria de
Acompanhamento da Oferta Educacional/DIOFE.
b) Necessidade, adesão, interesse e sensibilização por parte dos
gestores, coordenadores e professores, assim como a existência de
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espaço físico para a abertura das salas e a vinculação de capacitações
durante o ano letivo para a comunidade escolar.
c) Autorização expressa dos pais e/ou responsáveis dos estudantes
para inclusão nas turmas do Programa.
d) Estudantes que tenham dois ou mais anos de defasagem ano/série
em relação à idade, entre 13 e 17 anos.
e) As unidades escolares com estudantes em defasagem idade-ano
deverão formar turmas de correção de fluxo do Programa Atitude.
Cada unidade escolar poderá formar, no máximo, seis turmas e no
mínimo duas, em cada turno.
f) As turmas serão compostas, obrigatoriamente, por no máximo 25
estudantes.
g) O estudante do 9° ano do Ensino Fundamental não participará das
turmas do Programa.
h) A formação de turmas de correção de fluxo do Programa Atitude, nas
unidades escolares do campo, ficará sujeita à análise da SUPLAV/DIOFE.
i) A formação de turmas será, exclusivamente, de acordo com o ano
referência de escolaridade do estudante.
j) Com o objetivo de garantir a participação nas turmas do Programa,
será permitida a matrícula e o remanejamento do estudante durante
todo o ano letivo, a qualquer tempo, com devida adequação curricular,
incluindo estudantes oriundos de outros Estados e/ou outras
Instituições Educacionais, desde que haja análise da situação registrada
em Ata, com anuência dos pais e/ou responsáveis.
k) Caberá à Coordenação Regional de Ensino, por meio da Unidade
Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia da Educação
(UNIPLAT), realizar o levantamento do quantitativo de turmas a serem
abertas em suas respectivas unidades escolares e encaminhá-lo para a
DIOFE em tempo hábil para a abertura das turmas, de acordo com as
normativas vigentes da SEEDF.
l) Competirá à Coordenação Regional de Ensino, por meio da UNIPLAT
e em parceria com a UNIEB, acompanhar a abertura de turmas das suas
unidades escolares e encaminhar a informação para a DIOFE.
m) Todo levantamento do quantitativo de turmas a serem abertas nas
unidades escolares será informado às respectivas Unidades de Gestão
de Pessoas (UNIGEP)/CRE, com cópia para Gerência de Modulação de
Pessoas (GMOP)/SUGEP e para às respectivas UNIEB.
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n) Unidades escolares que ofertam Anos Finais que apresentarem o
quantitativo de estudantes (mínimo duas turmas de 20 estudantes em
cada) em defasagem idade/ano deverão, obrigatoriamente, ofertar
turmas do Programa Atitude.
o) As unidades escolares que não apresentarem quantitativo mínimo
de estudantes para formação de turmas poderão encaminhar seus
estudantes para as Unidades Escolares mais próximas de sua residência,
que constam no levantamento feito pela DIOFE, com a anuência dos
pais e/ou responsáveis, sob a organização da Coordenação Regional de
Ensino, desde que hajam vagas disponíveis.
p) As unidades escolares que apresentarem quantitativo de seis turmas
poderão ter direito a um Coordenador Pedagógico exclusivo e a um
Assistente de Correção de Fluxo (voluntário), havendo a possibilidade
de ampliação da oferta de Assistentes.
q) As Unidades Escolares participantes do Programa poderão contar
com o aporte diferenciado de recursos oriundos do PDAF.
As turmas serão organizadas nos Anos Finais em Blocos:

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3

Estudantes oriundos do 6°
ano

Estudantes oriundos do 7°
ano

Estudantes oriundos 8°
ano

Mínimo de 13 anos de idade

Mínimo de 14 anos de idade

Mínimo de 15 anos de
idade

Corresponde aos objetivos e Corresponde aos objetivos e
conteúdos referentes ao 6°
conteúdos referentes ao 7°
e 7° anos
e 8° anos

Corresponde aos
objetivos e conteúdos
referentes ao 8° e 9°
anos

Obs.: Os objetivos e conteúdos de aprendizagem são baseados no Currículo em
Movimento do DF para os Blocos 1, 2 e 3 do Programa Atitude e estão no anexo deste
documento.

7.1 Matriz curricular
Os Componentes Curriculares da Matriz Curricular estarão organizados
anualmente em duas etapas de Componentes Semestrais ofertados
concomitantemente. Cada etapa de Componentes Semestrais deverá ser
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cumprida em, no mínimo, 100 dias letivos, previstos no Calendário Escolar.
Faz-se necessário distribuir os Componentes Curriculares Semestrais de
forma alternada pelo total das turmas do Programa na unidade escolar (no
mínimo duas e no máximo seis).

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Etapa: Ensino Fundamental – Anos Finais - 6º ao 9º ano
Programa Atitude – Correção de Fluxo Escolas
Turno: Diurno
Jornada: Parcial
Regime: Anual, com organização na semestralidade
Módulo: 40 Semanas
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA

ÁREA DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES

Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3

Estudantes
oriundos do 6°
ano

Estudantes
oriundos do 7°
ano

Estudantes
oriundos 8° ano

Etapa A

Linguagens

Etapa B Etapa A

Etapa B

Etapa A

Etapa B

Língua
Portuguesa

5

5

5

5

5

5

Língua Inglesa
Educação Física

4
3

-3

4
3

-3

4
3

-3

Arte

--

4

--

4

--

4

Matemática

Matemática

5

5

5

5

5

5

Ciências da
Natureza

Ciências
Naturais

4

4

4

4

4

4

História
Geografia

5
--

-5

5
--

-5

5
--

-5

Ensino Religioso

1

1

1

1

1

1

3

--

3

--

3

--

--

3

--

3

--

3

30

30

30

30

30

30

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Ciências Humanas
Ensino Religioso

PROJETOS
Projetos Temáticos

Projeto
Interdisciplinar 1
Projeto
Interdisciplinar 2

TOTAL DE MÓDULOS – AULAS
SEMANAIS
TOTAL DA CARGA HORÁRIA ANUAL

OBSERVAÇÕES:
1 . Os Componentes Curriculares da Matriz Curricular estarão organizados anualmente em duas etapas de
Componentes Semestrais ofertados concomitantemente. Cada uma das etapas (A e B) deverá ser cumprida
em, no mínimo, 100 dias letivos. Faz-se necessário distribuir os Componentes Curriculares Semestrais de
forma alteranda pelo total das turmas do Programa na unidade escolar (no mínimo duas e no máximo seis).
2 . O horário de funcionamento será definido por cada unidade escolar.
3 . A duração do módulo-aula é de 50 minutos cada.
4 . A duração do intervalo é de 15 minutos, não computados no horário de aula.
5 . O dia letivo é composto por 6 módulos-aula.
6 . Os Projetos interdisciplinares oferecidos pelo Programa serão direcionados por temas que contemplem Projeto
de Vida e Competências Socioemocionais.
7 . Na unidade escolar em que não houver optante pelo componente curricular Ensino Religioso, a carga horária
será preenchida pelo componente Projeto Interdisciplinar.
8 . Após o término do ano letivo, a correção será de, no máximo, dois anos, em cada bloco.
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7.2 Organização dos componentes curriculares nas etapas
semestrais
Pensar em tempos diferenciados na organização curricular é oferecer
possibilidades para os estudantes. No atual modelo, todos os Componentes
Curriculares percorrem o ano letivo. No programa proposto, existe uma
divisão baseada nas matrizes curriculares semestrais que reconsideram
essa estrutura dando ênfase aos Componentes Curriculares em que se
concentram os maiores índices de reprovação e reorganizando as demais.
A esse respeito, os estudos indicam que os estudantes ampliam seu
tempo de estudo com maior dedicação aos Componentes Curriculares
específicos, consideram maior facilidade em estabelecer relações com os
professores e ficam menos sobrecarregados (FERREIRA, 2016).
Etapa A
(1º Semestre)
Componentes
Curriculares
Língua Portuguesa

Etapa B
(2º Semestre)

N.º aulas semanais por
semestre
5

Componentes Curriculares

N.º aulas semanais

Língua Portuguesa

5

Matemática

5

Matemática

5

Ciências da Natureza

4

Ciências da Natureza

4

Educação Física

3

Educação Física

3

História

5

Geografia

5

Língua Inglesa

4

Arte

4

Projeto Interdisciplinar 1

3

Projeto Interdisciplinar 2

3

Ensino Religioso

1

Ensino Religioso

1

Total semestre

30

Total semestre

30

Observações:

1 . Para o Programa Atitude, é necessário considerar a organização do tempo e do espaço como integrantes da
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Proposta Pedagógica, a partir do estudo da realidade e/ou peculiaridade de cada unidade escolar e da Rede
Pública de Ensino como um todo.
Para essa nova organização, os componentes curriculares e suas cargas horárias, foram divididos em duas
Etapas, que devem ser ofertadas concomitantemente, isto é, em um mesmo semestre devem ser ofertadas as
duas etapas.
De maneira mais específica: em uma unidade escolar com 6 turmas do Bloco 1, três turmas estarão na Etapa A
e três turmas na Etapa B. No semestre seguinte, faz-se a inversão da oferta das etapas para essas turmas.
Observa-se nas Etapas A e B que os componentes curriculares Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da
Natureza e Educação Física são oferecidos nas duas etapas, permanecendo ao longo de todo o ano letivo (com
Diário de Classe anual).
O componente de Ensino Religioso está presente nas duas etapas; no entanto, ressalta-se que a oferta é
obrigatória, mas a matrícula no Componente Curricular é opcional para o estudante, conforme orienta a LDB (Lei
9394/96 - art. 33). Em caso de não opção do estudante, sua carga horária será redistribuída para o Projeto
Interdisciplinar 1 ou 2, conforme a Etapa em que o estudante estiver cursando.
Para a organização dos Componentes Curriculares nas Etapas A e B, deve ser assegurada a formação de uma
turma para cada Etapa. Ao término dos primeiros 100 (cem) letivos/1º semestre, haverá a inversão das turmas
entre as Etapas para garantir a oferta de todos os componentes curriculares ao longo do Bloco/ano letivo.
A parte diversificada propõe temáticas direcionadas a Projetos de Vida, Aprendizagem baseada em projetos
(competências socioemocionais) e cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), que convergem diretamente
às novas perspectivas da BNCC e às aprendizagens para o século XXI.
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A Matriz Curricular tem como propósito a definição e a organização de
práticas educativas que promovam aprendizagens significativas e norteiem
o percurso formativo numa perspectiva inclusiva, crítica e de protagonismo
estudantil. Dessa forma, a organização da Matriz Curricular será por
etapas, com duração de um semestre cada, distribuindo os Componentes
Curriculares, considerando que Língua Portuguesa, Matemática, Educação
Física e Ciências da Natureza serão oferecidos em regime anual.
A parte diversificada propõe temáticas direcionadas a Projetos de Vida,
Aprendizagem baseada em projetos (competências socioemocionais) e
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)1, que convergem diretamente
para as novas perspectivas da BNCC e para as aprendizagens para o século
XXI. Na concepção que orienta a organização curricular, compreendese que esses Componentes Curriculares devem estimular propostas
interdisciplinares e contextualizadas. É importante ressaltar que em
hipótese alguma, a carga horária dos componentes curriculares da Base
Nacional Comum, bem como de Língua Inglesa poderá ser redirecionada
para oferta de cursos FIC.

7.3 Carga horária do professor para organização em seis turmas
por unidade escolar
Quadro 15 – Carga Horária dos Professores
COMPONENTES
CURRICULARES

CARGA DO
PROFESSOR

OBSERVAÇÕES

Língua Portuguesa

40h semanais

30h - Regência Língua Portuguesa

Matemática

40h semanais

30h - Regência Matemática

Ciências da Natureza

40h semanais

24h - Regência Ciências da Natureza

Educação Física

40h semanais

18h – Regência Educação Física

História

20h semanais

15h - Regência História

Geograf ia

20h semanais

15h- Regência Geograf ia

Língua Inglesa

20h semanais

12h - Regência Língua Inglesa

Arte

20h semanais

12h - Regência Arte

Projeto Interdisciplinar 1

12h semanais

9h - Regência PI1 + 03h - ER

Projeto Interdisciplinar 2

12h semanais

9h - Regência PI2 + 03h - ER
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As aulas dos componentes curriculares de História e Geografia deverão ser
ministradas, preferencialmente, por um professor com dupla habilitação. A
Parte Diversificada (Projeto 1 e Projeto 2) será direcionada por temáticas que
contemplem Projetos de Vida e Competências Socioemocionais. O estudante
não optante pelo Ensino Religioso será automaticamente direcionado para
os Projetos 1 e 2, conforme o bloco em que estiver frequentando.
A carga horária residual de cada professor dos componentes curriculares
Ciências, Educação Física, Língua Inglesa e Arte é de 06 (seis) horas/aula as
quais devem ser utilizadas para atendimento das turmas dos Projetos 1 e
2, podendo ainda ser disponibilizado um professor de 20h para atuar com
esses Projetos. Os professores em redução de carga horária em regência
de classe, consoante Portaria SEEDF nº 259, de 15 de outubro de 2013, não
poderão atuar no Programa Atitude.

7.4 Possibilidades de progressão
a) Progressão: O estudante aprovado em qualquer turma do Programa
que ainda apresentar defasagem idade-ano, mesmo que seja de apenas
um ano, poderá continuar participando das turmas do Atitude, conforme
deliberação do Conselho de Classe. O Conselho de Classe, ao final do
ano letivo, irá deliberar sobre a progressão do estudante, observando
as aprendizagens consolidadas, considerando que ele poderá corrigir,
no mínimo, um ano e, no máximo, dois anos. É importante ressaltar que
o Programa não prevê em hipótese alguma “avanço de estudos”.
Quadro 16 – Possibilidades de Progressão
POSSIBILIDADES DE PROGRESSÃO

BLOCO 1

• Aprovado para o 7° ano do ensino regular ou encaminhado para o Bloco 2
do Programa Atitude.
• Aprovado para o 8° ano do ensino regular ou encaminhado para o Bloco 3
do Programa Atitude.

BLOCO 2

• Aprovado para o 8° ano do ensino regular ou encaminhado para o Bloco 3
do Programa Atitude.
• Aprovado para o 9° ano do ensino regular.

BLOCO 3

• Aprovado para o 9° ano do ensino regular.
• Aprovado para a 1ª série do Ensino Médio.
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b) Reprovação: A reprovação ocorrerá apenas em caso de não
cumprimento da frequência mínima de 75% prevista nos termos do
Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, assim
como não se aplica a progressão parcial em regime de dependência aos
estudantes participantes do Programa Atitude.
c) Transferência: Em caso de transferência de estudantes do
Ensino Fundamental Anos Finais, a secretaria escolar encaminhará,
obrigatoriamente, o histórico escolar do estudante, Fichas de
Acompanhamento Bimestral de Aprendizagem (anexo neste
documento) e os Registros Formativos de Avaliação preenchidos
pelos professores, em que será indicado o ano no qual o estudante
deverá ser matriculado. A conclusão de cada Bloco (Etapas A e B)
acontecerá sempre ao final do ano letivo. O histórico escolar também
será instrumento de registro dos Componentes Curriculares dos anos
cursados pelo estudante devidamente matriculado no Programa,
conforme prerrogativas legais vigentes.
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8 	

ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO

A Avaliação deve constituir-se como processo de parceria entre
os sujeitos envolvidos nas relações de aprendizagem, uma vez que esse
instrumento serve para contribuir para promoção do conhecimento dos
estudantes e não excluí-los. Nesse sentido, a avaliação ocorrerá numa
perspectiva formativa que contemple as melhores estratégias didáticopedagógicas, ancoradas nas vivências da presença, proximidade e partida.
As intervenções didático-pedagógicas serão construídas em decorrência
do processo de modo a:
“[...] entender que os resultados da avaliação para as aprendizagens
devem ser analisados em conexão com a avaliação do trabalho da
UE, realizado pelos sujeitos que a constroem diariamente (famílias,
estudantes, professores, diretores, coordenadores pedagógicos,
supervisores e auxiliares) e com os dados oriundos dos exames
em larga escala torna-se base para o diálogo emancipatório
que constrói caminhos para que, de fato, todos aprendam”
(GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, p. 31, 2014d).

Entendendo que esse processo começa:
“[...] antes mesmo de quando se planeja uma aula, quando o
docente decide sobre o que ensinar e o que a turma precisa
aprender, já se trata de uma avaliação. Avaliar requer pensar,
antecipadamente, o que se deseja que o estudante aprenda e,
com isso, responder: O que farei com o resultado da avaliação
que agora proponho? Em que sentido essa aprendizagem será útil
ou importante para o estudante e sua vida? O que desejo que
os estudantes demonstrem ter aprendido? Seria injusto retomar
o processo e auxiliar o estudante para que aprenda e, com isso,
avance?” (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, p. 06, 2014e).

69

Programa Atitude
Especificamente, nas turmas que atendem estudantes com distorção
idade-ano, a avaliação para as aprendizagens terá como base a Avaliação
Formativa. Ela dá sentido aos processos de priorizar uma avaliação que
não classifica os estudantes de maneira quantitativa, em detrimento da
qualidade, porém não deixando de utilizar as várias formas de avaliação
disponíveis no sistema educacional. Apoia-se assim, na utilização de
diversas formas de avaliar, usando diferentes instrumentos/procedimentos
e tendo a definição de critérios de avaliação de maneira coletiva, durante o
momento de coordenação pedagógica.
Considera-se o aprendizado como ação constante e necessária para
garantir os processos de recuperação contínua e que devem estar inseridos
no trabalho pedagógico realizado no cotidiano escolar, nas aulas regulares e
no decorrer das avaliações. Aponta-se que intervenções imediatas deverão
ser dirigidas às dificuldades específicas, assim que essas forem constatadas
nas provas diagnósticas. Todas as atividades pedagógicas ofertadas devem
ser anotadas nos campos de registro do Diário de Classe1.
As atividades pedagógicas e avaliativas mais pertinentes no processo
formativo dessas turmas específicas são: observações, entrevistas,
resolução de problemas, filmagens, dramatizações, oficinas, trabalhos,
leituras e debates em grupo, portfólios, criação de mídias digitais, testes,
provas, dentre outras (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, p. 16, 2014e).
A seguir, listamos algumas das estratégias que farão parte do processo
de avaliação:
• Avaliação de entrada (prova diagnóstica) e de saída (de
acompanhamento) do estudante. Avaliação de saída ocorrerá sempre
ao final de cada ano letivo.
• Avaliação de Acompanhamento: é aplicada pelos professores
regentes com frequência bimestral e de forma processual, contínua.
• Visitas semanais aos espaços de atendimento (Coordenadores
Intermediários).
• Relatórios bimestrais do Programa Atitude (Coordenadores Centrais
e Intermediários).

1 Será utilizado o Diário de Classe Unificado e todas as orientações já definidas nesta
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
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• Acompanhamento dos encaminhamentos feitos durante os Conselhos
de Classe de cada turma e estudante, a exemplo de Orientação
Educacional, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Conselho
Tutelar, dentre outros.
• Acompanhamento pedagógico bimestral com a presença das famílias,
podendo acontecer convocações de cunho extraordinário de acordo
com as necessidades e especificidades do estudante.
• Estabelecimento do Conselho de Classe como importante momento
de avaliação coletiva.
Ressalta-se que o Programa Atitude enfatiza a importância do
Conselho de Classe e que sua atuação deve pautar-se, principalmente, em
discutir estratégias de intervenção pedagógica e avaliação no cotidiano
escolar, a partir da socialização das práticas pedagógicas, metodologias e
instrumentos de coleta de dados utilizados em sala de aula para inserir os
estudantes nos processos de aprendizagem, bem como sanar as fragilidades
apresentadas. A organização, o acompanhamento e o monitoramento
dessas etapas cabem à equipe pedagógica da unidade escolar e/ou equipes
pedagógicas intermediárias, caso necessário.
Ainda nesse sentido, a natureza contínua da avaliação define-se, nessa
proposta, bem como na literatura pertinente, como prática continuada
durante todo o percurso escolar, acompanhando e tomando decisões
sobre o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Refere-se de
igual modo, a um acompanhamento rigoroso e sistemático, identificando e
ultrapassando tanto os sucessos, quanto as dificuldades de aprendizagem,
devendo ser registrados na Ficha de Acompanhamento Bimestral das
Aprendizagens para o Programa Atitude.

8.1 Avaliação diagnóstica
“Assim, para que a função formativa se desenvolva, ela necessita da
avaliação diagnóstica; esta, por sua vez, deve ocorrer sempre que
necessária, servindo para auxiliar e fortalecer processos e procedimentos
da avaliação, especialmente, quando ocorre para identificar e analisar
as aprendizagens existentes ou a falta delas” (GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL, p. 11, 2014e).

