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1. APRESENTAÇÃO
A Proposta Pedagógica, aqui apresentada, foi construída por meio de
questionários aplicados à comunidade escolar e com a contribuição direta e/ou indireta
de estudantes, pais, professores e demais servidores da escola, envolvendo a
participação em reuniões, coordenações e durante a semana pedagógica.
A missão do CEF 405 descreve os valores que a comunidade escolar almeja e as
expectativas que têm em relação à aprendizagem dos alunos.
O tópico “objetivo geral” abrange o que a escola pretende alcançar em todas as
modalidades, tanto na parte pedagógica, como na administrativa. Já os “objetivos
específicos” abordam as áreas principais a serem trabalhadas e as prioridades de acordo
com a realidade vivida pela comunidade escolar.
O título “Historicidade da Escola” faz uma descrição da escola, de suas equipes e
informa sobre as funções específicas de cada profissional.
Já as concepções teóricas falam sobre as diretrizes e as bases teórico-filosóficas
da Proposta Pedagógica da escola.
A proposta curricular da escola apresenta a organização, os conteúdos bimestrais
de cada ano de acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria
de Educação do Distrito Federal e conforme os projetos da instituição de ensino.
A avaliação do processo ensino-aprendizagem descreve as formas de avaliação
aplicadas pelos docentes como instrumentos de acompanhamento ao decorrer do
processo de ensino e aprendizagem da escola.
O Plano de Ação apresenta as estratégias de trabalho e sistematiza as ações e os
projetos a serem desenvolvidos durante o ano letivo.
O acompanhamento, controle e avaliação da Proposta Pedagógica descrevem de
que forma ocorrem as avaliações, quais as estratégias utilizadas e como é feita a
apreciação dos resultados.
O tópico “projetos específicos” apresenta a relação dos projetos desenvolvidos
durante o ano letivo pelos professores, incluindo depoimentos e avaliação.
As referências bibliográficas relacionam-se às fontes utilizadas na pesquisa de
elaboração da Proposta Pedagógica aqui apresentada.
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Na conclusão do projeto foram anexados todos os projetos específicos e
disciplinares do Ensino Fundamental (Anos Finais) e EJA / 3º Segmento, além disso
foram anexados os planos de ação da Coordenação Pedagógica, SOE, Sala de Recurso
e Educação Integral.

2. HISTÓRICO

O Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas foi criado pela
Resolução 6.209 de Março de 1998 CD-FEDF, para oferecer Ensino Fundamental. Suas
atividades foram iniciadas em 1º de abril de 1998.
A escola localiza-se na Quadra 405, conjunto 15, lote 01, área especial. Telefone
(61) 3901-3650.
A escola era uma grande construção em meio a vários barracos de madeira de
uma invasão de terra; famílias desesperadas pelo sonho de obter sua casa própria se
arriscavam a todo custo.
Aos poucos a invasão foi se desmanchando e as condições mínimas de
sobrevivência foram melhorando; hoje, percebe-se que boa parcela da comunidade tem
um poder aquisitivo melhor. As casas melhoraram, hoje são de alvenaria, mas ainda há
muitos alunos que enfrentam não só dificuldades financeiras, como também convivem
em um grupo familiar desestruturado, o que tem refletido no baixo desenvolvimento da
aprendizagem na escola.
Esse é o nosso maior desafio. Muitos alunos dependem financeiramente da ajuda
do governo. A escola foi criada devido à necessidade de atendimento às crianças da
invasão.
Inicialmente a escola atendia o Ensino Fundamental anos iniciais e finais no
período diurno e EJA no período noturno. A partir de 2008, passou a atender somente o
Ensino Fundamental Anos Finais no período diurno e EJA - Terceiro Segmento no
noturno.
Como toda e qualquer estratégia a ser implantada, é necessário a identificação
dos problemas, nesse sentido, é imprescindível a elaboração de uma avaliação
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diagnóstica com todos os estudantes, com o intuito de identificar as defasagens
existentes, sempre que for necessário.
A defasagem gera desmotivação, falta de afinidade com a matéria ou professor,
reprovação, evasão etc. É possível, ainda, avaliar a inadequação da didática empregada
pelo professor, falta de compromisso, desmotivação, falta de recursos, afinidade com a
turma, e também, a procura do aprimoramento das metodologias aplicadas.
Entretanto, o CEF 405 sempre buscou, e busca, meios de melhorar o processo de
ensino e aprendizagem direcionado a todos os alunos.
A partir de 2006, implantou a sala de recurso com objetivo de melhorar os preceitos
da escola inclusiva.
No ano de 2009, implantou-se o projeto da escola integral, que hoje tem
contribuído de forma efetiva com o desenvolvimento de alguns projetos para melhorar,
ainda mais, a qualidade de ensino e aprendizagem de nossos estudantes.
Em 2017, foi inaugurada a sala de leitura com o objetivo de desenvolver e reforçar
o hábito de leitura nos estudantes de todos os anos, principalmente, naqueles que
possuem falta de pré-requisito.
2.1 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
A escola possui:
15 salas de aula
1 cantina com depósito de alimentos
1 depósito para materiais pedagógicos
1 copa
1 banheiro para os servidores terceirizados
1 banheiro para os servidores da cantina
2 banheiros para os alunos, sendo 1 feminino e 1 masculino
2 banheiros para os professores e demais servidores, sendo 1 feminino e 1 masculino
1 banheiro para deficientes
1 sala de apoio da direção
1 sala para o SOE
1 sala para o AEE
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1 Sala de Recursos
1 sala de multiuso
1 sala para os professores
1 copa para os demais servidores
1 sala para a coordenação
1 sala para a Direção
1 sala para a Supervisão Administrativa
1 Secretaria
1 Sala de Leitura
1 sala para a Educação Integral
1 sala para robótica
1 quadra de esportes coberta
área de estacionamento interno
uma área onde se localiza a horta da escola.