Dentre as três funções da avaliação, a saber: de verificação, de apreciação
e de diagnose, a função diagnóstica destaca-se por antecipar-se às demais.
Para além disso, quando considerados e respeitados os elementos que ela
71

Programa Atitude
pode fazer surgir, a função diagnóstica também é capaz de promover ações
formativas. Se avaliar é uma estratégia de pesquisa, a avaliação diagnóstica é a
motivação para a coleta de dados. Sensibilizados quanto à devida apropriação
do processo avaliativo, toda a comunidade escolar poderá utilizar os dados
coletados para potencializar a avaliação formativa.
A avaliação diagnóstica permeia as ações dos diferentes atores
educativos da comunidade escolar: Professores, Serviço Especializado
de Apoio à Aprendizagem (SEAA), Pedagogo-Orientador Educacional,
Coordenação Pedagógica, dentre outros, e, está articulada aos três níveis
da avaliação: para as aprendizagens, institucional e em larga escala. Agindo
assim, a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal se compromete, na
perspectiva formativa de avaliação, a promover as intervenções e demais
ações com vistas à garantia das aprendizagens.
É pertinente praticar tal função (avaliação para as aprendizagens) desde
a sala de aula, permeando o coletivo da UE, das Coordenações Regionais
de Ensino (avaliação institucional), tendo o devido cuidado de não causar
exclusões, punições ou constrangimentos, de maneira a atingir o sistema
público de educação por completo (avaliação em larga escala) e provocar
movimentos avaliativos.
Assim, haverá a avaliação diagnóstica para acompanhamento realizada
especificamente em cada bloco, todo início de ano letivo.
Por esse motivo, torna-se imprescindível o estudo prévio da história dos
estudantes e da comunidade escolar (incluindo os próprios profissionais)
para, então, de posse dos dados, ser possível elaborar a análise desses,
no que se refere ao desenvolvimento dos estudantes, de modo que
as estratégias pedagógicas possam ser selecionadas e propostas a partir
desses estudos diagnósticos. O Projeto Interventivo, os Reagrupamentos,
o Acompanhamento Pedagógico Individual e Coletivo, as oficinas,
entre outros, são exemplos de ações e procedimentos formativos, cuja
retroalimentação deve ocorrer por meio da avaliação diagnóstica, caso
contrário, tornar-se-iam um fim em si.
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8.2 Registros e avaliação final
O preenchimento da Ficha de Acompanhamento Bimestral das
Aprendizagens2 do Programa Atitude é de responsabilidade dos professores
dos componentes curriculares. A ficha é o registro de acompanhamento
da apreensão das aprendizagens, bem como espaço para identificar
potencialidades, fragilidades e possíveis intervenções didático-pedagógicas,
de recuperação contínua e processual. Ela considera os objetivos de
aprendizagens da SEEDF contidos na Matriz Curricular do Programa Atitude
e nas ações previstas na Proposta Pedagógica da unidade escolar. Na ficha
existem os seguintes campos:
a) Estudante: registrar nominalmente o estudante.
b) Bimestre: registrar o bimestre avaliado.
c) Registro dos Instrumentos de Avaliações Interdisciplinares
(Atividades Pedagógicas e Avaliativas): nesse espaço devem ser
registrados os instrumentos de acompanhamento e avaliação
utilizados nos Componentes Curriculares. Não necessariamente um
mesmo instrumento avaliativo necessite ser utilizado para todos os
componentes curriculares, cabendo à equipe pedagógica definir o que
é mais adequado para avaliar cada objetivo de aprendizagem.
d) Áreas do Conhecimento: Linguagens (Português, Arte e Educação Física),
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas (História e Geografia)
e Parte Diversificada (Língua Inglesa, Projeto Interdisciplinar 1 e 2).
e) “Alcançou” (A), “Alcançou Parcialmente” (AP): campos para registrar
as aprendizagens dos estudantes por meio de cada instrumento de
avaliação interdisciplinar.
f) Intervenções de Recuperação Contínua e Processual: local onde
se indicam as intervenções realizadas para sanar as fragilidades em
objetivos de aprendizagem/conteúdos específicos. É importante
ressaltar que toda intervenção deve vir seguida dos objetivos de
aprendizagem para qual foi utilizada.
g) Registro de Faltas: registrar a frequência dos estudantes.
h) Intervenções sobre a frequência escolar: descrição de todas as ações
realizadas pela equipe pedagógica, pelos professores e pelas entidades
parceiras para sanar dificuldades em relação à frequência do estudante
da unidade escolar.
2 A Ficha de Acompanhamento Bimestral das Aprendizagens poderá ser alterada para
incorporação no Sistema de Gestão i-Educar.
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Para as turmas do Programa Atitude nos Anos Finais, também, há a
obrigatoriedade do Registro Formativo de Avaliação - RFA ao final do ano
letivo ou em caso de transferência. O RFA também poderá ser solicitado
nos casos em que o Diário de Classe e/ou a Ficha de Acompanhamento
Bimestral das Aprendizagens não consigam apresentar todas as evidências
necessárias para caracterizar a vida escolar do estudante, seja por causa
da mudança de regime (Atitude/seriado, Atitude/ciclos, seriado/ciclos
ou ciclos/seriado), ou em decorrência de demandas judiciais, ocorrências
médicas, intervenções psicopedagógicas, terapêuticas e outras que o
Conselho de Classe julgar necessárias.
O RFA precisa conter elementos da avaliação diagnóstica observados
pelo docente e/ou pelo Conselho de Classe. As aprendizagens evidenciadas
e as dificuldades percebidas devem ser descritas na primeira parte do
documento. Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas
ou as intervenções conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os
resultados das intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias
para que o registro de avaliação cumpra sua função formativa. Não se indica
o uso de rótulos, expressões constrangedoras e outros referentes à avaliação
informal, quando conduzido com intenção de exclusão ou punição nos
registros de avaliação realizados pelos profissionais da educação. Alertase para que não ocorram relatos ou termos desabonadores destinados
às famílias, às condições sociais e a outras situações que não sirvam para
qualificar o processo de ensino e de aprendizagem. O registro avaliativo
deve ser útil para uso profissional e técnico do professor que o elabora
e para as demais instâncias/colegiados que necessitem utilizar essas
informações. Assinam o registro de avaliação (RFA) o docente responsável
pelo componente curricular ou turma, o coordenador pedagógico da
escola ou de área.
Os estudantes terão sua progressão continuada definida em Conselho
de Classe e registrada em Ata, levando em consideração a avaliação
contínua e cumulativa de seu desempenho com prevalência dos aspectos
qualitativos. Ao final do ano letivo o estudante que tem a frequência
mínima estabelecida (75%) e que alcançou os objetivos de aprendizagem,
mesmo que parcialmente, para o bloco deverá progredir no mínimo um
ou no máximo dois anos. Essa análise é realizada em Conselho de Classe e
registrada também no RFA.
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9 	

METAS

Em 2019, foram atendidos pelo PAAE/DF cerca de 1.036 estudantes,
distribuídos em 42 turmas. Para implementação do Programa Atitude foram
definidas as seguintes metas a serem alcançadas até 2022:
a) No ano de 2020, a meta é de que sejam abertas 180 turmas,
com o total de 4.500 estudantes contemplados, auxiliados por
um assistente (educador social voluntário) a cada 6 turmas,
perfazendo 30 assistentes e 30 Coordenadores Locais;
b) A meta para 2021 abarca 240 turmas, ampliando, assim, o
atendimento a 6.000 estudantes auxiliados por assistentes,
no total de 40 assistentes (educador social voluntário) e 40
Coordenadores Locais;
c) Em 2022, a previsão é de que 7.500 estudantes sejam
contemplados nas 300 turmas a serem geradas e serão
assistidos por 50 assistentes (educador social voluntário)
divididos nessas turmas e 50 Coordenadores Locais.
d) A previsão de atendimento para o Programa é de 8 anos,
com a perspectiva de correção de fluxo de cerca de 50 mil
estudantes. Caso seja necessário serão realizados pela SEEDF
ajustes e atualizações.

9.1 Acompanhamento e Avaliação Institucional do Programa
Atitude
O acompanhamento, o monitoramento e a avaliação do Programa
deve ser realizado semestralmente, pelos níveis central e intermediário
desta Subsecretaria de Educação Básica, por meio de relatório
consubstanciado, considerando as seguintes dimensões:
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a) Liderança e acompanhamento das equipes técnicas de níveis central e
intermediário para a concretização do Programa, bem como a presença
do diretor nas reuniões solicitadas;
b) Parceria entre diretores e coordenadores para a consolidação
do programa e o acompanhamento dos professores; motivação da
equipe para a realização do trabalho, traduzida pelo suporte material
e pela tentativa de manutenção de boas normas de convivência na
escola; apoio pedagógico às práticas dos professores, e evidências de
organização de estudos dentro dos pressupostos do Programa.
c) Realização da Avaliação Diagnóstica (Avaliação de entrada e de saída)
indicada pela SEDF.
d) Quantidade de estudantes em sala e organização das turmas.
e) Acesso ao material pedagógico de apoio do Programa.
f) Uso da Ficha de Acompanhamento Pedagógico do Programa
Atitude e da avaliação formativa (avaliações interdisciplinares).
g) Participação das escolas na formação continuada, ofertada pela
Subsecretaria de Formação Continuada e /ou parceiros.
h) Relato das dificuldades apontadas para a concretização do
Programa, considerando-se as dificuldades intra e extraescolares.
i) Acompanhamento do rendimento, das intervenções pedagógicas e
da frequência dos estudantes.
j) Avaliação dos professores, da escola e dos estudantes sobre o
Programa.
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10 	

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A elaboração da proposta deste novo programa foi norteada por
um rigoroso estudo e pela escuta de profissionais de educação como
professores, gestores e coordenadores, nas visitas às unidades educacionais
de nossa Rede, bem como na realização de fóruns organizados sobre a
temática pela equipe de coordenadores centrais.
O referido programa tem como compromisso promover o exercício
da condição humana e que o estudante passe de simples observador para
ser parte integrante da construção do conhecimento, num contexto de
participação ativa. A SEEDF/SUBEB/DIEF e seus profissionais da educação
indicam, por meio de políticas educacionais e pela mediação das nossas
práticas, dar vida e concretude a projetos que atendam os estudantes
com distorção idade-ano. Trata-se, pois, de uma atuação profissional
comprometida com a garantia dos direitos do estudante e com melhores
estratégias didático-pedagógicas, articulando as possibilidades existentes
no âmbito público com instituições parceiras, objetivando a construção
de um espaço de pertencimento, convivência de qualidade e mais
oportunidades de desenvolvimento aos estudantes. Por fim, acreditamos
que a partir do Programa Atitude o estudante tenha direito a uma trajetória
escolar de sucesso!
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ANEXOS

ANEXO I
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
Ação

Período

Realizar diagnóstico das práticas
implementadas no Brasil e pela SEEDF nos
seus programas, projetos e ações para
correção de fluxo.

abril a maio

Adequação da proposta para aprimoramento
específico de cada ação necessária.

julho a agosto

Indicador
Relatório finalizado.
Protótipo apresentado
e validado.

Reuniões de ajustes para matriz curricular e
carga horária de professores com SUPLAV E
SUGEP.

agosto

Apresentar projeto ao Secretário e Conselho
de Educação (validação).

agosto a
outubro

Sensibilização das Regionais de Ensino
escolhida.
Mobilização da comunidade e dos parceiros.
* Participação de colegiados, sindicatos.

setembro e
outubro

Lista de adesão ao
projeto.

Reorganização curricular (seleção de
objetivos).
Produção de materiais didáticos.

setembro a
dezembro

Currículo adequado.

Ajuste das portarias de Educador Social
Voluntário (Assistente de Alfabetização) e da
Portaria do PDAF.

outubro a
novembro

Portarias atualizadas.

Revisão da Portaria nº 395/2018 que trata da
disponibilização de Coordenador Pedagógico
Local.

outubro a
dezembro

Portarias atualizadas.
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ANEXO II - LISTA DE CURSOS FIC
Segue alguns possíveis cursos FIC. A lista completa de cursos pode
ser encontrada no site https://portal.mec.com.br, no Guia Pronatec de
cursos FIC. Para conhecimento e possíveis dúvidas consultar a Portaria
nº 193 de abril de 2017, que regulamenta no âmbito da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, orientações pedagógicas
e procedimentos normativos para a estruturação e oferta de cursos de
Formação Inicial e Continuada - Cursos FIC, nas modalidades presencial e
de Educação a Distância - EaD, em diferentes formas de oferta e dá outras
providências.

1. Aderecista
200 Horas
Código do Curso: 221194
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa e transforma objetos cênicos utilizando
diferentes técnicas artesanais, materiais e acabamentos de acordo com
a necessidade do projeto cenográfico ou de figurino. Compreende
representação gráfica.
Ocupações Associadas (CBO): 7911 Artesão

2. Agente de Limpeza e Conservação
Código do Curso: 221444
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Limpa e conserva áreas comuns internas e externas
em condomínios, empresas públicas e privadas, comerciais e industriais.
Conserva vidros e fachadas. Limpa recintos e acessórios. Coleta resíduos
domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados
nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Varre calçadas,
sarjetas e calçadões. Acondiciona o lixo para coleta.
Idade:
Outros pré-requisitos:
Ocupações Associadas (CBO): 5142-25 Trabalhador de serviços de
limpeza e conservação de áreas públicas
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3. Agente de Limpeza Urbana
160 Horas
Código do Curso: 221512
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa serviços operacionais de coleta de resíduos
sólidos domiciliares, seletivos, serviços de saúde e serviços especiais para
transporte e destinação final.
Ocupações Associadas (CBO): 5142-25 Trabalhador de serviços de
limpeza e conservação de áreas públicas

4. Agricultor Agroflorestal
Código do Curso: 221285
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Planeja, implanta e maneja sistemas agroflorestais
para a produção consorciada. Maneja e recupera solos degradados. Emprega
técnicas de produção de sementes e mudas . Produz alimentos com
segurança e soberania alimentar. Realiza tratos culturais de acordo com
as espécies utilizadas e em consonância com as características regionais.
Atende a legislação vigente.
Ocupações Associadas (CBO): 6120-05 Produtor agrícola polivalente;
6220-20 Trabalhador volante agricultura

5. Agricultor Familiar
Código do Curso: 221289
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Atua em propriedades familiares de pequeno e
médio porte. Realiza diagnóstico da propriedade familiar baseado nas
ações integradas do sistema produtivo. Planeja e organiza ações de forma
cooperativa. Colhe e beneficia produtos agropecuários. Correlaciona os
sistemas de produção e o ecossistema. Maneja os recursos naturais de
forma sustentável promovendo a integração lavoura pecuária. Atende a
legislação vigente.
Ocupações Associadas (CBO): 6120-05 Produtor Agrícola Polivalente;
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6130-05 Criador em Pecuária Polivalente;
6220-20 Trabalhador Polivante da Agricultura

6. Agricultor Orgânico
160 Horas
Código do Curso: 221106
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Executa com base nas técnicas da produção orgânica,
o manejo do solo e das culturas, a produção de sementes e mudas, o
transplante, a colheita, comercialização e logística de produtos orgânicos.
Cultiva e beneficia produtos orgânicos com base na legislação vigente e em
consonância com as normas certificadoras. Utiliza manejo agroecológico
integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas. Opera e regula
maquinário e implementos agrícolas exclusivos para utilização em sistemas
orgânicos de produção.

7. Ajudante de Manutenção em Tecelagem Plana
172 Horas
Código do Curso: 264088
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Identifica peças, componentes e sistemas do
processo de tecimento. Auxilia na execução de tarefas de manutenção de
teares e urdideiras.

8. Alemão Básico - A1
Código do Curso: 221381
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende e usa expressões familiares e cotidianas
e enunciados simples. Apresenta-se e apresenta a outros. É capaz de
fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais. Comunica-se de
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar
cooperante.
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9. Alemão Básico - A2
Código do Curso: 221380
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende frases isoladas e expressões frequentes
relacionadas com áreas de prioridade imediata como informações pessoais
e familiares simples, compras, meio circundante. Comunica-se em tarefas
simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples
e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Descreve de
modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos
relacionados com necessidades imediatas.

10. Alemão Básico - B1
240 Horas
Código do Curso: 221379
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende frases isoladas e expressões frequentes
relacionadas com áreas de prioridade imediata como informações pessoais
e familiares simples, compras, meio circundante. Comunica-se em tarefas
simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e
direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Descreve de modo
simples a sua formação, o meio circundante e, ainda,
referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.

11. Alimentador de Linha de Produção
160 Horas
Código do Curso: 264012
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Prepara materiais para alimentação de linhas de
produção. Organiza a área de serviço. Abastece linhas de produção.
Alimenta máquinas e separam materiais para reaproveitamento.
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12. Apicultor
Código do Curso: 221283
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Planeja, instala, maneja, beneficia e comercializa os
produtos apícolas. Identifica os gêneros das abelhas e as castas. Utiliza
ferramentas e equipamentos apícolas. Realiza a instalação do apiário.
Identifica e implanta as pastagens apícolas. Maneja colmeias e utiliza as
técnicas de controle. Emprega métodos de captura de enxames localizados,
voadores e com caixa de isca. Faz apicultura migratória. Utiliza recursos para
melhorar a produtividade das colmeias. Atende a legislação vigente.

13. Armador de Ferragem
Código do Curso: 221507
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Interpreta dados básicos do projeto de uma
edificação no que se refere a tamanho, arranjo e posição das armaduras.
Realiza a montagem e posicionamento de armações para estruturas de
concreto (ferragens de lajes, fundações, pilares e vigas).

14. Arrumador e Conferente de Cargas
160 Horas
Código do Curso: 221438
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Confere cargas, verifica e preenche documentação.
Arruma carga no veículo. Controla movimentação de carga e descarga nos
armazéns, terminais rodoviários de carga e descarga do veículo.
Idade: 16 anos

15. Artesão de Artigos Indígenas
Código do Curso: 221201
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
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Perfil Profissional: Confecciona adornos, colares, cestos, anéis, cerâmicas,
entre outros utensílios da culturaindígena específica, na perspectiva da
sustentabilidade das aldeias. Comercializa tais produtos. Organiza estoque
e conserva insumos.

16. Artesão de Cerâmica
Código do Curso: 221088
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Cria peças decorativas e utilitárias em cerâmica.
Aplica técnicas artísticas e de design valorizando a diversidade cultural.

17. Artesão de Pintura em Tecido
Código do Curso: 221163
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Identifica, prepara e aplica tintas em tecidos para
indumentárias, cenários e figurinos. Utiliza técnicas de pintura, práticas
artesanais.

18. Artesão em Bordado à Mão
160 Horas
Código do Curso: 221096
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Utiliza de forma criativa técnicas de bordado para
a elaboração de produtos artesanais de diversos materiais tendo como
referência a cultura local, a origem, a estrutura dos pontos e a história do
bordado. Cria e confecciona produtos artesanais. Utiliza várias técnicas
de tratamento, preparação e tranformação da matéria prima. Finaliza os
produtos.

19. Artista Circense
Código do Curso: 273095
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
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Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Elabora e apresenta números circense. Utiliza
habilidades em nível básico de dificuldade em técnicas de acrobacia aérea,
comicidade, malabarismo, equilibrismo e mágica. Cria e estrutura evoluções
a partir dos aparelhos e equipamentos circenses. Compreende montagem
de aparelhos e equipamentos
circenses para sua segurança.

20. Assistente de Camarim
160 Horas
Código do Curso: 221183
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Organiza figurinos, acessórios e calçados de acordo
com os personagens e com a ordem das trocas das roupas. Auxilia os
artistas na apresentação do espetáculo. Realiza pequenos consertos nas
peças de vestuário.

21. Assistente de Costura
Código do Curso: 278078
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Assessora os costureiros no processo de montagem
de peças de vestuário. Executa a distribuição dos cortes e aviamentos.
Possui conhecimento dos diversos tipos de máquinas de costura. Alimenta
as máquinas de costura com linhas e agulhas. Refila peças de roupa. Executa
acabamentos em peças de vestuário.

22. Assistente de Design Têxtil
160 Horas
Código do Curso: 264102
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia no desenvolvimento de novos produtos
têxteis. Realiza pesquisa de tendências de moda. Propõe desenho de
superfícies têxteis.
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23. Atendente de Lanchonete
Código do Curso: 221528
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa a mise-en-place, prepara sucos, vitaminas e
lanches quentes e frios. Presta atendimento e serve aos clientes. Elabora a
lista de insumos e ficha técnica. Segue os princípios das boas práticas de
manipulação de alimentos e zela pelas condições de segurança no local de
trabalho.
Idade: 16 anos

24. Auxiliar de Agroecologia
240 Horas
Código do Curso: 264121
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia no desenvolvimento de ações integradas
em sistemas de produção agropecuária e extrativista. Auxilia na realização
de ações de conservação e armazenamento de matéria-prima e de
processamento e industrialização de produtos agroecológicos com base na
legislação vigente e em consonância com as normas certificadoras. Atende
a legislação vigente.

25. Auxiliar de Agropecuária
Código do Curso: 221290
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia no planejamento, execução e acompanhamento
da produção e de projetos agropecuários. Atende a legislação vigente.

26. Auxiliar de Arquivo
Código do Curso: 221055
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia no recebimento, registro e demais tarefas
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necessárias à guarda e conservação dos documentos, assim como na
prestação de informações.

27. Auxiliar de Cenotecnia
Código do Curso: 221198
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia no planejamento de cenários para espetáculos,
eventos, vitrines ou produções audiovisuais. Auxilia na construção e
montagem de cenários de objetos cênicos.

28. Auxiliar de Conservação de Acervos
200 Horas
Código do Curso: 221193
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Exerce cuidados básicos de conservação preventiva
e compreende diversas técnicas de conservação de acervos bibliográficos,
filmográficos, fonográficos, de vestuário, digitais e de outras formas de
registros de documentos, objetos, imagens, sons e de outras formas de
acervos. Elabora formatos de acondicionamento e confecciona materiais
para acondicionamento para guarda de livros, filmes e outras imagens,
roupas, fitas cassetes e outros meios de gravações sonoras e demais
materiais.

29. Auxiliar de Laboratório de Saneamento
160 Horas
Código do Curso: 221429
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia nas atividades de coleta, armazenamento,
transporte e análises de águas, efluentes, resíduos e poluentes atmosféricos.
Auxilia nas atividades de controle, monitoramento e preservação ambiental.
Idade: 16 anos
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30. Auxiliar de Lavanderia
Código do Curso: 221403
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa serviços de lavanderia, tingimento e
passadoria. Usa equipamentos, produtos e processos específicos. Recebe,
classifica e vistoria roupas e artefatos. Tira mancha, tinge e dá acabamento
em artigos do vestuário, sofás e tapeçarias de tecido e couro. Inspeciona o
serviço, embala e expede roupas e artefatos.

31. Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Águas
160 Horas
Código do Curso: 221471
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia no monitoramento, controle e execução da
operação e manutenção de sistemas de tratamento de águas (captação,
floculação, decantação, filtração, desinfecção, armazenamento e
distribuição) para abastecimento público e industrial. Auxilia em operações
de laboratório de saneamento.
Idade: 16 anos

32. Avicultor
Código do Curso: 221126
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Gerencia o empreendimento. Maneja a criação
extensiva e confinada de aves. Controla a condição sanitária dos animais.
Controla a qualidade da alimentação e da produção. Controla a qualidade
dos produtos derivados. Realiza a programação logística e de transporte.
Aplica a legislação para a produção e bem-estar animal. Preserva o meio
ambiente e observa a legislação sanitária e ambiental. Atende a legislação
vigente.
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33. Barbeiro
Código do Curso: 221482
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza procedimentos de embelezamento dos
cabelos masculinos. Corta cabelos. Faz barba, bigode e costeletas. Avalia a
harmonia e a estética aplicada ao biotipo pessoal. Utiliza equipamentos e
produtos adequados.
Idade: 16

34. Barista
Código do Curso: 221186
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Conhece a cadeia produtiva e história do café.
Prepara e serve cafés comuns e especiais, desenvolve coquetéis à base
de café. Técnicas de degustação de café. Presta atendimento e serve aos
clientes. Reconhece as diferentes formas de extração da bebida. Elabora a
lista de insumos e ficha técnica. Elabora carta de cafés. Segue os princípios
das boas práticas de manipulação de alimentos e zela pelas condições de
segurança no local de trabalho.
Idade: 16 anos

35. Bobinador Eletricista
160 Horas
Código do Curso: 221370
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Interpreta diagramas de motores elétricos, geradores
e transformadores. Mede grandezas elétricas. Realiza o enrolamento de
bobinas, induzidos, estatores e rotores.
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36. Borracheiro, Alinhador e Balanceador
160 Horas
Código do Curso: 221437
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza manutenção de equipamentos, montagem
e desmontagem de rodas e pneus de veículos leves e pesados. Faz
desempeno de rodas. Controla a vida útil e utilização dos pneus. Troca e
conserta pneus a frio e a quente, repara câmara de ar e balanceia conjunto
de rodas e pneus. Presta socorro a veículos.

37. Bovinocultor de Corte
Código do Curso: 221112
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Planeja, implanta, monitora e gerencia unidade de
produção de Bovinos de corte de forma sustentável. Implanta sistemas
de produção de forragem e os seus processos de conservação, com
a produção de silagens e feno. Projeta e implanta pastagens. Trabalha
reservas estratégicas de água e alimentação para os animais em época de
necessidade de suplementação. Conhece aspectos relativos ao manejo
reprodutivo animal e das técnicas de melhoramento e reprodução.
Desempenha o manejo alimentar, mineral e sanitário do rebanho. Maneja
animais jovens, matrizes secas e em lactação. Zela pela conservação das
instalações zootécnicas e equipamentos. Atua na comercialização de
animais baseado em aspectos de bem estar animal e manejo racional.
Atende a legislação vigente.

38. Cabista de Sistema de Telecomunicações
240 Horas
Código do Curso: 221149
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Instala, repara e testa cabos em redes de sistema
de telecomunicações. Realiza manutenção preventiva e corretiva. Aplica
conceitos de comutação, telefonia e transmissão de dados.
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39. Cafeicultor
160 Horas
Código do Curso: 221101
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Emprega técnicas para produção de sementes, mudas,
preparo do solo e implantação da lavoura cafeeira nas formas tradicional,
orgânica ou agroecológica. Efetua tratos culturais em todos os estágios de
desenvolvimento da cultura. Identifica e promove o Manejo Integrado de
Pragas, doenças e plantas espontâneas. Realiza a colheita e a pós-colheita
em via seca ou úmida. Conhece os procedimentos e os parâmetros para
obtenção de cafés tradicionais e especiais . Opera máquina e implementos
ligados à atividade produtiva.

40. Camareira em Meios de Hospedagem
200 Horas
Código do Curso: 221531
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Executa técnicas e tecnologias para limpeza,
higienização, arrumação, vistoria, conservação. Auxilia os hóspedes em
relação as suas necessidades. Zela pela integridade física das unidades
habitacionais de hospedagem. Controla os produtos e materiais referentes
à conservação, higiene e limpeza. Registra o consumo e repõe produtos
pertencentes ao frigobar. Contribui para a sustentabilidade ambiental por
meio de boas práticas.

41. Caseiro
Código do Curso: 221457
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza serviços de zelo, segurança, organização,
limpeza e manutenção em casas urbanas e rurais.
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42. Ceramista Decorador
160 Horas
Código do Curso: 278087
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Decora peças cerâmicas, criando e planejando a
decoração, formulando e preparando vidrados cerâmicos, desenvolvendo e
confeccionando decalques, em ateliê ou empresas do segmento cerâmico,
seguindo procedimentos de qualidade e preservação do meio ambiente.

43. Chaveiro
160 Horas
Código do Curso: 221217
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza serviços de abertura de portas. Conserta
fechaduras. Modela, confecciona e copia chaves de diversos materiais,
formatos e tamanhos, para residências, automóveis e estabelecimentos
comerciais.

44. Cobrador de Ônibus Coletivo Urbano
160 Horas
Código do Curso: 221261
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa a cobrança de passagens em veículos.
Administra valores. Atende, fornece informações e tira dúvidas de clientes.
Idade: 16 anos

45. Colorista Automotivo
Código do Curso: 221368
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Prepara tintas para o processo de pintura automotiva.
Analisa, prepara e aplica tintas em corpos de prova. Calcula quantidade de
materiais para pintura.
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46. Condutor de Turismo de Pesca
Código do Curso: 264127
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Conduz visitantes e turistas para locais de prática
da pesca amadora e esportiva. Informa e interpreta aspectos ambientais
e hídricos do atrativo. Contribui com a proteção ambiental e auxilia no
monitoramento dos impactos da visitação. Aplica e orienta sobre as
técnicas e tecnologias para a prática pesqueira, de acordo com a legislação
pertinente. Zela pela integridade física e psicológica dos visitantes e turistas.
Elabora, negocia e excuta roteiros de pesca de forma articulada aos demais
agentes envolvidos na atividade turística. Auxilia o Guia de Turismo.

47. Condutor de Turismo em Espaços Culturais Locais
200 Horas
Código do Curso: 221189
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Conduz visitantes e turistas em sítios e centros
históricos existentes na destinação turística. Informa e interpreta sobre o
acervo histórico, arquitetônico e cultural, assim como as manifestacões
artísticas, folclóricas, populares e gastronômicas locais. Contribui para a
valorização e conservação do patrimônio material e imaterial, com base na
legislação pertinente. Aplica e orienta sobre as técnicas e tecnologias para a
visita sustentável dos centros históricos e culturais. Zela pela integridade física
e psicológica dos visitantes e turistas. Elabora, negocia e executa roteiros de
visitação em centros históricos e culturais. Auxilia o Guia de Turismo.

48. Condutor de Turismo em Unidades de
Conservação Ambiental Local
200 Horas
Código do Curso: 221412
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Conduz visitantes e turistas em Unidades de
Conservação legalmente protegidas. Informa e interpreta aspectos
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ambientais e socioculturais do atrativo. Contribui com a proteção ambiental
e auxilia no monitoramento dos impactos da visitação. Aplica e orienta
sobre as técnicas e tecnologias para a manejo sustentável das unidades
de conservação. Zela pela integridade física e psicológica dos visitantes
e turistas. Elabora, negocia e executa roteiros de visitação em ambientes
naturais de forma articulada aos demais agentes envolvidos na atividade
turística. Auxilia o Guia de Turismo.

49. Confeccionador de Bolsas em Tecido
160 Horas
Código do Curso: 221241
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa operações de modelagem, corte e costura
para produção de bolsas em tecido.

50. Confeccionador de Instrumentos de Percussão
200 Horas
Código do Curso: 264094
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Confecciona, conserta e afina instrumentos musicais
de percussão. Fabrica partes de instrumentos musicais com madeira, metal,
couro e outros materiais. Monta, repara e substitui partes danificadas.
Ocupações Associadas (CBO): 7421-15 Luthier (confeccionador); 7421-20
Confeccionador de instrumento de percussão

51. Confeccionador de Lingerie e Moda Praia
160 Horas
Código do Curso: 221239
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Identifica, seleciona e corta tecidos para confecção
de lingerie e moda praia. Reproduz, amplia e reduz moldes. Opera em
máquinas de costura na confecção das peças.
Idade: 16 anos
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52. Confeccionador de Sandálias de Couro e Material Sintético
160 Horas
Código do Curso: 221242
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa operações de modelagem, corte e costura
(pesponto) de sandálias e rasteiras, em materiais sintéticos e em couro.
Realiza acabamento em calçados e em artefatos de couro.

53. Confeccionador de Vestuário de Couro
160 Horas
Código do Curso: 221145
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa operações de corte, montagem e costura
para produção de vestuário em couro a partir de moldes existentes.
Considera as diversas formas de execução e as características da matériaprima
especificada. Opera máquinas de costura industrial e equipamentos
utilizados na indústria de confecção do
vestuário.
Idade: 16 anos

54. Conservador de Aeronaves
Código do Curso: 278091
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa serviços operacionais de lavagem das
aeronaves. Limpa e conserva as áreas externas das aeronaves observando
os procedimentos de segurança e o manuseio dos produtos empregado na
lavagem das aeronaves.

55. Copeiro
Código do Curso: 221527
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
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Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza o mise-en-place e o preparo de café, bebidas
não alcoólicas e lanches rápidos. Presta atendimento e serve aos clientes.
Segue os princípios das boas práticas de manipulação de alimentos e zela
pelas condições de segurança no local de trabalho
Idade: 16 anos

56. Costureiro de Máquina Reta e Overloque
160 Horas
Código do Curso: 221216
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa operações básicas de costura em tecidos
planos e de malha, em máquinas reta e overloque, de acordo com
especificações da ficha técnica, controlando a qualidade do trabalho
realizado, organizando o posto do trabalho segundo prescrições do setor;
de tempos e métodos, seguindo normas ambientais, de segurança e
procedimentos da empresa.

57. Costureiro Industrial do Vestuário
200 Horas
Código do Curso: 221270
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Costura peças de vestuário. Prepara e opera máquinas
de costura industrial, seguindo requisitos de qualidade e ficha técnica.
Idade: 16 anos

58. Cozinheiro Industrial
Código do Curso: 221405
Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza higienização, cortes, porcionamento,
congelamento, armazenamento e conservação adequada de alimentos.
Realiza preparações da cozinha industrial com matérias primas de origem
animal e vegetal. Zela pelas condições de segurança no local de trabalho.
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Segue o cardápio estabelecido. Segue os princípios das boas práticas de
manipulação de alimentos.

59. Criador de Peixes em Tanque Rede
200 Horas
Código do Curso: 221090
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Cria peixes em tanque rede. Realiza manejo,
classificação e despesca dos peixes. Confecciona tanques rede. Calcula e
fornece alimentação de acordo com a fase de cultivo. Auxilia na captura dos
peixes. Monitora os parâmetros físico-químicos da água. Opera e auxilia na
manutenção dos equipamentos no manejo do cultivo de peixes em tanque
rede, como barcos e balsas. Atende a legislação vigente.

60. Criador de Peixes em Viveiros Escavados
200 Horas
Código do Curso: 221097
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Cria peixes em viveiros escavados. Identifica as
espécies cultivadas, realiza manejo, classificação e despesca dos peixes.
Calcula e fornece alimentação de acordo com a fase de cultivo. Monitora
os parâmetros físico-químicos da água. Opera e auxilia na manutenção dos
equipamentos e manejo do cultivo
de peixes. Atende a legislação vigente.

61. Cubador de Madeira
160 Horas
Código do Curso: 221282
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Realiza a medição de árvores e executa a classificação
de toras. Monitora e o controla as árvores. Realiza o levantamento da
situação de bosques e ou matas, com o inventário das espécies. Faz a
cubagem de madeira. Atende a legislação vigente.
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62. Cumim
Código do Curso: 278093
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia o garçom na execução do serviço. Exerce
mise-en-place do serviço de sala e bar. Realiza o desembaraço das mesas
e faz a limpeza do ambiente. Segue os princípios das boas práticas de
manipulação de alimentos e zela pelas condições de segurança no local de
trabalho.
Idade: 16 anos

63. Curtidor de Couros e Peles
Código do Curso: 221137
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Opera processos de curtimento de peles e couros.
Controla parâmetros físico-químicos. Prepara couros, peles e insumos
auxiliares de curtimento. Opera máquinas e equipamentos da transformação
de peles em couro. Realiza acabamento em couros.

64. Dendeicultor
Código do Curso: 221103
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Realiza a coleta de sementes e produção de mudas.
Prepara o local adequado para plantio e adubação do dendezeiro. Executa
o plantio e os tratos culturais. Implanta o Manejo Integrado de Pragas,
doenças e plantas espontâneas. Realiza a colheita e a pós-colheita dos
frutos. Atende a legislação vigente.

65. Depilador
Código do Curso: 221480
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Remove pelos corporais femininos e masculinos.
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Desenvolve diferentes técnicas. Utiliza os procedimentos e produtos
depilatórios adequados para cada tipo de pele ou local da remoção dos
pelos.
Idade: 16

66. Desenhista de Calçados
Código do Curso: 221114
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Desenha calçados. Pesquisa e decodifica diversos
estilos, tendências de moda. Interpreta documentos de apoio (plantas,
projetos, catálogos e croquis).

67. Disc Jóquei (DJ)
Código do Curso: 221197
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Seleciona, organiza e apresenta um repertório
sonoro e/ou musical a uma audiência específica por meio da utilização
de mídias analógicas ou digitais (vinil, CD, MP3 e outros tipos de arquivos
digitais sonoros). Realiza atividades de criação, edição, mixagem, gravação e
reprodução de sons e músicas.

68. Domador de Cavalos
Código do Curso: 221125
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Monitora o comportamento dos animais, condiciona
e adestra racionalmente equinos. Maneja e alimenta os animais. Realiza
atividades de apoio e assessora em intervenções de correção de aprumos e
ferrageamento. Atende a legislação vigente.

69. Eletricista de Audiovisual
160 Horas
Código do Curso: 221037
105

Programa Atitude
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Projeta e executa instalações elétricas de iluminação
de cenários e ou espaços cênicos para produções audiovisuais artísticas,
jornalísticas e publicitárias. Realiza serviços em rede de distribuição de
energia elétrica. Coordena processos e equipes de trabalho.

70. Eletricista de Manutenção Ferroviária
400 Horas
Código do Curso: 221364
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza a manutenção elétrica de componentes
e conjuntos relacionados às locomotivas, máquinas e ferramentas
metroferroviárias. Planeja serviços de instalação e manutenção
eletroeletrônicos. Instala sistemas e componentes eletroeletrônicos.
Interpreta e corrige esquemas. Conecta cabos aos equipamentos e
acessórios. Testa o funcionamento de máquinas, equipamentos e
sistemas para operação. Realiza manutenções preventiva, preditiva
e corretiva. Inspecionando máquinas e equipamentos. Diagnostica
defeitos eletroeletrônicos. Desmonta, repara, lubrifica, substitui e monta
componentes. Ajusta componentes e peças.

71. Eletricista de Rede de Distribuição de Energia Elétrica
200 Horas
Código do Curso: 221495
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realizar serviços de construção, operação e
manutenção de rede de distribuição de energia elétrica, montagem e
instalação de iluminação pública e serviços técnicos comerciais, seguindo
normas específicas, técnicas, de qualidade, segurança e meio ambiente.

72. Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis
200 Horas
Código do Curso: 278094
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Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Analisa, quantifica e realiza instalação, reparação
e manutenção elétrica de sistemas de geração de energia residencial
e comercial através de painéis solares fotovoltaicos e/ou pequenos
aerogeradores

73. Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
160 Horas
Código do Curso: 221502
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Analisa, quantifica e realiza instalação, reparação e
manutenção elétrica predial de baixa tensão e equipamentos de segurança
e comunicação.

74. Embalador
160 Horas
Código do Curso: 221120
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Prepara máquinas e local de trabalho para empacotar
e envasar, embalam produtos e acessórios, enfardam produtos, separando,
conferindo, pesando e prensando produtos.

75. Encadernador Gráfico
Código do Curso: 221269
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Executa, opera e ajusta máquinas de acabamento
gráfico e editorial. Prepara matrizes de corte e vinco. Aplica gravações a
máquina (hot-stamping). Encaderna, doura e grava folhas, documentos
e livros manualmente com processos gráficos ou artísticos. Realiza
manutenção produtiva dos equipamentos.
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76. Encanador Industrial
Código do Curso: 264009
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Instalar e executar serviços de manutenção
corretiva em tubulações industriais e seus acessórios, interpreta desenhos,
considerando os procedimentos técnicos, de qualidade, de saúde e
segurança e de meio ambiente.

77. Equideocultor
Código do Curso: 221110
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Realiza a criação e o manejo racional de equídeos
para o esporte, lazer e demais funções zootécnicas. Fornece alimentação
balanceada. Cuida da sanidade e sob orientação do médico veterinário
aplica medicamentos e vacinas. Atende a legislação vigente.

78. Espanhol Básico
Código do Curso: 221398
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende e usa expressões familiares e cotidianas
e enunciados simples. Apresenta-se e apresenta a outros. Faz perguntas
e dá respostas sobre aspectos pessoais (o local onde vive, as pessoas
que conhece e as coisas que tem). Comunica-se na língua espanhola de
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar
cooperante.

79. Espanhol Intermediário
Código do Curso: 221394
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende frases isoladas e expressões frequentes
relacionadas com áreas de prioridade imediata como informações pessoais
108

Programa Atitude
e familiares simples, compras, meio circundante. Comunica-se em tarefas
simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação direta
sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Descreve sua formação,
o meio circundante e, ainda, refere-se a assuntos relacionados com
necessidades imediatas.

80. Estampador de Tecido
160 Horas
Código do Curso: 221176
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Tinge fibras soltas, fios, tecidos e peças
confeccionadas. Estampa tecidos. Realiza acabamento de fibras soltas,
fios, tecidos e peças confeccionadas. Monitora máquinas de acabamento,
tingimento e estamparia de tecidos. Beneficia fibras soltas, fios e tecidos.

81. Esteticista de Animais Domésticos
160 Horas
Código do Curso: 221469
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Desenvolve atividades de cuidados de higiene, estética
e bem estar de animais de estimação. Tosa, banha, escova, desembola,
hidrata e seca os pelos. Higieniza e corta as unhas. Escova os dentes. Limpa
ouvidos e olhos. Emprega procedimentos e técnicas adequadas à saúde e
ao bem estar de cada animal. Atende a clientes-proprietários dos animais.
Cuida do local de trabalho.

82. Estilista de Calçados
Código do Curso: 264005
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Pesquisa, cria e desenvolve coleção de calçados.
Utiliza matérias-primas, equipamentos, ferramentas e acessórios. Observa
as características e aplicações.

109

Programa Atitude
83. Estofador de Móveis
Código do Curso: 221268
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza a confecção, reparação e a instalação de
revestimentos em móveis. Confecciona moldes. Corta materiais. Realiza
acabamentos em tecidos e couros. Revisa matéria prima a ser utilizada.

84. Floricultor
160 Horas
Código do Curso: 221286
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Identifica espécies e variedades produtivas. Seleciona
matrizes e utiliza técnicas de propagação de sementes e mudas. Define
local de produção de flores e plantas ornamentais. Realiza manejo, trato
cultural e tratamentos fitossanitários. Instala e opera sistemas de irrigação.
Trabalha técnicas de construção e manutenção de estruturas para cultivo
protegido. Prepara o solo e os substratos para o plantio e colheita. Planeja
e comercializa a produção. Atende a legislação vigente.

85. Florista
Código do Curso: 221213
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Cria e executa projetos florais para ornamentação
de ambientes, a partir da consideração do estilo, da harmonia dos arranjos,
da tendência e estação do ano, das finalidades de uso das espécies e da
conservação de elementos vegetais.

86. Forneiro Fundidor de Metais
Código do Curso: 264018
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Funde ligas metálicas. Realiza fundição e tratamento
térmico de metais e ligas. Prepara fornos para operação. Ajusta a composição
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química de ligas metálicas. Realiza vazamento de metal. Prepara fornos para
manutenção.

87. Forragicultor
Código do Curso: 221138
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Planeja, organiza e controla a produção de pastagens
e plantas forrageiras e seus processos de conservação. Compreende
aspectos referentes às adubação e preparo do solo. Opera máquinas e
equipamentos agrícolas relacionados à implantação e à conservação de
forragens. Programa a logística na distribuição da forragem aos animais.
Atende a legislação vigente.

88. Fotógrafo
190 Horas
Código do Curso: 221205
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Opera câmeras fotográficas digitais ou analógicas
e utiliza a luz para produzir imagens. Registra e edita imagens em preto
e branco e/ou coloridas. Revela e retoca negativos de filmes. Amplia e
retoca cópias. Cria efeitos gráficos em imagens digitais. Controla, organiza
e armazena acervo fotográfico.

89. Francês Aplicado a Serviços Turísticos
180 horas
Código do Curso: 221390
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende e produz mensagens orais e escritas em
língua francesa em nível básico, no setor turístico. Atende os clientes com
objetividade e cordialidade. Esclarece dúvidas usuais no setor turístico.
Apresenta as principais informações referentes à região em que atua.
Compreende e produz gêneros
textuais básicos do setor turístico. Reconhece variações culturais e
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linguísticas do universo em francês. Usa estruturas da língua francesa em
situações comunicativas reais.

90. Francês Básico
Código do Curso: 221392
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende e usa expressões familiares e cotidianas
e enunciados simples. Apresenta-se e apresenta a outros. Faz perguntas
e dá respostas sobre aspectos pessoais (o local onde vive, as pessoas
que conhece e as coisas que tem). Comunica-se na língua francesa de
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar
cooperante.

91. Francês Intermediário
160 Horas
Código do Curso: 221391
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende frases isoladas e expressões frequentes
relacionadas com áreas de prioridade imediata (informações pessoais e
familiares simples, compras, meio circundante). Comunica-se em tarefas
simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação direta
sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Descreve sua formação,
o meio circundante e, ainda, refere-se a assuntos relacionados com
necessidades imediatas.

92. Frentista
Código do Curso: 221520
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Abastece veículos automotores com diferentes tipos
de combustíveis. Verifica e troca fluídos e filtros. Lava veículos automotores.
Verifica a calibragem e efetua a troca de pneus. Acompanha o recebimento
e o controle da qualidade de combustíveis. Comercializa produtos.
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93. Fruticultor
200 Horas
Código do Curso: 221109
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Conhece aspectos relativos a produção de mudas,
solos e nutrição vegetal. Seleciona e demarca área para plantio. Implanta
pomares. Realiza tratos culturais e manejo. Executa atividades relacionadas
a irrigação. Executa atividades de colheita. Atende a legislação vigente.

94. Funileiro de Automóveis
Código do Curso: 221361
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Faz e emite diagnóstico. Executa reparo de carrocerias
e chassis automotivos. Realiza a desmontagem. Providencia materiais,
equipamentos, ferramentas e condições necessárias para execução do
serviço.

95. Horticultor Orgânico
160 Horas
Código do Curso: 221105
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Produz espécies hortícolas, prepara a área e realiza
os tratos culturais por meio do manejo orgânico. Executa, com base nas
técnicas da produção orgânica, o manejo do solo e da água. Planeja a
logística e comercialização da produção. Implanta o Manejo Integrado de
Pragas, doenças e plantas espontâneas. Atende as exigências de certificação.
Atende a legislação vigente.

96. Identificador Florestal
Código do Curso: 221280
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
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Perfil Profissional: Identifica espécies de árvores em áreas de
extração e produção. Monitora o crescimento das árvores. Auxilia no
inventário florestal. Realiza a classificação de toras. Executa projetos de
reflorestamento.
Atende a legislação vigente.

97. Ilustrador
160 Horas
Código do Curso: 221212
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Constrói ilustrações a partir de textos, temas,
ideias e conceitos, para livros, revistas, campanhas publicitárias e material
jornalístico. Realiza composições com lápis de cor, colagens, tecido,
fotografia, plásticos, massinha e outros materiais.

98. Impressor Digital
Código do Curso: 264114
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Opera impressoras digitais nas etapas de preparação
de equipamento, impressão e manutenção autônoma.

99. Impressor Flexográfico
160 Horas
Código do Curso: 221267
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Opera impressoras flexográficas de banda estreita e
de banda larga incluindo as etapas de montagem de clichês, preparação de
equipamento, impressão, pós impressão em linha e manutenção preventiva.

100. Impressor Rotográfico
Código do Curso: 221265
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
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Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Auxilia na operação de impressoras rotográficas.
Realiza etapas de preparação de equipamento, impressão e manutenção.

101. Inglês Aplicado a Serviços Turísticos
180 horas
Código do Curso: 278100
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende e produz mensagens orais e escritas
em língua inglesa em nível básico, no setor turístico, com vistas a atender
às demandas e expectativas dos clientes de forma a atendê-lo com
objetividade e cordialidade. Esclarece dúvidas usuais no setor turístico
e apresenta as principais informações referentes à região em que atua.
Compreende e produz gêneros textuais básicos do setor turístico.
Reconhece variações culturais e linguísticas do universo em inglês. Usa
estruturas da língua inglesa em situações comunicativas reais.

102. Inglês Básico
160 Horas
Código do Curso: 221453
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende e usa expressões familiares e cotidianas
e enunciados simples. Apresenta-se e apresenta a outros. Faz perguntas e dá
respostas sobre aspectos pessoais (o local onde vive, as pessoas que conhece
e as coisas que tem). Comunica-se na língua inglesa de modo simples, se o
interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante.

103. Inglês Intermediário
Código do Curso: 221452
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Compreende frases isoladas e expressões frequentes
relacionadas com áreas de prioridade imediata (informações pessoais e
familiares simples, compras, meio circundante). Comunica-se em tarefas
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simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação direta
sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Descreve sua formação,
o meio circundante e, ainda, refere-se a assuntos relacionados com
necessidades imediatas.

104. Inseminador Artificial de Animais
160 Horas
Código do Curso: 221108
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza a inseminação artificial de bovinos, suínos,
ovinos e caprinos por via transcervical. Identifica o aparelho reprodutor
feminino das espécies. Conhece técnicas de reprodução através da
inseminação artificial convencional e tempo fixo, in vitro, transferência
de embrião e sincronização de cio. Diferencia as fases do ciclo estral dos
animais. Detecta cio e determina o momento ideal para inseminar fêmeas.
Realiza separação e contenção de animais para inseminação com base no
manejo racional e bem estar animal. Maneja os equipamentos destinados
ao acondicionamento de sêmen. Realiza o descongelamento de sêmen
criopreservado. Realiza a passagem da pipeta pela cérvix e deposita o
sêmen no alvo. Atende a legislação vigente.

105. Instalador de Acessórios Automotivos
160 Horas
Código do Curso: 221158
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Instala som, alarme, travas, vidros e retrovisores
elétricos, instrumentos de painel e acessórios de iluminação em veículos
automotivos. Repara produtos. Localiza defeitos e causas dos defeitos.

106. Instalador de Isolamento Térmico
160 Horas
Código do Curso: 221360
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
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Perfil Profissional: Instala, inspeciona e realiza manutenção de materiais
isolantes a serem aplicados em ambientes industriais, comerciais e
residenciais. Prepara o local. Executa a instalação de acordo com o projeto
e recomendações dos fabricantes. Providencia o descarte dos resíduos
produzidos.

107. Instalador e Reparador de Equipamentos de
Transmissão em Telefonia
160 Horas
Código do Curso: 221151
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Efetua testes de aceitação e qualificação em redes
de telefonia. Utiliza equipamentos específicos. Realiza implantação e
manutenção de sistemas de comutação, centrais telefônicas públicas e
PABX. Efetua testes de aceitação e qualificação em redes de telefonia.

108. Instalador e Reparador de Linhas de Telecomunicação
160 Horas
Código do Curso: 221148
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Realiza implantação e manutenção de sistemas
de telefonia fixa e móvel, comunicação de dados e sistemas irradiantes.
Efetua testes de aceitação e qualificação em redes de transmissão. Utiliza
equipamentos específicos.

109. Instalador e Reparador de Linhas e Sistemas de Telefonia
200 Horas
Código do Curso: 221150
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Instala e repara centrais telefônicas privadas, LPCD e
equipamentos de telefonia. Realiza manutenções preventivas e corretivas e
aplica conceito de comutação, telefonia e transmissão de dados.
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110. Instalador e Reparador de Rede de TV a Cabo
160 Horas
Código do Curso: 221152
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Completo
Perfil Profissional: Instala, configura e mantém serviços de TV e sistemas
integrados de dados e voz. Realiza
testes, inspeções, crimpagem de cabos e conectores, análise de
desempenho.

111. Instalador Hidráulico Residencial
160 Horas
Código do Curso: 264062
Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1o a 5o) - Incompleto
Perfil Profissional: Executa instalações de sistema hidráulico de água fria
e quente, de combate a incêndio
e de tubulações para esgoto. Monta e desmonta caixas d ́água.
Identifica e repara defeitos na rede de água, combate a incêndio e esgoto.
Executa atividades de prevenção e correção nas instalações hidrossanitárias.
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ANEXO III - FICHA DE ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FICHA DE ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DAS APRENDIZAGENS
Ensino Fundamental – Anos Finais

PROGRAMA ATITUDE
Ano Letivo:

Coordenação Regional de Ensino:
Unidade Escolar:
Componentes Curriculares:
Ano

Bloco:

Turma:

Turno:
Período:

Total de aulas dadas:

REALIZOU PROVA DIAGNÓSTICA:

SIM

Total de Faltas:
NÃO
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•

•

•

•

•

•

•

Objetivos
Compreender e interpretar
textos orais e escritos nas
mais diversas situações
comunicativas;
Produzir e reconhecer textos
orais e escritos coerentes
com as diversas situações
comunicativas e textos de
gêneros diversificados;
Reconhecer e utilizar as
variedades linguísticas nas
situações de comunicação
oral e escrita;
Desenvolver habilidades de
leitura de textos
diversificados e longos
(informativos e literários);
Desenvolver a capacidade de
fazer pesquisas que
contribuam para a leitura e a
produção de textos: consulta
ao dicionário de língua
portuguesa (digital e
impresso); consulta à internet
e a materiais diversos de
referência (impressos, digitais
e outros meios), tais como
atlas, globo, mapas,
dicionários, Wikipédia;
Desenvolver o gosto pela
leitura de livros informativos e
literários;
Reconhecer e utilizar os sinais
gráficos de pontuação na
produção textual.

• Usos de sinais de pontuação:
ponto final, vírgula.

• Leitura de textos de
predominância
argumentativa;

• Produção de gêneros textuais:
cartão, carta pessoal, bilhete,
mensagem eletrônica, fábula e
regras de jogos;
• Leitura e produção oral de
resumos;

Conteúdos
• Leitura e produção de textos
escritos, orais e multimodais
em diversos gêneros;
• Elementos da narrativa;
• Leitura, escrita e reescrita de
gêneros textuais de
predominância narrativa e
instrucional: receitas culinárias
e manuais;
• Leitura de textos jornalísticos
com ênfase em temas
relacionados à cidadania e
textos literários;
• Leitura de fábulas, anedotas,
lendas, contos populares,
poemas e mitos gregos,
africanos e indígenas;

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO
Objetivos
• Aprimorar a capacidade de
interpretar textos orais e
escritos nas mais diversas
situações comunicativas;
• Produzir textos orais e escritos
coerentes com as diversas
situações comunicativas;
• Desenvolver a capacidade de
produção de textos
argumentativos (orais e
escritos);
• Reconhecer os elementos
constitutivos da narrativa e
produzir textos (orais e
escritos) narrativos;
• Desenvolver habilidades de
leitura do texto jornalístico;
• Desenvolver a habilidade de
analisar e reelaborar o próprio
texto;
• Acentuação gráfica.

Conteúdos
• Leitura e produção de textos
escritos, orais e multimodais
em diversos gêneros;
• Leitura, escrita e reescrita de
gêneros textuais de
predominância argumentativa;
• Leitura, escrita e reescrita de
gêneros textuais de
predominância narrativa;
• Enredo: caracterização linear
(situação inicial, conflito, clímax
e desfecho) e não linear;
• Leitura de textos jornalísticos
com ênfase em temas
relacionados à cidadania;
• Leitura e produção de resumos
escritos;
• Leitura de textos de
predominância argumentativa;

LINGUAGENS – LÍNGUA PORTUGUESA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
Conteúdos
• Leitura e produção de textos
escritos, orais e multimodais
em diversos gêneros;

• Registro formal da modalidade
escrita: concordância
verbal, concordância nominal,
regência verbal e nominal;

• Elaboração de texto
argumentativo: resenha,
parágrafo dissertativo, carta de
reclamação, artigo de opinião,
etc.

• Leitura de textos literários;
• Leitura e produção de textos
de predominância expositiva e
argumentativa: resumos,
resenhas de mídia,
fichamentos
• Elaboração de crítica;

• Leitura, escrita e reescrita de
gêneros textuais de
predominância argumentativa;

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Aprimorar a capacidade de
interpretar textos orais e
escritos nas mais diversas
situações comunicativas;
• Aprimorar a capacidade de
produção de textos
argumentativos (orais e
escritos);
• Aprimorar a habilidade de
leitura de textos jornalísticos
(impresso, mídia digital,
audiovisual e radiofônica);
• Desenvolver
a habilidade
de elaboração de textos
críticos;
• Compreender o papel de
estruturas linguísticas na
construção do texto;
• Aprimorar a habilidade de
analisar e reelaborar o próprio
texto;
• Desenvolver
a habilidade
de fazer pesquisas em meios
eletrônicos e impressos;
• Compreender
a
importância da leitura e da
escrita na formação de um
cidadão crítico e sensível às
questões de cidadania e
direitos humanos.

ANEXO IV
CURRÍCULO PARA PROGRAMA ATITUDE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Programa Atitude

ANEXO IV - CURRÍCULO PARA PROGRAMA ATITUDE ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

• Utilizar palavras ou
expressões em inglês de uso
cotidiano;
• Compreender e comunicarse com informações
pessoais em situações
informais;

• Relacionar conteúdos
linguísticos de LEM com a
língua materna e identificar
diferentes contextos de
uso;

• Conhecer aspectos culturais
de países que utilizam o
inglês como língua oficial. e
correlacioná-los com os do
Brasil;

Objetivos
• Reconhecer o porquê do
estudo da língua inglesa no
Brasil e conhecer a quantidade
de países que utilizam o inglês
como primeira e segunda
língua;

LINGUAGENS – LÍNGUA INGLESA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

Objetivos
Conteúdos
• Conhecer aspectos culturais de • Aspectos Culturais;
• Aspectos Culturais;
países que utilizam o inglês
• Estudo festividades, eventos
como língua oficial e
históricos, comemorativos e
• Conscientização sobre a
correlacioná-los com os do
gêneros literários em Língua
diversidade linguístico-cultural
Brasil;
Inglesa;
no Brasil e no mundo e
incentivo ao estudo de outras
• Conhecer locais de interesse
• Pesquisa sobre países em que a
línguas;
cultural, artísticos e ambiental
Língua Inglesa é língua
• Estímulo à prendizagem da
que se tornaram referências
materna, com especial foco em
Língua Inglesa e
mundiais;
pontos turísticos, gastronomia e
desenvolvimento de
lazer;
diferentes estratégias de
• Desenvolver as quatro
•
Conhecimentos linguísticos;
aprendizagem dessa língua;
habilidades (ouvir, falar, ler e
• Expressões de gostos,
• Conhecimentos linguísticos
escrever) por meio de recortes
preferências e ações no
Comunicativos;
• Sensibilização em relação aos
presente, passado e futuro;
sons da língua;
• Utilizar palavras ou expressões • Demonstração da frequência
em inglês de uso cotidiano de
em que ocorrem determinadas
• Descrição de ambientes
forma clara e coerente, em
ações;
escolares, familiares e outros
modalidade escrita e oral, com
solicitados pelo estudante;
certa espontaneidade, em
• Descrição de rotina,
assuntos corriqueiros, como
qualidade/estado/
• Identificação de relação de
família, trabalho, lazer e
posse;
características de seres e
outros, argumentando e
objetos;
• Reconhecimento e
questionando
conceitos
e
quantificação da existência de
suposições.
• Uso de vocábulos que
pessoas, lugares e objetos;
expressem relações de posse;
• Identificação
e
expressão
de gêneros,
• Uso de termos que substituem
qualidades, estados
e
elementos (coisas ou pessoas)
características de pessoas e
objetos;
do discurso;
• Oralidade;
•
Compreensão e uso de
• Uso, elaboração e
expressões idiomáticas;
compreensão de saudações,
• Oralidade;
apresentações e comandos
• Uso de saudações e comandos
em pequenos diálogos e
exposições de ideias;
em pequenos diálogos;
• Elaboração e Compreensão de
• Compreensão de
diferentes falas e exposições de
textos/diálogos;
ideias;
• Uso de materiais virtuais e da
• Relatos de experiências
rede mundial de
vividas e perspectivas para o
computadores para
desenvolvimento de tarefas.
futuro.

Conteúdos

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

• Conhecer e usar a Língua
Inglesa como instrumento de
acesso à informação;
• Manusear adequadamente o
dicionário;
• Compreender diferenças
ideológicas epolíticas entre
países onde a Língua Inglesa é
falada.

Conteúdos
• Aspectos Culturais;
• Estudos de gêneros literários,
de produções estéticas, de
centro, de periferia, e
literaturas de países que falam
a Língua Inglesa;
• Pesquisa sobre países em que
a Língua Inglesa é língua
materna, com especial foco em
pontos turísticos, gastronomia,
lazer, diferenças sociopolíticas
e ideológicas;
• Conhecimentos linguísticos;
• Expressão de opinião, gostos e
preferências;
• Compreensão e uso de
diferentes correlações de
tempos no discurso;
• Compreensão e uso de termos
e expressões que modificam a
expressão de ações no tempo
e espaço;
• Compreensão de expressões
idiomáticas;
• Construção e compreensão de
textos orais;
• Reprodução direta e indireta
da fala de personagem de um
discurso;
• Oralidade;
• Formulação de perguntas e
respostas em sala de aula,
considerando a situação de
interlocução e solicitando
esclarecimento de forma
polida;
• Expressões de opiniões e
comentários sobre temas e
assuntos discutidos em classe;
• Compreensão
e construção
de textos orais.

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Interagir de forma clara e
coerente sobre assuntos
corriqueiros como família,
trabalho, lazer e outros,
argumentando e
questionando conceitos e
suposições;

Programa Atitude
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• Reconhecer a produção visual
como produto cultural/sujeito
à análise e ao entendimento.

• Identificar, localizar, utilizar e
analisar em produções
artísticas o uso de elementos
básicos da linguagem visual;

Objetivos
• Reconhecer, respeitar e
valorizar no âmbito familiar,
escolar e regional a diversidade
cultural;

•

•

•

•

•

Conteúdos
Introdução de diferentes
formas de linguagens
expressivas, sensoriais e
sinestésicas como forma de
comunicação humana: artes
visuais, teatro, música;
Conceitos e finalidades da
Arte em diferentes contextos
históricos e sociais; a Arte
como linguagem universal;
Estudo de elementos da
linguagem visual: cor, ponto,
linha, plano, textura, figura,
ritmo, volume, proporção,
equilíbrio,simetria,
bidimensionalidade
e
tridimensionalidade.
Significado das cores em
diferentes culturas e
sociedades; a simbologia da
cor.
Técnica e prática dos
diferentes tipos de desenho
(de observação,
geométrico,linear,
publicitário,charges,
caricaturas, quadrinhos etc.).

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO
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• O Barroco tardio. As
diferenças regionais do
Barroco brasileiro. A grande
contribuição do negro no
desenvolvimento e riqueza do
Barroco colonial brasileiro.
Mestre Ataíde e Aleijadinho.O
Barroco como o primeiro

Objetivos
Conteúdos
• Conhecer, valorizar, respeitar
• Arte Rupestre na Europa
espaços reservados à arte;
(período Paleolítico e
• Reconhecer sua importância
Neolítico): o sentido mágico da
para a construção e
arte; O Naturalismo; materiais e
preservação de bens artísticos
pigmento. Substituição da vida
e culturais brasileiros.
nômade do Paleolítico pelo
• Apreciar manifestações
sedentarismo e sua influência
artísticas ao longo da história
na arte;
da humanidade e suas
• Abandono do estilo naturalista
influências e contribuições
e surgimento de um novo estilo
como instrumento de
(geometrizante) que
transformação social.
originou, mais tarde, a escrita
• Desenvolver a capacidade de
pictográfica, as
leitura e análise de elementos
primeiras esculturas neolíticas
das Artes visuais
em bronze;
contextualizando-os em
estilos/movimentos artísticos,
do Renascimento ao Realismo. • As culturas da antiguidade:
Egípcios, Gregos e Romanos;
• Conhecer e valorizar a
Principais características;
pluralidade do patrimônio
cultural brasileiro e de outros • A influência da Igreja Católica
povos, posicionando-se de
nas produções artísticas no
maneir crítica contra qualquer
período da Idade Média;
discriminação baseada em
• A arte europeia no Brasil; A
diversidade cultural, social,
presença dos Jesuítas. A
étnica, de gênero, crença,
contribuição dos Holandeses;
religião ou de qualquer
natureza.
• A arquitetura Colonial –
• Conscientizar de maneira
arquitetura civil e religiosa.
ampla questões e indagações
Técnica de construção (taipa
sobre indivíduos em seu
de pilão e construção com
contexto social.
muros de pedras), as talhas,
as pinturas e esculturas e seus
grandes mestres;

LINGUAGENS – ARTES: ARTES VISUAIS
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
Conteúdos
• Compreender a arte como fato
• Realismo: a arquitetura civil
histórico contextualizado em
urbana; a arquitetura e a
diversas culturas, conhecendo,
“pintura social”.
respeitando e observando sua
constante mudança.
• O movimento das Artes e
Ofícios e o Art Nouveau.
• Entender a produção visual
•
As influências europeias nas
como produto cultural sujeito à
produções artísticas
análise e ao entendimento.
americanas. A arte de Frida
Kahlo, Diego Rivera, José
• Compreender e reconhecer
Clemente Orozco e|ou
diferentes linguagens como
outros.
forma de comunicação humana.
• O Movimento Modernista
Brasileiro : A Semana de Arte
• Reconhecer e utilizar
Moderna; artistas, intelectuais
procedimentos artísticos para
e literatos que participaram da
análise, entendimento e fruição
Semana de 22. As influências
da produção visual.
dos movimentos artísticos
• Compreender
a Influência
europeus do século XIX sobre
de estilos/movimentos
as produções
Modernistas
ocidentais do século XX sobre
brasileiras.
produções visuais brasileiras.
• O Expressionismo, o Cubismo e
• Desenvolver a capacidade de
o Surrealismo no Brasil.
leitura e análise dos elementos
Principais inovações na arte
das artes visuais;
brasileira e a influência
• Contextualizando-os nos
europeia - teoria
movimentos artísticos do século
antropofágica,
a
XVIII aos dias atuais;
simplificação da forma.
• Desenvolver a compreensão da
• Impressionismo: Início às
diversidade artística e cultural:
grandes tendências da arte no
experimentar e conhecer
século XX; observação dos
materiais, instrumentos e
efeitos da luz solar sobre os
procedimentos artísticos
objetos; sombras luminosas e
diversos em arte (Artes Visuais,
coloridas; contrastes de luz e
Dança, Música, Artes Cênicas)
sombra de acordo com a lei
em culturas diversas;
das cores complementares;
uso das cores puras em
• Construir uma relação de
pequenas pinceladas
autoconfiança com a produção
produzindo efeito de mistura
artística pessoal e
óptica;
a influência da
conhecimento estético,
fotografia; o Pontilhismo.
respeitando a própria produção
e a de colegas;

Programa Atitude

Objetivos
• Apreciar e entender as
manifestações culturais de
vários grupos étnico-raciais
que compõem a nação
brasileira em seu universo
Pluricultural;
• Conhecer e valorizar a
cultura visual local e global;
fomentar a pluralidade
cultural no espaço escolar;
• Identificar, conhecer
e
utilizar os elementos da
linguagem visual, a história
da arte e os formadores da
cultura brasileira, bem como
reconhecer-se como sujeito
de mudança de sua formação
cultural;
• Propiciar momentos
de
entretenimento,exposição,
apreciação
e fruição da
produçãoartística;
• Despertar reflexão coletiva e
debate;
• Conhecer, valorizar, respeitar
espaços reservados à arte,
reconhecer sua importância
para a construção e
preservação de bens
artísticos e culturais
brasileiros.
• Apreciar manifestações
artísticas ao longo da história
da humanidade e suas
influências e contribuições
como instrumento de
transformação social.
• Desenvolver a capacidade de
leitura e análise de
elementos das artes visuais
contextualizando-os em
estilos/movimentos
artísticos, do Renascimento

Objetivos
• Conhecer, respeitar e valorizar
a diversidade de expressões
artísticas responsáveis pela
formação da arte brasileira,
além
de identificar
diversos artistas e suas
características.
• Compreender a arte como fato
histórico contextualizado em
diversas culturas,
conhecendo, respeitando e
observando sua constante
mudança.
• Compreender a influência de
estilos/movimentos ocidentais
do século XX sobre produções
visuais brasileiras.