Relação de servidores e funcionários:
Diretor 01
Vice-Diretora 01
Supervisores 03
Chefe de secretaria 01
Auxiliares de Secretaria 01
Professores 62
Coordenadores Pedagógicos 05
Coordenador da Educação em Tempo Integral 01
Orientador Educacional 04
Mecanografia 01
Sala de recursos 02
Sala de leitura 02

Monitores ESV 08
Auxiliar de Conservação e Limpeza 13
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Vigia (terceirizados) 04
Merendeiras 05

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

O conhecimento da realidade escolar é de suma importância para o bom
desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas da escola. É por meio desse
conhecimento que a proposta curricular, sob a ótica do PP, que a escola toma seus
direcionamentos a fim de alcançar resultados significativos ao decorrer do processo de
ensino e aprendizagem.
A escola aplicou um questionário, com autorização dos pais/responsáveis,
durante a primeira reunião pedagógica, para aquisição de informações relevantes sobre
a realidade sociocultural e econômica das famílias, para a construção de nossa proposta
curricular.
O questionário foi constituído com 20 questões fechadas e 3 de levantamento de
sugestões/críticas para análise e reflexão da prática pedagógica. Participaram da
amostra 150 membros da comunidade.
Os resultados obtidos, das questões selecionadas como amostras, apresentaram
as seguintes informações:
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Em análise do grau de escolaridade dos pais ou responsáveis que representam
as ações de acompanhamento no contexto familiar de nossos alunos, obtivemos as
seguintes respostas: 22,5% dos pais/responsáveis apresentaram que possuem o ensino
fundamental incompleto.
13,2% dos participantes da pesquisa demonstraram que concluíram o ensino
fundamental e 2,9% não têm o ensino fundamental, enquanto 0,7% do universo da
amostragem está concluindo o ensino fundamental.
Em relação ao ensino médio, 26% completaram o ensino médio, 13% não
concluíram o ensino médio e 20,2% estão cursando o ensino médio. Enquanto 9,4%
mostraram que têm ensino superior completo, 1,4% estão cursando e 8,7% têm o ensino
superior incompleto.
Considerando os resultados, ficou claro que a escola deve considerar que nem
todos os pais ou responsáveis possuem condições de acompanhar e auxiliar o(a) filho(a)
na realização de atividades extracurriculares. Porém, caberá à escola direcionar
encaminhamentos instrumentais que facilitem e ajudem na realização das atividades
diárias que melhorem o desempenho social, cognitivo e afetivo do estudante.
No gráfico seguinte, conforme os resultados obtidos com a aplicação do
questionário, foi possível obter uma visualização de quantas pessoas compõem o quadro
familiar de nossos alunos.
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Resultados:
Famílias com até 2 pessoas = 4,8%
Famílias com até 3 pessoas =22,8%
Famílias com até 4 pessoas = 29,5%
Famílias com até 5 pessoas = 15,2%
Famílias com até 6 pessoas = 17,2%
Famílias com mais de 6 pessoas = 10,5%
Conforme resultados, tomamos o conhecimento que 57,1% da amostragem do
total de 150 pais ou responsáveis pelos alunos o quadro familiar varia de 2 a 4 pessoas,
incluindo o(s) filho(s). 32,4% dos resultados demonstraram que o quadro familiar possui
de 5 a 6 pessoas, enquanto 10,5% constituem-se acima de 6 pessoas.
Conhecimento este que mostra que, apesar da baixa escolaridade das famílias,
conforme primeiro gráfico, de certo modo transparece um controle do índice de
natalidade.