Conteúdos
• O Academicismo brasileiro Artistas brasileiros oriundos
da Academia Nacional de
Belas Artes.

LINGUAGENS – ARTES: ARTES VISUAIS
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
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• As funções básicas do
profissional da arte. As
tendências de novas profissões
ligadas as tecnologias
contemporâneas.

• As variações do mercado da
arte e das produções artísticas;
a influência da tecnologia nas
produções artísticas.

• Arte Contemporânea no Brasil
e no Distrito Federal.

• Introdução às novas
tendências da arte no século
XX: A Op Art \ A Pop Art; Arte
concreta;
Expressionismo Abstrato; Arte
por Computador – vídeo arte;
Arte Conceitual; Hiperrealismo; Mininal Art;
Instalações; Happening; Body
Art e etc.

• Estudo dos meios de
comunicação de massa e
influências no comportamento
e mudanças sociais.

• Surrealismo: valorização das
pesquisas científicas; o
inconsciente e os sonhos nas
expressões artísticas.

Conteúdos
• Dadaísmo: estilo de arte
considerado vazio de
significado; Marcel Duchamp e
a Readymade.

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos

• Pesquisar e saber organizar
informações sobre arte em
contato com artistas, obras de
arte, fontes de comunicação e
• O ambiente do século XVIII na
informação.
Brasil – O nascimento da
• Conhecer e valorizar
fotografia; A presença dos
manifestações culturais afrocientistas.
brasileiras e indígenas na cultura
brasileira.
• O Romantismo - A expressão
nacionalista
nas
artes • Conhecer elementos da
linguagem visual relacionandobrasileiras.
os à história da arte e às
• Realismo / Naturalismo no
imagens cotidianas.
Brasil
• (Re)conhecera importância do
diálogo entre as diversas áreas
• O Ecletismo e o Art Nouveau
do conhecimento, reforçando a
no Brasil.
importância da Arte na
formação da sociedade por
• Técnicas e prática de gravura
meio de estilos/movimentos
em geral, com especial
• Desenvolver a capacidade de
artísticos e culturais, bem como
leitura e análise dos elementos • Xilogravura ilustrativa da
identificá-los dentro do
das artes visuais
literatura de cordel.
• Estudo de matrizes
contexto histórico vigente.
contextualizando-os nos
culturais brasileiras (indígena,
• A contribuição de J Borges
à • Conhecer e utilizar elementos
movimentos artísticos do
africana, europeia
e
básicos
da linguagem visual em
xilogravura brasileira.
século XVIII ao XX.
demais povos imigrantes) e
espaço bidimensional e
• A arte popular Brasileira
suas
influências
na
tridimensional em diferentes
• Desenvolver a compreensão da As principais manifestações
formação da arte e da
possibilidades expressivas.
diversidade artística e cultural:
Visuais da Arte Popular
cultura nacional;
•
Identificar
profissões que
- experimentar e conhecer
Brasileira (colunas, carrancas,
envolvem o universo artístico.
materiais, instrumentos e
bonecos, tecelagem, etc).
• Antecedentes
da história de procedimentos artísticos
• Reconhecer influências da
• Expressões artísticas de
Brasília/DF
ciência e da tecnologia sobre•
diversos em arte (Artes Visuais,
Heitor dos Prazeres, Mestre
produções visuais do século XX
Dança, Música, Artes Cênicas)
Vitalino, Nhô Cabloco, Arthur
e da arte contemporânea.
em culturas diversas;
Pereira e outros.
•
Reconhecer
diferentes tipos de
• Estudo dos elementos
• Construir uma relação de
obra de arte e suas
estéticos da cultura Afroautoconfiança com a produção
características próprias, e
Brasileira.
artística pessoal e
compreender tendências
• O Romantismo – valorização
conhecimento estético,
artísticas
do século XX.
dos sentimentos e da
• Compreender manifestações
respeitando a própria produção
imaginação como princípios
artísticas em diversos
e a de colegas;
da criação artística em
continentes e sua influência na
oposição ao estilo
• Identificar, relacionar e
arte realizada no Brasil.
Neoclássico.
compreender diferentes
funções de arte, trabalho e

Conteúdos
• Introdução teórica e prática
aos diversos elementos e
recursos expressivos e, ainda,
as técnicas aplicadas nas artes
visuais (tipos de suportes,
materiais recicláveis, utilização
e aplicação dos diferentes
tipos
de
tintas;
• Modelagem com materiais
diversos; pinturas com giz de
cera, pastéis, lápis de cor,
grafitagem, etc). Ponto: ponto
• geométrico, ponto gráfico e
ponto físico; utilização do
ponto em produções visuais.
• Linha: classificação e aplicação
dos diferentes tipos de linhas
quanto ao traçado e a forma.
• Conceitos e históricos e
sociais; a Arte como
linguagem universal;

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

Programa Atitude

estilo artístico brasileiro;
• Identificar, relacionar e
• Pós-Impressionismo: o uso
compreender diferentes funções
arbitrário da cor definido e
• O estilo Neoclássico introduzido
de arte, trabalho e produção de
limitado por linhas de
no Brasil pela Missão Artística
artistas;
contorno visíveis.
Francesa. Principais artistas da
• Expressionismo: tendência
Missão Artística Francesa. A
para traduzir emlinhas e cores
primeira Escola de Belas Artes.
os sentimentos mais
dramáticos do homem.
• Cubismo: abandono da
perspectiva; cubismo analítico
e cubismo sintético (colagem).
• Abstracionismo: ausência de
relação entre formas e cores.

Programa Atitude
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ao Realismo.
• Conhecer e valorizar a
pluralidade do patrimônio
cultural brasileiro e de outros
povos, posicionando-se
de maneira crítica contra
qualquer discriminação
baseada em diversidade
cultural, social, étnica, de
gênero, crença, religião ou
de qualquer natureza.
• Conscientizar
de maneira
ampla questões e
indagações sobre
indivíduos
em
seu contexto social.
• Conhecer, respeitar e
valorizara diversidadede
expressões artísticas
responsáveis pela
formação da arte

produção de artistas;

• (Re)conhecer a importância
do diálogo entre as diversas
áreas do conhecimento,
reforçando a importância da
Arte na formação da
sociedade por meio de
estilos/movimentos artísticos
e culturais, bem como
identificá-los dentro do
contexto histórico vigente.

• Conhecer elementos da
linguagem visual
relacionando- os à história da
arte e às imagens cotidianas.

• Conhecer e valorizar
manifestações culturais afrobrasileiras e indígenas na
cultura brasileira.

• Pesquisar e saber organizar
informações sobre arte em
contato com artistas, obras de
arte, fontes de comunicação e
informação.

• O nacionalismo e a
valorização da natureza.
• A pintura romântica: a
aproximação das formas
barrocas.
• As grandes transformações na
arte a partir do século XIX aos
dias atuais; as novas
tendências estéticas
associadas às grandes
transformações sociais,
científicas e tecnológicas.

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

• Perceber desdobramentos no
cenário mundial denovas
tecnologias digitais relacionadas
à arte.
• Desenvolver um pensamento
reflexivo sobre a realidade a
partir da análise crítica, da
pesquisa e investigação do
objeto artístico
contextualizado.
• Construir uma relação de
autoconfiança com a produção
artística pessoal e
conhecimento estético,
respeitando a própria produção
e a dos colegas.

Programa Atitude
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• Expressar-se corporalmente
por meio de atividades rítmicas
e expressivas, danças e
representações culturais;

Objetivos
• Vivenciar atividades e jogos
envolvendo esportes coletivos
e individuais, ginásticas, lutas,
danças e outras práticas
corporais.
• Explorar os fundamentos,
objetivos, regras, história e
aspectos socioculturais dos
jogos, esportes, lutas,
ginásticas e danças.
• Desenvolver a auto avaliação
de suas condutas e de seu
desempenho nas práticas
corporais visando a conquista
da autonomia, o exercício da
criticidade e da fraternidade.
• Estimular a participação de
práticas corporais
desenvolvendo a identidade e
o senso de pertença ao grupo.
• Construir formas de
convivência e interação
pautadas no diálogo e na
construção do conhecimento;
• Conhecer o próprio corpo,
identificando suas
características, capacidades e
limites nas práticas corporais,
visando a análise crítica e
contextualizada de saúde;
• Apropriar-se
dos
conceitos de higiene, saúde e
alimentação saudável;
• Valorizar a diversidade cultural,
social, étnica, de gênero e
religiosa a partir dos conteúdos
da Cultura Corporal.

Objetivos
• Ampliação do contato com os
esportes coletivos e
individuais;

• Consumo, sedentarismo e
obesidade;

• Esporte e sociedade;

• Lazer, formação cultural e o
uso indevido de drogas;

• Noções básicas de
higiene, saúde e alimentação;

• Corpo e consumo,
estética, padrões de beleza e
sua implicações na prática
pedagógica;

• O corpo historicamente
constituído, habilidades
motoras, capacidades físicas;

• Esportes coletivos:
objetivos, fundamentos
técnicos, regras básicas,
história, atletas renomados,
doping;

• Estabelecer relações
sustentáveis e de
reaproveitamento de materiais
recicláveis para a confecção de
equipamentos e instrumentos
para as aulas de educação
física.

• Estética.

• Consumo, sedentarismos e
obesidade;

• Expressar-se corporalmente
por meio de atividades rítmicas • Corpo e consumo, estética,
e expressivas, danças e
padrões de beleza e sua
representações culturais;
implicações na prática
pedagógica;
• Conhecer esportes de aventura
e radicais, refletindo sobre as
• Lazer, formação cultural e o
uso indevido de drogas;
formas de consumo e sobre a
relação com o meio ambiente e
• Esporte e sociedade;
com a cidade;

• Respeito à diversidade na
perspectiva da Cultura
Corporal;

• Esportes coletivos: objetivos,
fundamentos técnicos, regras
básicas, história, atletas
renomados, doping;
• O corpo historicamente
constituído, habilidades
motoras, capacidades físicas;

• Esportes individuais:
fundamentos técnicos,
objetivos, regras básicas,
história do esporte, atletas
renomados, doping;

• Ginásticas, lutas, danças,
expressão corporal,
atividades rítmicas e
expressivas,práticas
circenses, capoeira;

Conteúdos
• Jogos esportivos,
cooperativos e lúdicos;

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

• Aprender fundamentos das
manifestações da cultura
corporal, em especial os
esportes coletivos e
• Ginásticas, lutas, danças,
individuais, relacionando essas
expressão corporal, atividades
práticas com os aspectos
rítmicas e expressivas, práticas
sociais, cognitivos e históricos
circenses;
das modalidades.
• Esportes individuais:
• Estimular a participação nas
fundamentos técnicos,
práticas corporais
objetivos, regras básicas,
desenvolvendo a identidade e
história do esporte, atletas
o senso de pertença ao grupo;
renomados, doping;

• Jogos préesportivos,cooperativos e
lúdicos;

Conteúdos
• Jogos populares da
cultura brasileira;

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

• Analisar e avaliar os locais
disponíveis na comunidade para
a realização de diferentes
práticas corporais de aventura
na natureza;

• Fazer a adaptação da prática da
atividade física e do exercício
físico à realidade da escola e da
comunidade escolar;
• Conhecer e apreciar diferentes
tipos de lutas e artes marciais
reconhecendo as suas
peculiaridades e características
técnico- táticas;

• Identificar de forma crítica e
contextualizada os efeitos das
práticas corporais para a saúde;

• Analisar de forma independente
e crítica situações de injustiça e
preconceito presentes no
contexto da prática esportiva;

• Identificar
e
desenvolver estratégias
pedagógicas individuais e
coletivas na solução de
situações problemas no esporte;

• Ampliar o aprofundamento do
contato com os esportes
coletivos e individuais;

• Realizar coletivamente a
organização de sistemas de jogo
de forma elementar;

• Esporte e sociedade;

• Higiene, saúde e alimentação;

• Corpo e consumo, estética,
padrões de beleza e suas
implicações
na
prática
pedagógica;

•O
corpo
historicamente
constituído,
habilidades
motoras, capacidades físicas;

• Lazer, formação cultural e
ouso indevido de drogas;

• Esportes coletivos: objetivos,
fundamentos técnicos, regras
básicas, história, atletas
renomados, doping;

• Esportes
individuais:
fundamentos
técnicos,
objetivos, regras básicas,
história do esporte, atletas
renomados, doping;

• Ginásticas, lutas, danças,
expressão corporal, práticas
circenses, capoeira;

• Jogos cooperativos e lúdicos;

• Esportes coletivos;

Conteúdos
• Esportes individuais;

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Desenvolver com autonomia o
esporte escolhido para realizar
utilizando
habilidades
técnico-táticas básicas;

Programa Atitude

• Estabelecer relações
sustentáveis e de
reaproveitamento de materiais
recicláveis para a confecção de
equipamentos e instrumentos
para as aulas de educação
física.

• Capoeira, samba e outras
manifestações da cultura afrobrasileira, indígena, cigana.

• Procurar avaliar com os
estudantes os locais disponíveis
na comunidade para a prática
de danças étnicas, de salão e de
rua.

Programa Atitude
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• Reconhecer que
representações algébricas
permitem expressar
generalizações sobre as
propriedades das operações
aritméticas e traduzir
situações-

• Estabelecer relações entre
números decimais, frações e
porcentagem
compreendendo a
importância dos mesmos para
a vida diária.

• Conhecer números decimais e
aplicá-los na resolução de
problemas simples do
cotidiano.
• Conceituar frações e aplicá-las
na resolução de problemas
relacionando- as com números
decimais e porcentagem;
• Elaborar e resolver problemas
que envolvem o sistema
monetário brasileiro.

• Ampliar o conceito e
compreender o significado das
operações com frações e
Números Decimais.

• Analisar, interpretar, formular
e resolver situações problema
com Números Inteiros,
compreendendo as diferentes
operações e seus significados.

Objetivos
• Conhecer Números Inteiros e
seu significado, a importância e
sua utilização em diferentes
contextos , bem como a sua
representação geométrica e
propriedades.

• Introdução à
Geometria:Ponto, reta e
plano.

• Temperatura

Conteúdos
• Números Inteiros;
• Representação geométrica;
• Números opostos, módulo e
comparações;
• Operações com números
inteiros;
• Expressões numéricas simples;
• Números racionais;
• Conjunto Q;
• Representação geométrica;
• Números decimais;
• Números Inteiros;
• Representação geométrica;
• Números opostos, módulo e
comparações;
• Operações com números
inteiros;
• Expressões numéricas simples;
• Números racionais;
• Conjunto Q;
• Representação geométrica;
• Números decimais;
• Equações do 1º grau;
• Sentenças
matemáticas;
• Conjunto universo
econjunto verdade;
• Inequações;
• Razão e proporção;
• Grandezas
proporcionais;
• Regra de três simples e
composta;
• Percentagem e juros
simples;
• Unidades de medidas
comprimento
• Massa
• Capacidade
• Tempo

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO
Conteúdos

• Compreender os números • Representação geométrica;
racionais infinitos na forma • Números decimais;
• Operações/problema;
decimal.
• Cálculo mental;
• Números irracionais;
• Identificar
números
• Identificação dos números
irracionais em contextos
irracionais;
variados.
• Equações do 1º grau;
• Sentenças matemáticas;
• Entender a definição de
uma equação como um tipo • Conjunto universo e
conjunto verdade;
especial de sentença
matemática que representa • Resolução de situaçõesproblema;
tanto
• Inequações
sentença aberta quanto a
• Equações do 1º grau: com
noção de equilíbrio.
uma e duas variáveis;
• Situações-problemas;
• Compreender e explicar
• Sistemas de equações do 1º
processos
grau;
pessoais
• Situações-problema;
ouconvencionais de
• Razão e proporção;
resolução de situaçõesproblema, por meio
de • Grandezas proporcionais;
• Regra de três simples e
sistemas de
composta;
equações do 1º grau, com
• Percentagem e juros
duas variáveis.
simples;
• Monômios, binômios e
• Visualizar graficamente a
polinômios;
solução de sistema de
equações de duas variáveis. • Exploração geométrica;
• Valor numérico;
• Expressões algébricas;
• Fatoração;
• Simplificação
de
expressões algébricas;
• Operações
com
polinômios;
• Produtos notáveis;
• Ângulos;
• Classificação e construção.

Objetivos

MATEMÁTICA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
Conteúdos
• Potenciação e radiciação;
• Raízes exatas e
aproximadas;
• Números irracionais;
• Identificação
dos números
irracionais;
•Compreender os números
• Monômios, binômios e
racionais infinitos na forma
polinômios;
decimal.
• Exploração geométrica;
• Valor numérico;
•Identificar números irracionais • Expressões algébricas;
em contextos variados.
• Fatoração;
• Simplificação de expressões
•Construir a noção de expressão
algébricas;
algébrica e compreender o
• Operações com polinômios;
cálculo de valor numérico.
• Produtos notáveis;
• Equações do 1º grau: com uma
•Construir estratégias de cálculo
e duas variáveis;
algébrico por meio das
• Números Reais;
operações numéricas e suas
• Relações e reconhecimento
propriedades.
dos conjuntos N, Q, Z e I.
• Simplificação
• Conjunto R;
De expressões algébricas.
• Situações-problema
envolvendo números reais;
• Compreender e aplicar o
• Extração da raiz;
processo de operações com
• Simplificação de radicais;
polinômios e suas propriedades. • Operações com radicais;
• Equações do 2º grau;
• Perceber a importância da
• História da matemática;
utilização das incógnitas na
• Resolução de Equação do 2º
representação de situações
grau pela fatoração;
cotidianas.
• Fórmula de Báskara;
• Sistemas de equações de 1º e
• Reconhecer que
2º graus;
representações algébricas
• Relações entre grandezas
permitem expressar
• Situações-problemas
generalizações que favorecem
envolvendo grandezas
agilidade na resolução de
diretamente ou inversamente
problemas.
proporcionais, e não
proporcionais.
• Compreender e convencionais • Porcentagem e Regra de três;
de resolução de situações• Juros simples e composto.
roblema, por meio de sistemas

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Compreender
os
significados
da
potenciação e da radiciação e
aplicá-los como recurso na
resolução de problemas.

Programa Atitude

• Construir expressões
algébricas do 1º grau que
representem situaçõesproblema eresolvê-las por
meio de métodos
convencionais ou não
convencionais.

problema,favorecendo
possíveis soluções.

• Paralelas e
perpendiculares;
• Ângulos;
• Construção e
classificação;
• Elementos.
• Construir e classificar ângulos,
estabelecer relações entre
eles e algumas figuras, e
relacioná-los entre si.

• Visualizar graficamente a
solução de sistema de equações
de duas variáveis.

de equações do 1º grau, com
duas variáveis.

Programa Atitude
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Objetivos
• Entender a definição de uma
equação como um tipo
especial de sentença
matemática que representa
tanto sentença aberta quanto
a noção de equilíbrio.
• Compreender as propriedades
de uma equação e utilizá-las na
sua resolução.
• Compreender o princípio
aditivo e multiplicativo (na
balança de dois pratos) de uma
equação e utilizá- las na sua
resolução.
• Resolver
problemas
em
diversos contextos com a
utilização das equações.
• Compreender o significado de
uma inequação e as suas
propriedades.
• Identificar, ompreender e
aplicar a variação de
grandezas diretamente
proporcionais,
inversamente;
• Proporcionais e não
proporcionais na resolução de
problemas.
• Conhecer os significados de
porcentagens e aplicá- los em
situações simples do cotidiano
analisando criticamente o seu
uso nas situações de compra à
vista e a prazo.
• Compreender os conceitos de
medidas e de suas unidades, os
instrumentos de medidas e as
suas formas de utilização, em
relação a comprimento, tempo,
temperatura, massa e
capacidade.
• Transformar unidades de
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• Pesquisas envolvendo os/as
estudantes
• Construção de tabelas e
gráficos
• Tópicos em Educação
Financeira

Conteúdos
• Bissetriz
• Polígonos
• Construção, identificação e
classificação
• Circunferência e círculo
• Raio e diâmetro
• Perímetro de figuras planas
• Áreas de figuras planas
• Figuras Espaciais
• Conceitos e representações
• Cálculo de volume de sólidos
retangulares
• Relação entre volumee
capacidade
• Média aritmética
• Cálculo de média aritmética
• Interpretação das médias
aritméticas
• Estatística
Identificação e classificação de
gráficos
• Interpretação de tabelas e
gráficos

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO
Objetivos
• Construir estratégias de cálculo
algébrico por meio das
operações numéricas e suas
propriedades.
• Construir expressões algébricas
do 1º grau que representem
situações- problema e resolvêlas por meio de métodos
convencionais ou não
convencionais.
• Compreender o significado da
fatoração e a sua utilidade na
simplificação de expressões
algébricas.
• Compreender e aplicar o
processo de operações com
Polinômios e suas
propriedades.
• Perceber a importância da
utilização das incógnitas na
representação de situações
cotidianas.
• Reconhecer que representações
algébricas permitem expressar
generalizações que favorecem
agilidade na resolução de
problemas.
• Construir e classificar ângulos,
estabelecer relações entre eles
e algumas figuras, e relacionálos entre si.
• Identificar
e
classificar
polígonos, bem como conhecer
seus elementos e aplicar as suas
propriedades em situações
concretas.
• Compreender a noção de
medida de superfície e de
equivalência de figuras planas e
calcular a área total de sólidos.
• Compreender o conceito de
congruência nas estruturas
geométricas.

Conteúdos
• Soma dos ângulos de um
triângulo
• Estudo dos polígonos
• Propriedades e classificação
• Vértices e diagonais
• Figuras planas
• Composição e decomposição
• Áreas de figuras planas
associadas à área do retângulo
• Sólidos geométricos
• Áreas e volumes
• Planificação de prismas
• Congruência entre figuras
diversas
• Reflexão,translação e rotação
de figuras
• Congruência
• Semelhança entre figuras
• Circunferência e Círculo
• Construção
• Posições relativas entre
circunferências e retas
• Noções de estatística
• Construção e análise de tabelas
e gráficos
• Estatística
• Compreensão e interpretação
de frequências e amostras
• Médias aritméticas simples e
ponderada
• Mediana e moda de uma
população, aplicadas às
pesquisas
• Tópicos em Educação Financeira
• Propriedade
• Posições relativas entre
circunferências

MATEMÁTICA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

• Tópicos em Educação
Financeira.

• Construção de tabelas e
gráficos

• Amostragem Mediana e moda
de uma população, aplicadas à
pesquisa

• Coleta de dados

• Estatística

• Probabilidade como
instrumento de tomada de
decisões

• Espaço amostral

Conteúdos
• Princípio multiplicativo

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Identificar e classificar
polígonos, bem como conhecer
seus elementos e aplicar as suas
propriedades em situações
concretas.
• Compreender a noção de
medida de superfície e de
equivalência de figuras planas e
calcular a área total de sólidos.
• Compreender o conceito de
congruência nas estruturas
geométricas.
• Desenvolver o conceito de
semelhança de figuras e
perceber a sua relação com
outras áreas do conhecimento.
• Reconhecer e distinguir círculos,
circunferências e seus
elementos
• Elaborar conclusões a partir da
leitura, da análise e da
interpretação de informações
contidas em tabelas e gráficos
que representem fenômenos
sociais ou não.
• Reconhecer, em diversos
contextos, números naturais,
inteiros, racionais, e irracionais,
percebendo a relação entre eles
e a formação do Conjunto dos
Números Reais.
• Analisar, interpretar, formular e
resolver situaçõesproblema,
compreendendo diferentes
significados das operações,
envolvendo números reais.
• Compreender e ampliar
estratégias variadas de cálculo
algébrico, em situações
contextualizadas, na resolução
de equações do 2º grau,
formalizando o conceito.
• Compreender sistemas de

Programa Atitude

medidas utilizando divisão e
multiplicação por dez, cem e
mil.
• Aplicar a noção de superfície de
figuras planas em objetos
produzidos pela cultura afroindígena.
• Identificar figuras planas e
espaciais e os elementos
básicos usados na geometria.
• Compreender a ideia de
perímetro e de área de figuras
planas, bem como medir e
calcular essas grandezas.
• Identificar e classificar
diferentes polígonos em sólidos
geométricos diversos.
• Compreender o significado da
média aritmética como
indicador da tendência de uma
pesquisa.
• Calcular volumes de sólidos
retangulares.
• Compreender e aplicar os
conceitos de estatística e sua
importância para ler,
interpretar, descrever e analisar
informações expressas através
de gráficos e tabelas.
• Conhecer e compreender
conceitos básicos de estatística
e perceber a sua importância
para a análise de um
determinado conjunto de
informações.
• Construir tabelas e gráficos por
meio de dados obtidos de
situações do cotidiano.
• Compreender e elaborar o
planejamento financeiro
familiar.
• Desenvolver o conceito de
semelhança de figuras e
perceber a sua relação com
outras áreas
do
conhecimento.
• Reconhecer e distinguir
círculos, circunferências e seus
elementos e compreender as
posições relativas entre duas
circunferências e entre
circunferência e reta.
• Identificar e classificar
diferentes polígonos em sólidos
geométricos diversos.
• Calcular volumes de sólidos
retangulares.
• Elaborar conclusões a partir da
leitura, da análise e da
interpretação
de
informações contidas em
tabelas e gráficos que
representem fenômenos sociais
ou não.
• Compreender e aplicar os
conceitos de estatística e sua
importância para ler,
interpretar, descrever
e
analisar informações expressas
através de gráficos e tabelas.
• Constatar as transformações
ocorridas na população através
da análise crítica de dados e
pesquisas relacionadas ao
contexto histórico, social e
cultural.
• Compreender o significado da
média aritmética como
indicador da tendência de uma
pesquisa.
• Compreender e elaborar o
planejamento financeiro
familiar.

131
•

•

•

•

•

•

•

•

equações de 1º e 2º graus como
um importante recurso na
resolução de situaçõesproblema.
Identificar, compreender e
aplicar a relação entre duas
grandezas, diretamente
proporcionais, nversamente
proporcionais ou não
proporcionais, na resolução de
problemas.
Compreender as posições
relativas entre duas
circunferências e entre
circunferência e reta.
Elaborar conclusões a partir da
leitura, da análise e da
interpretação de informações
contidas em tabelas e gráficos
que representem fenômenos
sociais ou não.
Reconhecer, em diversos
contextos, números naturais,
inteiros, racionais, e
irracionais, percebendo a
relação entre eles e a
formação do Conjunto dos
Números Reais.
Analisar, interpretar, formular
e resolver situações problema,
compreendendo diferentes
significados das operações,
envolvendo números reais.
Compreender e ampliar
estratégias variadas de cálculo
algébrico, em situações
contextualizadas, na resolução
de equações do 2º grau,
formalizando o conceito.
Compreender sistemas de
equações de 1º e 2º graus como
um importante recurso na
resolução de situaçõesproblema.
Identificar, compreender e
aplicar a relação entre duas
grandezas, diretamente

Programa Atitude

132
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

proporcionais, inversamente
proporcionais ou não
proporcionais, na resolução de
problemas.
Compreender os conceitos de
porcentagem, de regra de três
(simples e composta) e de
noções de juros (simples e
compostos).
Compreender as relações
existentes entre as diferentes
unidades de medida,
construindo novos conceitos
relacionando-os com outras
áreas do conhecimento.
Identificar as diagonais de um
polígono e determinar o
número de diagonais de um
polígono qualquer.
Reconhecer e aplicar os
conceitos e os cálculos de áreas
e os volumes em situaçõesproblema.
Analisar figuras geométricas
planas por meio do conceito de
congruência.
Identificar e representar os
elementos notáveis de um
triângulo: mediana, bissetrizes,
mediatrizes e altura.
Compreender e aplicar o
Teorema de Pitágoras em
situações concretas
Identificar e representar
polígonos inscritíveis em uma
circunferência, observando e
utilizando regularidades neles
existentes.
Compreender e estabelecer
relações entre ângulo central e
inscrito, observando
regularidades.
Conhecer razões
trigonométricas
(seno, cosseno e tangente) e
aplicá- las em cálculos de
distâncias e de ângulos.

Programa Atitude

• Compreender e elaborar o
planejamento financeiro
familiar

• Compreender a Estatística
como um importante recurso
para estudo, interpretação de
fenômenos e tomada de
decisões.

• Compreender o conceito de
função, construir e
interpretar gráficos
cartesianos simples.

• Utilizar a reprodução de
desenhos usando escala.

Programa Atitude
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134

• Conhecer os quatro grandes
grupos taxonômicos das
plantas, compreendidos no

• Compreender
que
as
classificações biológicas são
feitas a partir de critérios
relacionados
às
características corporais e
anatômicas, de modo a
organizar e facilitar o estudo
dos seres vivos, em
particular dos animais.

• Reconhecer a célula como
unidade fundamental dos
seres vivos e a organização
hierárquica das estruturas
nos seres vivos.
• Conhecer as características
básicas
usadas
para
distinguir
os
animais
vertebrados dos animais
invertebrados.

• Conhecer as teorias sobre a
origem dos seres vivos e
entender como, através da
evolução
baseada
em
mudanças adaptativas, se
transformaram nos seres
atuais.

• Compreender a história
evolutiva dos seres vivos,
relacionando aos processos
de formação do planeta e às
diferentes explicações sobre
a vida na Terra.

Objetivos
• Reconhecer que o planeta
Terra
reúne condições
básicas que possibilitam a
presença de vida.

Solo:
Rochas e minerais
Tipos básicos de rochas
Solo e ecossistemas

• Noções de citologia e a
organização celular dos seres
vivos

•
•
•
•

• Água:
• Estados
físicos
da
água
• Mudanças de estado físico da
água
• Ciclo hidrológico
• Recursos hídricos
• Pressão
• Flutuação dos corpos:
densidade, empuxo e tensão
superficial

Conteúdos
• Origem da vida
• Evolução dos seres vivos.
• Ar
• Composição do ar
• Ciclo do oxigênio
• Atmosfera
• Camadas atmosféricas
• Pressão atmosférica
• Importância do ar para o meio
ambiente
• Ecossistemas
• Importância
dos ecossistemas
• Fatores bióticos e abióticos e
condições de sobrevivência
• Seres autotróficos e
heterotróficos
• Habitat
• Cadeia alimentar
• Importância da preservação
dos ecossistemas
• Cerrado: características
gerais, determinantes
ecológicos,fauna e flora
• Adaptações dos seres vivos no
Cerrado.

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO
Conteúdos
• Origem da vida
• Evolução dos seres vivos
• Átomos:
• Conceito
• Modelo atômico
• Íons
• Noções de citologia e a
organização celular dos seres
• Conhecer as teorias sobre a
vivos
origem dos seres vivos e
• Estruturas básicas das células
entender como, através da
animais e vegetais
evolução baseada em
• Níveis de organização do
mudanças adaptativas, se
organismo
transformaram nos seres
• Célula
atuais.
• Estrutura celular
• Tecidos
• Conhecer os modelos
• Funções dos tecidos
atômicos, a evolução das
• Classificação dos seres vivos
teorias e suas contribuições
• Vírus
para o avanço tecnológico.
• Estrutura viral
• Características gerais
• Reconhecer a célula como
• Reinos:
unidade fundamental dos seres • Monera, Protista e Fungi
• Principais características e
vivos e a organização
diferenças
hierárquica das estruturas nos
• Vegetais:
seres vivos
• Diversidade
• Órgãos das plantas: raíz, caule,
• Compreender que os seres
folha, flor, fruto e semente
vivos são formados por
unidades fundamentais que se • Fotossíntese, transpiração e
respiração
organizam dando origem às
• Transporte de substâncias
estruturas complexas.
(seiva bruta e elaborada)
• Características adaptativas dos
• Conhecer
as
vegetais no bioma cerrado
características
básicas
• Animais:
usadas para distinguir
• Características e classificação
os animais vertebrados dos
dos invertebrados
animais invertebrados.
• Animais:
• Características e classificação
Compreender que as
dos vertebrados
classificações biológicas são
• Relações entre os animais
feitas a partir de critérios
• Características adaptativas dos
relacionados
às
animais no bioma Cerrado
características corporais e

Objetivos
• Compreender a história
evolutiva dos seres vivos,
relacionando-a aos
processos de formação do
planeta e às diferentes
explicações sobre a vida na
Terra.

CIÊNCIAS NATURAIS
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
Conteúdos
• Átomos:
• Conceito
• Modelo atômico
• Íons
• Níveis de organização do
• Compreender que os seres
organismo
vivos são formados por
• Célula
unidades fundamentais que se • Estrutura celular
organizam dando origem às
• Tecidos
estruturas complexas.
• Funções dos tecidos
• Nutrição
• Identificar e caracterizar as
• Tipos de alimentos e suas
diversas transformações
composições
químicas e físicas de um
• Fenômenos
material relacionando-as aos
• Identificação dos diferentes
conceitos de variação de
fenômenos na natureza
energia, elemento químico,
• Conceitos de fenômenos
substâncias, misturas,
químicos e físicos
soluções e às suas aplicações
• Propriedades específicas da
matéria e suas aplicações:
• Compreender a estrutura da
• Substâncias, misturas e
tabela periódica, bem como as
soluções
propriedades dos elementos
• Elementos químicos
químicos e sua utilização.
• Tabela periódica
• Conhecer os processos de
• Propriedades específicas da
separação e suas aplicações
matéria e suas aplicações:
no dia a dia, destacando a
• Processos de separação no dia
importância da coleta seletiva,
a dia
reciclagem e tratamento da
• Reações químicas
água/esgoto.
• Mecânica:
• Noções de repouso,
• Relacionar as ideias de espaço
movimento, referencial e
e tempo, considerando
trajetória
unidades de medida,
• Velocidade e aceleração
compreendendo conceitos de
• Gravidade
velocidade e aceleração e suas • Mecânica:
relações com o conceito de
• Força e movimento
energia e sua variação.
• Energia:
• Energia e movimento
• Conhecer as interações
• Modalidades de energia.
mecânicas, de campo e de
• Nutrição:
contato, e relacioná-las tanto
• Tecnologias de produção e
ao equilíbrio quanto ao
preparo de alimentos
movimento, identificando o
• Conservação dos alimentos

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Conhecer os modelos
atômicos, a evolução das
teorias e suas contribuições
para o avanço tecnológico.

Programa Atitude

Reino Plantae, reconhecendo
alguns
de
seus
representantes
e
suas
características básicas, assim
como as principais diferenças
entre os grupos.
• Conhecer os processos de
transformação
que
permeiam o tratamento de
água,
esgoto
e
lixo
entendendo como o avanço
tecnológico dessa área
contribui com a qualidade
de vida e com a preservação
ambiental.

• Estruturas básicas das células
animais e vegetais
• Classificação dos seres vivos
• Vírus
• Estrutura viral
• Características gerais
• Reinos:
• Monera,
Protista e Fungi
• Principais características
e diferenças
anatômicas, de modo a
organizar e facilitar o estudo
dos seres vivos, em particular
dos animais.
• Conhecer os quatro grandes
grupos taxonômicos das
plantas, compreendidos no
Reino Plantae,
reconhecendo alguns de seus
representantes e suas
características básicas, assim
como as principais diferenças
entre os grupos.
• Compreender que os seres
vivos são formados por
unidades fundamentais que se
organizam dando origem às
estruturas complexas.
.

• Homeostase:
• Controle de temperatura
corpórea nos animais.
• Nutrição:
• Tipos de alimentos e suas
composições
• Níveis de organização do
organismo

• Compreender que o uso de
drogas se constitui um
problema social e que os
avanços científicos e
tecnológicos possibilitaram o
agravamento desse problema
através da produção de drogas
sintéticas.

• Compreender o conceito de
onda, identificar suas
características e tipos e
conhecer a sua presença e a
atuação de fenômenos
ondulatórios em situações
cotidianas, levando em
consideração as suas
aplicações tecnológicas.

comportamento do
movimento que possam gerar.

• Nutrição e práticas desportivas
• Drogas sintéticas
• Métodos contraceptivos
• Ondas:
• Características das ondas:
comprimento de onda,
amplitude, frequência, período
e energia.

Programa Atitude

135

136

• Conhecer as doenças
relacionadas aos reinos
Monera, Protista e Fungi e as
viroses humanas mais comuns
Identificando seus sintomas e
Compreendendo aimportância
da higiene para atuar na sua
prevenção.

• Conhecer algumas
propriedades curativas e
tóxicas das plantas, suas
aplicações no tratamento de
doenças e os riscos de utilizálas de forma inadequada.

• Compreender o
funcionamento dos diferentes
instrumentos que nos
permitem observar o mundo
microscópico e a utilização
desses instrumentos na
realização de diversas
observações.

Objetivos
• Compreender os efeitos
globais da poluição
atmosférica, como o
aquecimento, o efeito
estufa e a diminuição na
camada de ozônio, levando
em conta a influência do
desenvolvimento
industrial e tecnológico.

naturais do Cerrado
• Conservação e manejo de
ecossistemas
• Água:
• Tratamento da água
• Processos de purificação
• Uso racional da água
• Tratamento de águas
residuárias (esgotos)
• Estações de tratamento de
esgotos
• Solo
• Lixo: reaproveitamento,
reciclagem e coleta seletiva
• Noções de manejo e
conservação do solo.
• Medicamentos:
• Antibióticos e vacinas
• Compreender o conceito de
onda, identificar suas
características e tipos e
conhecer a sua presença e a
atuação de fenômenos
ondulatórios em situações
cotidianas, levando em
consideração as suas
aplicações tecnológicas.
• Compreender o
funcionamento dos diferentes
instrumentos que nos
permitem observar o mundo
microscópico e a utilização
desses instrumentos na
realização de diversas
observações.

• Microscopia:
• Importância dos estudos de
microscopia

• Medicamentos:
• Antibióticos e vacinas
• Desenvolvimento e
importância

• Energia:
• Energia e movimento
• Modalidades de energia

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Conteúdos
Célula: Estrutura celular
Tecidos:
Funções dos tecidos
Nutrição:
Tipos de alimentos e suas
composições
Fenômenos:
Identificação dos
diferentes fenômenos na
natureza
Conceitos de fenômenos
químicos e físicos
Propriedades específicas da
matéria e suas aplicações:
Substâncias, misturas e
soluções
Elementos químicos
Tabela periódica
Propriedades específicas da
matéria e suas aplicações:
Processos de separação no
dia a dia
Reações químicas
Mecânica:
Noções
de
repouso,
movimento, referencial e
trajetória
Velocidade e aceleração
Gravidade
Força e movimento

CIÊNCIAS NATURAIS
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

Objetivos
• Vegetais:
• Compreender a estrutura da
• Diversidade
tabela periódica, bem como as
• Órgãos das plantas: raíz, caule,
propriedades dos elementos
folha, flor, fruto e semente
químicos e sua utilização.
• Fotossíntese, transpiração e
• Conhecer os
processos de
respiração
separação e suas aplicações no
• Transporte de substâncias
dia a dia, destacando a
(seiva bruta e elaborada)
importância da coleta seletiva,
• Características adaptativas dos
reciclagem e tratamento da
vegetais no bioma cerrado.
água/esgoto.
• Animais:
• Características e classificação
• Relacionar as ideias de espaço e
dos invertebrados
tempo, considerando unidades
• Relações entre os animais
de medida, compreendendo
• Características adaptativas dos
conceitos de velocidade e
animais no bioma Cerrado
aceleração e suas relações com
• Homeostase:
o conceito de energia e sua
• Controle de temperatura
variação.
corpórea nos animais
• Ar:
• Conhecer as interações
• Efeitos globais da poluição
mecânicas, de campo e de
Atmosférica
contato,e relacioná-las tanto
• Aquecimento global e suas
ao equilíbrio quanto ao
interferências no ciclo
movimento, identificando o
hidrológico global
comportamento do movimento
• Ecossistemas:
que possam gerar.
• Aproveitamento dos recursos

Conteúdos

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conteúdos
Ondas e som
Espectro eletromagnético
Luz, espelhos e lentes
Átomos:
Modelo atômico e avanço
tecnológico
Energia nuclear
Energia:
Máquinas simples
História da evolução das
máquinas que proporcionam
movimento
Combustíveis e sua eficiência
Problemas
ambientais
provocados pela utilização de
combustíveis fósseis
Diferentes tecnologias para a
transformação da água em
energia
Medidas para economizar
energia.
Nutrição:
Dieta e alimentação equilibrada
Alimentação saudável e
distúrbios alimentares
Higiene dos alimentos
Sistemasdigestório,
respiratório, cardiovascular e
urinário:
Organização e funcionamento
Doenças relacionadas ao
sistemadigestório, respiratório,
cardiovascular e urinário
Transporte de nutrientes, gases
e excretas
Mecanismos de defesa e
vacinas
Integração entre os sistemas
Sistema locomotor:
Importância da estrutura de
locomoção
Sistema nervoso e órgãos
sensoriais:

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
Conhecer diferentes
equipamentos de
uso
cotidiano segundo sua
finalidade, energias
envolvidas, princípios de
funcionamento,
estabelecendo a
Sequência de
transformações de energia,
valorizando o consumo
criterioso de energia.
Conhecer os modelos
atômicos, a evolução das
Teorias e suas contribuições
para o avanço tecnológico.
Reconhecer o uso de
máquinas simples como
facilitador de realização de
trabalho.
Compreender o
comportamento da luz em
diversos meios, em especial
nas lentes, identificando e
relacionando os diferentes
tipos de lentes utilizados em
diversos aparelhos e
aplicados na saúde e
tecnologia.
Compreender a alimentação
humana, através da digestão
dos alimentos no organismo
e do papel dos nutrientes na
sua constituição e saúde
considerando, ainda, os
processos de eliminação de
resíduos pelo organismo.
Reconhecer as relações e
correlações do
funcionamento dos sistemas
respiratório, cardiovascular
e urinário, identificando as
doenças mais comuns e os
modos de prevenção,
contribuindo para a

Programa Atitude

• Desenvolvimento e
importância
• Microscopia:
• Importância dos estudos de
microscopia.
• Medicamentos:
• Plantas medicinais
• Compreender que o uso de
drogas se constitui um
problema social e que os
avanços científicos e
tecnológicos possibilitaram o
agravamento desse problema
através da produção de
drogas sintéticas.
• Compreender que o uso de
drogas se constitui um
problema social e que os
avanços científicos e
tecnológicos possibilitaram o
agravamento desse problema
através da produção de
drogas sintéticas.
• Conhecer diferentes
equipamentos de uso
cotidiano segundo sua
finalidade, energias envolvidas,
princípios de funcionamento,
estabelecendo a sequência de
transformações de energia,
valorizando o consumo
criterioso de energia.
•
•
•
•
•

Ondas e som
Espectro eletromagnético
Luz, espelhos e lentes
Átomos:
Modelo atômico e avanço
tecnológico
• Energia nuclear

• Métodos contraceptivos
• Ondas:
• Características das ondas:
comprimento de onda,
amplitude, frequência,
período e energia

• Drogas sintéticas

• Nutrição e práticas desportivas

• Conservação dos alimentos

• Nutrição:
• Tecnologias de produção e
preparo de alimentos

preservação da saúde
coletiva e individual.
• Conhecer a ação dos
mecanismos de defesa no
organismo identificando a
importância do uso de
vacinas no combate às
doenças infectocontagiosas.
• Estabelecer relações entre
os sistemas nervoso,
locomotor e o
funcionamento dos órgãos
sensoriais, identificando as
doenças mais comuns.
• Compreender através do
estudo do sistema
endócrino, o funcionamento
das principais glândulas e
sua integração com o
organismo.
• Organização e funcionamento
• Doenças relacionadas aos
sistema nervoso
• Problemas causados pela
poluição sonora e visual
• Sistema endócrino

Programa Atitude

137

• Vírus:
doenças humanas virais

• Vírus: doenças
humanas virais
• Parasitologia:
• Parasitoses
• Endoparasitas e
ectoparasitas
humanos

• Parasitologia: Parasitoses
Endoparasitas
e ectoparasitas humanos

Conteúdos
• Fitoterapia, alopatia e
homeopatia

Objetivos
• Fitoterapia, alopatia e
homeopatia

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

138
• Conhecer as doenças
relacionadas aos reinos
Monera, Protista e Fungi e as
viroses
humanas
mais
comuns identificando seus
sintomas e compreendendo
a importância da higiene
para atuar na sua prevenção.
• Compreender a
alimentação
humana,
através da digestão dos
alimentos no organismo e do
papel dos nutrientes na sua
constituição e saúde
considerando, ainda, os
processos de eliminação de
resíduos pelo organismo.
• Reconhecer as relações e
correlações do funcionamento
dos sistemas respiratório,

• Conhecer
algumas
propriedades curativas e
tóxicas das plantas, suas
aplicações no tratamento de
doenças e os riscos de utilizálas de forma inadequada.

• Compreender
o
comportamento da luz em
diversos meios, em especial
nas lentes, identificando e
relacionando os diferentes
tipos de lentes utilizados em
diversos
aparelhos
e
aplicados na saúde e
tecnologia.

• Reconhecer o uso de
máquinas simples como
facilitador de realização de
trabalho.

Objetivos
• Conhecer os modelos
atômicos, a evolução das
teorias e suas contribuições
para o avanço tecnológico.
• Energia:
• Máquinas simples
• História da evolução das
máquinas que proporcionam
movimento
• Combustíveis e sua eficiência
• Problemas ambientais
provocados pela utilização de
combustíveis fósseis
• Diferentes tecnologias para a
transformação da água em
energia
• Medidas para economizar
energia
• Medicamentos:
• Plantas medicinais
• Fitoterapia,
alopatia e
homeopatia
• Vírus: doenças humanas virais
• Parasitologia:
• Parasitoses
• Endoparasitas
e
ectoparasitas humanos
• Nutrição:
• Dieta e alimentação equilibrada
• Alimentação saudável e
distúrbios alimentares Higiene
dos alimentos
• Sistemas digestório,
respiratório, cardiovascular e
urinário:
• Organização e funcionamento
• Doenças relacionadas ao
sistema digestório,
respiratório, cardiovascular e
urinário
• Transporte de nutrientes, gases
e excretas
• Mecanismos de defesa e
vacinas
• Integração entre os sistemas
• Sistema locomotor:
• Importância da estrutura de
locomoção

Conteúdos

CIÊNCIAS NATURAIS
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
Conteúdos
• Adolescência
e
sexualidade:
• Doenças sexualmente
transmissíveis (DST) /Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA/AIDS) e prevenção
• Gravidez na adolescência
• Cuidados e higiene com o
corpo
• Comportamento e sexualidade
• Cultura
• Relação máquina simples com
trabalho exercido pelo corpo

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Compreender a organização
e o funcionamento do
sistema genital e os
processos de fecundação,
gravidez e parto,
conhecendo diferentes
métodos anticoncepcionais
estabelecendo relações
entre o uso de
preservativos, a
contracepção e a prevenção
das doenças sexualmente
transmissíveis, valorizando o
sexo seguro e a gravidez
planejada.
• Compreender os
mecanismos da visão
humana do ponto de vista
físico.
• Conhecer os diversos tipos
de ondas eletromagnéticas e
relacioná-los às diversas
aplicações das radiações no
cotidiano, compreendendo
suas consequências.

Programa Atitude

cardiovascular e urinário,
identificando as doenças mais
comuns e os modos de
prevenção, contribuindo para a
preservação da saúde coletiva
e individual.
• Conhecer a ação dos
mecanismos de defesa no
organismo identificando a
importância do uso de vacinas
no combate às doenças
infecto- contagiosas.
• Estabelecer relações entre
os sistemas nervoso,
locomotor e o funcionamento
dos órgãos sensoriais,
identificando as doenças
mais comuns.
• Compreender através do
estudo do sistema endócrino, o
funcionamento das
principais glândulas e sua
integração com o organismo.
• Compreender a
organização e o
funcionamento do sistema
genital e os processos de
fecundação, gravidez e parto,
conhecendo diferentes
métodos anticoncepcionais
estabelecendo relações entre o
uso de preservativos, a
contracepção e a prevenção
das doenças sexualmente
transmissíveis, valorizando o
sexo seguro e a gravidez
planejada.
• Compreender os
mecanismos da visão humana
do ponto de vista físico.
• Conhecer os diversos
tipos de ondas
eletromagnéticas e relacionálos às diversas aplicações das
radiações no cotidiano,
compreendendo suas
consequências.

• Sistema nervoso e órgãos
sensoriais:
• Organização e funcionamento
• Doenças relacionadas aos
sistema nervoso
• Problemas causados pela
poluição sonora e visual
• Sistema endócrino:
• Funções e características das
principais glândulas .
• Sistema genital:
• Organização e funcionamento
• Adolescência e sexualidade:
• Doenças sexualmente
transmissíveis (DST)
/Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (SIDA/AIDS) e
prevenção
• Gravidez na adolescência
• Cuidados e higiene com o corpo
• Comportamento e
sexualidade
• Nutrição:
• Dieta e alimentação
equilibrada
• Alimentação saudável
e
distúrbios alimentares
• Higiene dos alimentos
• Sistema locomotor:
• Importância da estrutura de
locomoção
• Sistema nervoso e órgãos
sensoriais:
• Organização e funcionamento
• Doenças relacionadas ao
sistema nervoso
• Problemas causados pela
poluição sonora e visual.
• Relação máquina simples com
trabalho exercido pelo corpo
Humano
• Ondas:
• Problemas causados pelas
radiações
• Visão:
• Olho humano e formação da
imagem
• Lentes corretivas

Programa Atitude
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• Conhecer o espaço brasileiro,
fatores que influenciam,
aspectos econômicos,
políticos, sociais, culturais e
ambientais, enfatizando
diferenças regionais.

• Conhecer a estrutura e
dinâmica do planeta Terra.

• Localizar a Terra no universo.
• Entender e utilizar a
cartografia identificando suas
técnicas de localização e de
orientação.

Objetivos
• Compreender a importância
da ciência geográfica e seus
conceitos, desenvolvendo a
interpretação da relação da
sociedade com a natureza,
questões ambientais e
interação com seu espaço de
vivência.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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da economia do

• Processo e consequências
da
industrialização
e
modernização de meios de
produção e desigualdades
sociais.
• Fatores de crescimento e
distribuição da população
brasileira:
• Pirâmide etária e Migração da
população: interna e externa.
• Urbanização brasileira e suas
consequências, observando
os seguintes aspectos:
emprego/desemprego,
trabalho infantil, direitos e
deveres
de crianças
e adolescente, moradia,
transportes, educação,
segurança, saúde.
• Meios de transporte e
comunicações no Brasil –

• Setores
Brasil.

• Características
físicas,
sociais,
econômicas,
ambientais das regiões
brasileiras

• Divisão Regional: IBGE e
geoeconômica

• Desenvolvimento
socioeconômico
brasileiro.

• Formação histórico-cultural
do território brasileiro.

• Comparação territorial do
Brasil com outros países.

• Posição do Brasil no mundo.

Conteúdos
• Cartografia: continentes,
oceanos
e mares.

CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

Objetivos
• Localizar e identificar o Brasil
no Mundo
• Conhecer o espaço brasileiro,
fatores que influenciam,
aspectos econômicos,
políticos, sociais, culturais e
ambientais, enfatizando
diferenças regionais
• Localizar e identificar os
continentes americano e
africano no mundo
• Compreender o processo
histórico de dependência
Movimentos da Terra e efeitos
econômico-político-cultural da
América e da África na
Noções Básicas de Cartografia
construção do mundo
Escalas e Mapas
globalizado
Pontos cardeais, coordenadas • Conhecer aspectos físicos,
geográficas e fusos horários
ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos
Atmosfera,
Litosfera,
do Continente Americano e
Hidrosfera,Biosfera do planeta.
Africano
Biomas e Biodiversidade
• Compreender as ações e
práticas ecológicas para
preservação do patrimônio
ambiental conhecendo as
Unidades de Conservação no
DF e comparando-as com as
Unidades de Conservação em
outras Regiões do Brasil –
Sistema Nacional de Unidades
de Conservação -SNUC
• Analisar a formação territorial
do Brasil, as desigualdades
sociais e as lutas por direitos
humanos

Conteúdos
Geografia
como
Ciência:
conceitos,
classificaçãoe
finalidades.
Relação
Ser
Humano/
Natureza/ Sociedade
O trabalho e a transformação
do espaço geográfico
Impactos
ambientais
decorrentes do uso e ocupação
do solo no Brasil e no mundo
Localizar o planeta Terra no
Universo

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
Conteúdos
• Localizar e identificar os
• Continentes, oceanos e mares,
continentes: Europa, Ásia,
relevo, clima e vegetação.
Oceania e Antártica
• Intercâmbios históricos e
• Localizar e identificar os
culturais entre Europa, Ásia e
continentes americano e
Oceania
africano no mundo.
• Colonização da América e
• Compreender o processo
África. Análise de sistemas
histórico, econômico, político
político- econômicos do
e cultural da América e da
mundo: Guerra Fria, países
África na construção do
capitalistas e socialistas; países
mundo globalizado.
desenvolvidos, emergentes; do
• Conhecer aspectos físicos,
norte e do sul (centrais e
ambientais, demográficos,
periféricos). Relações de
políticos, sociais e econômicos
mercados mundiais e
do continente africano.
globalização da economia
• Compreender o processo de
• América: Localização,
desenvolvimento industrial, a
regionalização e características
revolução tecnológica e sua
do espaço natural
influência no mundo
• Aspectos demográficos,
globalizado.
políticos, sociais e econômicos,
• Conhecer aspectos físicos,
hegemonia dos EUA e Canadá.
ambientais, demográficos,
Diversidades e contraste.
políticos, sociais e econômicos
Dependências tecnológicas e
do continente europeu.
urbanização
• Conhecer aspectos físicos,
• Relação de interdependência
ambientais, demográficos,
da cidade com o campo.
políticos, sociais e econômicos • Blocos econômicos mundiais e
do continente asiático.
organizações econômicas
• Conhecer aspectos físicos,
• África: Localização,
ambientais, demográficos,
regionalização e características
políticos, sociais e econômicos
do espaço natural. Aspectos
da Oceania.
demográficos, políticos, sociais
• Conhecer aspectos físicos,
e econômicos. Diversidade
ambientais do continente
étnica e social. Conflitos
Antártico e o Tratado da
étnicos, políticos e religiosos.
Antártida.
• Segregação racial na África do
Sul – Apartheid. Cultura
africana - influências no Brasil.
• Revolução tecnológica e
globalização

Programa Atitude

influências sociais.
• Cartografia: continentes,
oceanos e mares: ênfase na
América e na África.
• Análise de sistemas políticoeconômicos do mundo:
Guerra Fria, países
capitalistas e socialistas;
países desenvolvidos,
emergentes; do norte e do
sul (centrais e periféricos).
• Relações
de mercados
mundiais: globalização da
economia.
• Colonização e povoamento:
América e África.

Programa Atitude
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Objetivos

Conteúdos
• Mapas temáticos, gráficos,
Dados do IBGE e outras fontes
de dados oficiais. População
brasileira
• Urbanização brasileira :
socioeconômica; direito à
cidadania
• Características físicas
socioeconômico- culturais
gerais e das regiões brasileiras
• Setores da economia do Brasil.
• Processo e consequências
da industrialização e
modernização de meios de
produção e desigualdades
sociais
• Fatores de crescimento e
distribuição da população
brasileira: pirâmide etária;
migração da população:
interna e externa
• Urbanização brasileira e suas
consequências:
emprego/desemprego,
trabalho infantil, direitos e
deveres de crianças e
adolescentes, moradia,
transportes, educação,
segurança, saúde
• Processos de industrialização:
consequências, desigualdades
sociais, degradação ambiental,
Agricultura Familiar e Reforma
Agrária

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO
Objetivos

Conteúdos
• América: Localização,
regionalização e características
do espaço natural
• Aspectos demográficos,
políticos, sociais e econômicos,
hegemonia dos EUA e Canadá.
Diversidades e contraste.
Dependências tecnológicas.
Urbanização, impactos no
trabalho e na economia
• Dinâmicas rurais e urbanas da
América
• Blocos econômicos da América
e suas relações com mercados
mundiais.
• África: Localização,
regionalização e características
do espaço natural; aspectos
demográficos, políticos,
religiosos, sociais e
econômicos; Diversidade étnica
e social; Segregação racial na
África do Sul – Apartheid;
Diáspora, cultura e influências
no Brasil.

CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
Conteúdos
• Blocos econômicos mundiais
• Europa: Localização,
regionalização e características
do espaço natural. Aspectos
demográficos, políticos, sociais
e econômicos
• Ásia: Localização,
regionalização e características
do espaço natural. Aspectos
demográficos, políticos, sociais
e econômicos, com ênfase nos
Tigres Asiáticos, China e Japão.
Diversidade cultural e étnica.
Os conflitos étnicos, políticos e
religiosos.
• Oceania: Localização e
regionalização. Aspectos
demográficos, políticos, sociais
e econômicos, com ênfase na
Austrália e Nova Zelândia.
• Antártida: Localização
geográfica. A participação
brasileira na Antártida.
Questões ambientais e
pesquisas científicas.

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos

Programa Atitude
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• Identificar as principais
características da civilização
africana, conhecer os principais

• Identificar e diferenciar teorias
da chegada dos primeiros
grupos humanos no Continente
Americano e no Brasil e
identificar sítios arqueológicos
e vestígios encontrados dos
primeiros habitantes do Brasil e
do Planalto Central

• Compreender a importância da
arqueologia no estudo de
diversas fontes históricas
para a reconstituição do
período: modo de vida no
paleolítico e neolítico, e
mudanças que a revolução
agrícola trouxe para esses
grupos humanos.

• Comparar diversas teorias
acerca do surgimento e
desenvolvimento do ser
humano na terra, bem como
suas relações com o meio
ambiente no período da préhistória.

• Compreender objetos e fatos
históricos.

• Promover e capacitar no
educando, potencialidades para
a construção de seu
conhecimento.

Objetivos
• Promover no aluno interesse
por conhecimento histórico,
desenvolvendo a capacidade de
perceber a historicidade de
elementos presentes em nossa
sociedade.

• Matrizes culturais indígenas e
africanas; diversidade de povos
indígenas no Brasil; luta pela
terra; comércio de escravizados
vindos da África; vários grupos
de africanos trazidos para o
Brasil; influência negra e
indígena; resistência indígena e
africana à escravidão.

• Colonização do Brasil:
Degradação ambiental na
economia colonial do Brasil.

• Civilizações pré- colombianas:
Maias, Astecas e Incas. Suas
interações com o meio
ambiente.
• Colonização das Américas
Espanhola, Inglesa e Francesa.

• Expansão comercial e marítima
europeia a partir do século XV.

• Reforma Protestante e
Contrarreforma.

• Renascimento artístico e
cultural.

• Formação
das monarquias nacionais.

• Feudalismo: características
políticas, econômicas e sociais.

• Baixa Idade Média.

• Civilização Islâmica.

• Alta Idade Média.

Conteúdos
• Idade Média:

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

Conteúdos
Objetivos
• Introdução
aos
estudos • Promover no aluno interesse
históricos. O trabalho (ofício)
pelo conhecimento histórico,
desenvolvendo a capacidade
do historiador.
• Memória, fonte histórica e
de perceber a historicidade de
elementos presentes em nossa
narrativa:
sociedade.
• Periodização da História.
• Tempo e História.
• Promover e capacitar no
• Pré – História:
educando, potencialidades
• Origem e evolução do ser
para a construção de seu
humano.
conhecimento.
• Paleolítico, Neolítico e Idade
dos Metais.
• Identificar o surgimento de
introdutórios
e
• Estudos
uma nova visão de mundo
aspectos gerais do continente
europeia, com reflexo no
africano:
pensamento religioso, nas
• Cosmogonias
Africanas:
artes e no avanço científico,
ancestralidade e
que favoreceu a expansão
religiosidade:
marítima europeia,
• Cultura afro-brasileira.
transformando e ampliando
• História
comparada
das
relações comerciais durante a
cosmologias.
Idade Moderna.
• Civilização Egípcia.
• Compreender o processo de
• Variedade de povos africanos,
formação do feudalismo na
organização
formas de
Europa Ocidental com base na
sociopolítica
de
povos
combinação de elementos
africanos
antes
da
romanos e germânicos;
chegada
de
europeus:
caracterizar o feudalismo no
Impérios de Gana, Mali e
plano social, econômico e
Songai, Reinos
Achanti,
cultural.
Abomé e Congo.
• Caracterizar estruturas
• Civilização Iorubá.
políticas da Idade Média,
• Os Primeiros Habitantes das
destacando formas
Américas:
descentralizadas de poder e
• Pré-História Brasileira: Préposterior consolidação do
história do Planalto Central.
poder absolutista; analisar a
ruptura do pensamento
• Características
e
legado
medieval e a introdução do
cultural
da
antiguidade:
ideário renascentista como
Mesopotâmicos, fenícios e
fator desencadeante da
persas.
mentalidade moderna.
• Gregos.
• Evidenciar mudanças ocorridas
na Europa a partir do século XI,

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

• Identificar a quebra de pacto
colonial como início do
processo de independência e
apontar causas e
consequências econômicas,
sociais e políticas da
transferência da corte
portuguesa para o Brasil;
situar a Inglaterra como
principal beneficiária da
abertura dos portos
brasileiros às nações amigas.
• Entender como ocorreu a

• Relacionar a crise do sistema
colonial com transformações
mundiais decorrentes da
Revolução Industrial e da
expansão da França
napoleônica.

• Perceber a importância do
movimento de ideias
conhecido por iluminismo
para compreender a
Independência dos Estados
Unidos e a Revolução
Francesa. Relacionar com
lutas pela liberdade na época
colonial, mobilizar conceitos
revolucionários de liberdade e
igualdade para refletir sobre a
sociedade brasileira na
atualidade.

• Discriminação e racismo.

• Exclusão social.

• Abolição da Escravidão e suas
implicações:

• Crise da Monarquia no Brasil.

• Período Regencial.
• Segundo Reinado: Economia
cafeeira, Imigração,
Industrialização e Sociedade
Brasileira da segunda metade
do século XIX.

• Primeiro Reinado.

• Conceitos de Estado, Nação,
Sistema Político e Formas de
Governo.

• Independência do Brasil.

• Independência de Países da
América Latina.

• Crise do sistema colonial.

• Período Joanino.

• França: Governo de Napoleão
Bonaparte.

• Revolução Francesa.

• Independência das treze
colônias norte- americanas.

• Sistema capitalista e processos
de uso irracional de recursos
ambientais.

Conteúdos
• Revolução Industrial inglesa:

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Promover no aluno interesse
pelo conhecimento histórico,
desenvolvendo a capacidade
de perceber a historicidade de
elementos presente em
nossa sociedade.
• Promover e capacitar no
educando, potencialidades
para a construção de seu
conhecimento.

Programa Atitude

reinos e impérios e destacar
suas características; enfatizar
sua cultura reconhecendo a
presença de uma arte refinada
e original.

• Romanos: crise do século III e
Invasões Bárbaras.

relacionando inovações
técnicas e crescimento
populacional; compreender o
• Revigoramento do comércio,
das cidades e a formação da
burguesia como processos
interligados e caracterizar
feiras, cidades e corporações
medievais.

• Sistema capitalista e processos
de uso irracional de recursos
ambientais.

• Revolução Industrial inglesa:

• Iluminismo.

• Revolução Inglesa.

• Absolutismo.

• Introduçãode tecnologia
africana em agricultura e
mineração.

independência do Brasil, bem
como mudanças e
permanências advindas desse
processo; relacionar com o
processo de independência
das demais colônias latinoamericanas, identificando
seus limites; compreender
que a dependência e a
fragilidade econômica de
países latino-americanos
estão relacionadas com o
processo de colonização e de
organização desses Estados;
situar o Brasil no contexto de
alianças políticas e
econômicas da América
Latina, na atualidade.

• Crise do Capitalismo e Regimes
Totalitários.

• República Velha.

• Revolução Russa.

• Anarquismo e socialismo
utópico e científico.

• I Guerra Mundial – 1914 a
1918.

• Neocolonialismo na África e
Ásia.

• Expansão Imperialista do
século XIX.

• Proclamação da República.

• Miscigenação e ideologia de
branqueamento.

Programa Atitude
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• Construir um conjuntode
conhecimentos referentes a
conceitos, procedimentos e
atitudes relacionados à história
e à importância de seu estudo,
considerando evolução,

• Caracterizar economia,
sociedade e religião das
primeiras civilizações; destacar
a ação de seres humanos no
aproveitamento das águas de
rios e sua importância na
construção de uma civilização.

• Conhecer e respeitar o modo de
vida de diferentes grupos
sociais, em diversos tempos e
espaços, em suas
manifestações culturais,
econômicas, políticas e sociais,
reconhecendo semelhanças e
diferenças entre eles;
reconhecer mudanças e
permanências em vivências
humanas, presentes em sua
realidade e em outras
comunidades, próximas ou
distantes no tempo e no
espaço; valorizar o patrimônio
sociocultural e respeitar a
diversidade, reconhecendo-a
como direito de povos e
indivíduos como elemento de
fortalecimento da democracia.

Objetivos
• Compreender e apontar as
principais características do
processo de transição de
comunidades primitivas
estabelecendo relações com as
transformações no tempo. A
formação de primeiras cidades
e surgimento de primeiras
civilizações.

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Conteúdos
Idade Média
Alta Idade Média.
Civilização Islâmica.
Baixa Idade Média.
Feudalismo: características
políticas, econômicas e sociais.
Formação das monarquias
nacionais.
Renascimento artístico e
cultural.
Reforma Protestante e
Contrarreforma.
Expansão comercial e
marítima europeia a partir do
século XV.
Civilizações
précolombianas: Maias, Astecas e
Incas. Suas interações com o
meio ambiente.
Colonização
das
Américas Espanhola, Inglesa e
Francesa.
Colonização do Brasil:
Degradação ambiental na
economia colonial do Brasil.
Matrizes
culturais
indígenas e africanas;
diversidade de povos
indígenas no Brasil; luta pela
terra; comércio de
escravizados vindos da África;
vários grupos de africanos
trazidos para o Brasil;
influência negra e indígena;
resistência indígena e africana
à escravidão.
Introdução de tecnologia
africana em agricultura e
mineração.
Absolutismo.
Revolução Inglesa.
Iluminismo.

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

• Conhecer características
fundamentais do Brasil em
dimensões sociais, materiais e
culturais como meio para
construir progressivamente a

• Definir o papel das entradas e
bandeiras para o alargamento
de fronteiras.

• Compreender a importância
econômica e política da
incorporação de áreas da
América espanhola ao Brasil;

Conteúdos
• Independência das treze
colônias norte- americanas.
• Revolução Francesa.
• França: Governo de Napoleão
Bonaparte.
• Período Joanino.
• Crise do sistema colonial.
• Trabalhar o processo de
• Independência de Países da
formação de monarquias
América Latina.
nacionais com ênfase na
• Independência do Brasil.
monarquia portuguesa;
• Conceitos de Estado, Nação,
relacionar mudanças
Sistema Político e Formas de
socioeconômicas a novas
Governo.
atitudes e ideias surgidas no
• Primeiro Reinado.
Renascimento e trabalhar
• Período Regencial.
conceitos de renascimento,
• Segundo Reinado: Economia
humanismo, mecenato,
cafeeira, Imigração,
naturalismo, individualismo e
industrialização
antropocentrismo.
• Crise da Monarquia no Brasil.
• Relacionar a política
• Abolição da Escravidão e suas
mercantilista com o avanço
implicações:
para a colonização da América;
• Exclusão social.
identificar diferenças e
• Discriminação e racismo.
semelhanças entre
• Miscigenação e ideologia de
movimentos migratórios na
América colonial e movimentos branqueamento.
atuais. Comparar regimes de
• Proclamação da República.
trabalho em colônias
espanholas, inglesas e
portuguesas.

Objetivos
• Caracterizar a doutrina
luterana, debater sobre a
reforma católica e a
intolerância religiosa praticada
por membros da Inquisição.

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO
Conteúdos
• Revolução de 1930.
• Períodos do Governo Vargas.
• II Guerra Mundial – 1939 a
1945.
• Guerra Fria.
• Governos populistas no Brasil
de 1945 a 1964.
• Governo Militar no Brasil e na
América Latina.
• Processo de redemocratização
do Brasil e da América Latina.
• “Descolonização” dos
continentes africano e asiático.
• Contextualizar o processo de
• Sistemas socialistas e crises da
formação do Estado brasileiro
atualidade.
durante o império; apontar
• Movimentos pan-africanista e
principais aspectos e contexto
pan-arabismo.
de assembleias constituintes
• “Nova República Brasileira”
de 1923 e 1924; traçar
– a partir de 1988.
panorama de dificuldades
• Políticas públicas relacionadas
econômicas e sociais
a questões de gênero,
brasileirasdo Primeiro
igualdade étnico- racial, idoso,
Reinado.
criança e adolescente e outros.
• Relacionar as chamadas
• Globalização e nova ordem
revoltas regenciais a embates
mundial.
políticos, econômicos e sociais
do período e suas
consequências.
• Descrever características do
sistema político brasileiro do
século XIX.
• Caracterizar economia e
cafeeira da segunda metade
do século XIX; identificar
semelhanças e permanências
com a cultura canavieira;
apontar condições favoráveis
para o surto industrial do
século XIX no Brasil e
relacionar transformações da
sociedade brasileira e da
industrialização com a lavoura
cafeeira.
• Caracterizar aspectos
políticos, econômicos, sociais

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Caracterizar Estado, nação,
diferentes sistemas políticos e
formas de governo; apontar
suas diferenças e
semelhanças; considerar a
importância da elaboração de
uma Constituição para
organização política de um
país e discutir sobre o real
alcance de normas
constitucionais diante da
atualidade brasileira.

Programa Atitude

conceitos e períodos para sua
formação pessoal, com o
objetivo de conhecer a África
como surgimento da
humanidade, bem como a
importância de seu patrimônio
étnico- cultural na construção
da sociedade.
noção de identidade nacional
e pessoal e sentimento de
pertinência ao país.

e culturais do Segundo
Reinado bem como o
processo de crise da
monarquia no Brasil,
detectando principais fatores
que contribuíram para a
Proclamação da República.

Programa Atitude

146

147

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

• Compreender o processo de
formação do feudalismo na
Europa Ocidental com base na
combinação de elementos
romanos e germânicos;
caracterizar o feudalismo no
plano social, econômico e
cultural. Caracterizar estruturas
políticas da Idade Média,
destacando formas
descentralizadas de poder e
posterior consolidação do
poder absolutista; analisar a
ruptura do pensamento
medieval e a introdução do
ideário renascentista como
fator desencadeante da
mentalidade moderna.

• Identificar o surgimento de uma
nova visão de mundo europeia,
com reflexo no pensamento
religioso, nas artes e no avanço
científico, que favoreceu a
expansão marítima europeia,
transformando e ampliando
relações comerciais durante a
Idade Moderna.

• Promover e capacitar no
educando, potencialidades para
a construção de seu
conhecimento.

Objetivos
• Promover no aluno
interessepelo conhecimento
histórico, desenvolvendo
a
capacidade de perceber a
historicidade de elementos
presentes em nossa sociedade.

Conteúdos

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

• Promover e capacitar no
educando, potencialidades

• Promover no aluno interesse
pelo conhecimento histórico,
desenvolvendo a capacidade
de perceber a historicidade de
elementos presentes em nossa
sociedade.

• Compreender os fatores que
levaram à Revolução Inglesa.

• Conceituar o Iluminismo e
conhecer as ideias e suas
críticas às características
políticas e culturais dos séculos
XVII e XVIII; conhecer alguns
dos principais pensadores e
ideias que defendiam.

• Caracterizar estruturas
políticas da Idade Média,
destacando formas
descentralizadas de poder e
posterior consolidação do
poder absolutista.

• Demonstrar o caráter elitista
da Inconfidência Mineira e
fazer comparação com a
Conjuração Baiana, analisando
seus motivos.

• Estabelecer relações entre
sociedades açucareira e
mineradora e apontar suas
principais características.

Objetivos
• Enfatizar o movimento barroco
como identificador de uma
arte nacional e estabelecer
parâmetros entre cultura
erudita e cultura popular.

Conteúdos

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

• Promover no aluno o
interesse pelo conhecimento
histórico, desenvolvendo a
capacidade de perceber a
historicidade de elementos
presentes em nossa

Conteúdos

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Identificar mudanças de
mentalidade e de interesses
em torno da questão da
escravidão; analisar o
processo de crise da
monarquia no Brasil,
detectando principais fatores
que contribuíram para a
Proclamação da República.
• Descrever transformações em
relações de trabalho a partir
do século XIX; contrastar o
trabalho escravo com o
trabalho livre e comparar
condições do trabalhador ao
final do século XIX com o da
atualidade.
• Conhecer e respeita o modo
devida de diferentes grupos
sociais, em diversos tempos e
espaços, em suas
manifestações culturais,
econômicas, políticas e
sociais, reconhecendo
semelhanças e diferenças
entre eles; reconhecer
mudanças e permanências nas
vivências humanas, presentes
em sua realidade e em outras
comunidades, próximas ou
distantes no tempo e no
espaço; valorizar o patrimônio
sociocultural e respeitar
diversidade, reconhecendo-a
como um direito de povos e
indivíduos e como um
elemento de fortalecimento
da democracia.

Programa Atitude

• Caracterizar a doutrina
luterana, debater sobre a
reforma católica e a
intolerância religiosa praticada
por membros da Inquisição.

populacional; compreender o
Revigoramento do comércio,
das cidades e a formação da
burguesia como processos
Interligados e caracterizar
feiras, cidades e corporações
medievais.
• Perceber a importância do
movimento de ideias
conhecido por iluminismo para
compreender
a
Independência dos Estados
Unidos e a Revolução Francesa.
Relacionar com lutas pela
liberdade na época colonial,
mobilizar conceitos
revolucionários de liberdade e
igualdade para refletir sobre a
sociedade brasileira na
atualidade.

para a construção de seu
conhecimento.

sociedade.

• Compreender o processo de
expansão e dominação
imperialista no século XIX,
como um novo colonialismo e
apontar seu desdobramento
para a América Latina.

• Promover e capacitar no
educando, potencialidades
para a construção de seu
conhecimento.

Programa Atitude

148

149

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

• Compreender o processo de
formação do feudalismo na
Europa Ocidental com base na
combinação de elementos
romanos e germânicos;
caracterizar o feudalismo no
plano social, econômico e
cultural. Caracterizar estruturas
políticas da Idade Média,
destacando formas
descentralizadas de poder e
posterior consolidação do
poder absolutista; analisar a
ruptura do pensamento
medieval e a introdução do
ideário renascentista como
fator desencadeante da
mentalidade moderna.

• Identificar o surgimento de uma
nova visão de mundo europeia,
com reflexo no pensamento
religioso, nas artes e no avanço
científico, que favoreceu a
expansão marítima europeia,
transformando e ampliando
relações comerciais durante a
Idade Moderna.

• Promover e capacitar no
educando, potencialidades para
a construção de seu
conhecimento.

Objetivos
• Promover no aluno
interessepelo conhecimento
histórico, desenvolvendo
a
capacidade de perceber a
historicidade de elementos
presentes em nossa sociedade.

Conteúdos

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

• Promover e capacitar no
educando, potencialidades

• Promover no aluno interesse
pelo conhecimento histórico,
desenvolvendo a capacidade
de perceber a historicidade de
elementos presentes em nossa
sociedade.

• Compreender os fatores que
levaram à Revolução Inglesa.

• Conceituar o Iluminismo e
conhecer as ideias e suas
críticas às características
políticas e culturais dos séculos
XVII e XVIII; conhecer alguns
dos principais pensadores e
ideias que defendiam.

• Caracterizar estruturas
políticas da Idade Média,
destacando formas
descentralizadas de poder e
posterior consolidação do
poder absolutista.

• Demonstrar o caráter elitista
da Inconfidência Mineira e
fazer comparação com a
Conjuração Baiana, analisando
seus motivos.

• Estabelecer relações entre
sociedades açucareira e
mineradora e apontar suas
principais características.

Objetivos
• Enfatizar o movimento barroco
como identificador de uma
arte nacional e estabelecer
parâmetros entre cultura
erudita e cultura popular.

Conteúdos

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

• Promover no aluno o
interesse pelo conhecimento
histórico, desenvolvendo a
capacidade de perceber a
historicidade de elementos
presentes em nossa

Conteúdos

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Identificar mudanças de
mentalidade e de interesses
em torno da questão da
escravidão; analisar o
processo de crise da
monarquia no Brasil,
detectando principais fatores
que contribuíram para a
Proclamação da República.
• Descrever transformações em
relações de trabalho a partir
do século XIX; contrastar o
trabalho escravo com o
trabalho livre e comparar
condições do trabalhador ao
final do século XIX com o da
atualidade.
• Conhecer e respeita o modo
devida de diferentes grupos
sociais, em diversos tempos e
espaços, em suas
manifestações culturais,
econômicas, políticas e
sociais, reconhecendo
semelhanças e diferenças
entre eles; reconhecer
mudanças e permanências nas
vivências humanas, presentes
em sua realidade e em outras
comunidades, próximas ou
distantes no tempo e no
espaço; valorizar o patrimônio
sociocultural e respeitar
diversidade, reconhecendo-a
como um direito de povos e
indivíduos e como um
elemento de fortalecimento
da democracia.

Programa Atitude

• Caracterizar a doutrina
luterana, debater sobre a
reforma católica e a
intolerância religiosa praticada
por membros da Inquisição.

populacional; compreender o
Revigoramento do comércio,
das cidades e a formação da
burguesia como processos
Interligados e caracterizar
feiras, cidades e corporações
medievais.
• Perceber a importância do
movimento de ideias
conhecido por iluminismo para
compreender
a
Independência dos Estados
Unidos e a Revolução Francesa.
Relacionar com lutas pela
liberdade na época colonial,
mobilizar conceitos
revolucionários de liberdade e
igualdade para refletir sobre a
sociedade brasileira na
atualidade.

para a construção de seu
conhecimento.

sociedade.

• Compreender o processo de
expansão e dominação
imperialista no século XIX,
como um novo colonialismo e
apontar seu desdobramento
para a América Latina.

• Promover e capacitar no
educando, potencialidades
para a construção de seu
conhecimento.

Programa Atitude

150

151

• Enfatizar o movimento barroco
como identificador de uma arte

• Conhecer características
fundamentais do Brasil em
dimensões sociais,
materiaiseculturais como meio
para construir
progressivamente a noção de
identidade nacional e pessoal e
sentimento de pertinência ao
país.

• Definir o papel das entradas e
bandeiras para o alargamento
de fronteiras.

• Compreender a importância
econômica epolítica da
incorporação de áreas da
América espanhola ao Brasil;

• Relacionar a política
mercantilista com o avanço
para a colonização da América;
identificar diferenças e
semelhanças entre movimentos
migratórios na América colonial
e movimentos atuais. Comparar
regimes de trabalho em
colônias espanholas, inglesas e
portuguesas.

Objetivos
• Trabalhar o processo de
formação de monarquias
nacionais com ênfase na
monarquia portuguesa;
relacionar mudanças
socioeconômicas a novas
atitudes e ideias surgidas no
Renascimento e trabalhar
conceitos de renascimento,
humanismo, mecenato,
naturalismo, individualismo e
antropocentrismo.

Conteúdos

BLOCO I – 6º ANO E 7º ANO

• Identificar a quebra de pacto
colonial como início do
processo de independência e
apontar causas e
consequências econômicas,
sociais e políticas da
transferência da corte
portuguesa para o Brasil; situar
a Inglaterra como principal
beneficiária da abertura dos
portos brasileiros às nações
amigas.
• Entender como ocorreu a
independência do Brasil, bem
como mudanças e
permanências advindas desse
processo; relacionar com o
processo de independência das
demais colônias latinoamericanas, identificando seus
limites; compreender que a
dependência e a fragilidade
econômica de países latinoamericanos estão relacionadas
com o processo de colonização
e de organização desses
Estados; situar o Brasil no
contexto de alianças políticas e
econômicas da América Latina,
na atualidade.
• Caracterizar Estado, nação,
diferentes sistemas políticos e
formas de governo; apontar
suas diferenças e semelhanças;
considerar a atualidade
brasileira.
• Contextualizar o processo de

Objetivos
• Relacionar a crise do sistema
colonial com transformações
mundiais decorrentes da
Revolução Industrial e da
expansão da França
napoleônica.

Conteúdos

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA
BLOCO II – 7º ANO E 8º ANO

•Compreender sistema de
dominação oligárquica,
efetivado através de
coronelismo, política de
governadores e política do café
com leite; identificar
permanências dessas práticas
políticas na atualidade.

•Caracterizar o regime
republicano federalista
brasileiro; apontar semelhanças
e diferenças entre Monarquia e
República; identificar pontos
fundamentais da
Constituição de 1891 e
compará-la à Constituição de
1824.

• Caracterizar a Revolução
Russa e principais teorias
socialistas difundidas pelo
movimento operário no mundo.

• Analisar a Primeira Guerra
Mundial e suas consequências
para o Brasil.

• Descrever a partilha do
continente africano e asiático
dentro do contexto de
imperialismo.
• Perceber a diversidade cultural,
histórica e social que
caracterizava os povos que
habitavam a África e a Ásia no
século XIX.

Conteúdos

BLOCO III – 8º ANO E 9º ANO

Objetivos
• Indicar formas de resistência e
organização de operários do
início do século XX e da
atualidade. Relacioná-las com
concorrentes ideológicas do
respectivo momento histórico.

Programa Atitude

152

• Compreender os fatores que
levaram à Revolução Inglesa.

• Conceituar o Iluminismo e
conhecer as ideias e suas
críticas às características
políticas e culturais dos séculos
XVII e XVIII; conhecer alguns
dos principais pensadores e
ideias que defendiam.

• Caracterizar estruturas políticas
da Idade Média, destacando
formas descentralizadas de
poder e posterior consolidação
do poder absolutista.

• Demonstrar o caráter elitista da
Inconfidência Mineira e fazer
comparação com a Conjuração
Baiana, analisando seus
motivos.

• Estabelecer relações
entresociedades açucareira e
mineradora e apontar suas
principais características.

nacional e estabelecer
parâmetros entre cultura
erudita e cultura popular.

• Identificar mudanças de
mentalidade e de interesses
em torno da questão da
escravidão; analisar o processo
de crise da monarquia no
Brasil, detectando principais
fatores que contribuíram para
a Proclamação da República.

• Caracterizar aspectos políticos,
econômicos, sociais e culturais
do Segundo Reinado bem
como o processo de crise da
monarquia no Brasil,
detectando principais fatores
que contribuíram para a
Proclamação da República.

• Caracterizar economia cafeeira
da segunda metade do século
XIX; identificar semelhanças e
permanências com a cultura
canavieira; apontar condições
favoráveis para o surto
industrial do século XIX no
Brasil e relacionar
transformações da sociedade
brasileira e da industrialização
com a lavoura cafeeira.

• Descrever características do
sistema político brasileiro do
século XIX.

formação do Estado brasileiro
durante o império; apontar
principais aspectos e contexto
de assembleias constituintes
de 1923 e 1924; traçar
panorama de dificuldades
econômicas e sociais
brasileiras do Primeiro
Reinado.
• Relacionar as chamadas
revoltas regenciais a embates
políticos, econômicos e sociais
do período e suas
consequências.

• Compreender a Segunda
Guerra Mundial, dentro do
contexto de expansionismo
nazista; analisar impacto e
consequências desse grande

• Caracterizar em períodos do
governo Vargas trabalhismo,
nacionalismo e autoritarismo.

•Identificar origens de novos
grupos sociais essencialmente
urbanos; relacionar a busca de
uma identidade nacional com
movimentos culturais da década
de 1920; contextualizar
o papel da mulher na sociedade
do século XX; descrever a
situação do negro na sociedade
brasileira após a abolição.

• Analisar o caráter da
religiosidade popular no Brasil;
descrever seu aspecto
histórico e suas influências
culturais; mostrar que, ao longo
da história, polêmicas, conflitos,
diferenças e afinidades entre
indivíduos e nações ganharam
caráter religioso ou místico.
• Analisar crise do capitalismo
liberal, surgimento de sistemas
totalitários na Europa e políticas
Intervencionistas na economia.
Explicar as principais cisões de
ordem oligárquica brasileira;
analisar motivos de seu
esgotamento e relacioná- los
com fatores que conduziram à
crise de 1929 e ao movimento
revolucionário de 1930.

•Apontar razões e origens
de movimentos
populares rurais e urbanos do
período, traçando paralelo com
movimentos populares da
atualidade.

Programa Atitude

• Descrever transformações em
relações de trabalho a partir do
século XIX; contrastar o
trabalho escravo com o
trabalho livre e comparar
condições do trabalhador ao
final do século
XIX com o da
atualidade.

153

•Descrever principais
movimentos culturais da década
de 1960, no mundo e no Brasil;
analisar suas influências na
atualidade, identificando
permanências e

•Identificar características de
governos populistas no Brasil de
1945 a 1964 e comparar com
práticas políticas da atualidade;
compreender a estrutura
democrática do período e
razões de sua queda em 1964.

• Relacionar industrialização
brasileira, abertura para o
capital estrangeiro a partir da
década de 1950, com o
processo de urbanização e
consequente êxodo rural;
avaliar a importância da criação
de Brasília, nesse contexto,
como fator de
desenvolvimento, urbanização e
integração do Centro-Oeste do
país.

• Compreender o mundo pósguerra; analisar o surgimento de
novas organizações políticas
mundiais no contexto
conhecido como “Guerra Fria”;
relacionar essas novas
organizações com a bipartição
de eixos políticos, seus conflitos
e alinhamentos; descrever
impacto do avanço tecnológico
e científico em relações de
trabalho e de comportamento,
das sociedades no período.

conflito sob aspectos sociais,
éticos e culturais; explicar o
imperialismo
norte-mericano e suas
consequências para o Brasil e
América Latina.

Programa Atitude

154

• Caracterizar a queda de
sistemas socialistas da Europa
do Leste, relacionando com o
processo de globalização.

• Identificar reivindicações de
grupos minoritários; analisar a
temática indígena e negra na
atualidade; discutir a situação
do adolescente, analisando o
Estatuto da Criança e do
Adolescente como
regulamentador da questão.

• Compreender a participação
de movimentos sociais no
processo de redemocratização
da América Latina, dando
ênfase à “Nova República”
brasileira com a culminância da
promulgação da Constituição
de 1988.

•Interpretar o contexto
histórico de experiências
autoritárias da América Latina;
analisar a instauração de
regime militar no Brasil e na
América Latina, calcado na
supressão de direitos políticos e
civis e no intervencionismo
estatal na economia; identificar
importância da liberdade de
expressão e de garantias
individuais do cidadão como
fundamentos da sociedade
democrática.

diferenças.

Programa Atitude
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