Como continuidade, 76,5% dos participantes da pesquisa demonstraram que os
filhos têm acesso a internet no ambiente familiar, e 23,5% indicaram que seus filhos não
têm acesso à internet no cotidiano familiar. Logo, esses dados servem para que a escola
procure adotar metodologias que venham possibilitar o acesso aos alunos que não tem
internet, de modo que todos estudantes tenham as mesmas condições de acesso ao
conhecimento.
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Quanto à renda familiar, ficou constatado durante a pesquisa que 61% dos
participantes do diagnóstico vivem com um salário-mínimo, de modo que 33,3%
sobrevivem com uma renda familiar que varia de dois a três salários-mínimos e 5,7%
vivem com uma renda mensal acima de três salários-mínimos.

A pesquisa demonstrou que 40,6% dos participantes têm a mãe como chefe de
família, e 44,3% dos estudantes moram com o pai e a mãe. 0,9% responderam que os
filhos convivem apenas com a figura do pai, e 14,2% dos alunos convivem com outros
membros da família, não tendo como responsáveis a figura do pai nem da mãe.
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Neste outro gráfico, temos a representação do tipo de moradia dos entrevistados:

Em relação à participação dos responsáveis na vida escolar de seus filhos, foram
apresentados os seguintes resultados:

Foi verificado que 2% dos responsáveis não têm muito tempo para acompanhar
os estudos dos filhos. 1,2% desses responsáveis tem tempo, mas não tem paciência para
estarem acompanhando os estudos dos filhos. Apenas 9,2% dos responsáveis
13

acompanham seus filhos verificando o dever de casa. 18,5% dos responsáveis ajudam
seus filhos às vezes com o estudo e 69,5% sempre estão acompanhando os estudos dos
filhos.

Em relação à frequência de ida dos responsáveis à escola, foi verificado que
68,3% dos responsáveis participam da vida escolar de seus filhos e sempre que podem
vão à escola para obter informações. 30% dos responsáveis admitem comparecer à
escola apenas nas convocações das reuniões e 1,7% dos responsáveis não comparecem
à escola.
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A maioria dos responsáveis, 95,2%, acreditam que a participação deles junto à
escola pode melhorar o desempenho escolar dos seus filhos.

Outro questionamento levantado foi verificar a percepção da função da escola
pelos responsáveis dos alunos. Obtivemos que 41,7% acreditam que a principal função
da escola é ensinar o exercício da cidadania. 36,1% dos responsáveis responderam que
a principal função da escola é ensinar a ler, escrever e fazer cálculos. 19,4% disseram
que ensinar a conviver com outras pessoas seria a principal função da escola e 2,8%
responderam que a principal função da escola é ensinar uma profissão.
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Em relação ao projeto pedagógico da escola, 51,8% dos responsáveis
responderam que o conhecem, enquanto 48,2% responderam não ter conhecimento
sobre ele.

47,3% dos responsáveis entrevistados responderam que participam às vezes dos
projetos realizados na escola. 43,6% disseram que sempre participam dos projetos e
9,1% dos responsáveis não participam porque os trabalhos deles não permitem essa
participação.

72,1% dos entrevistados classificam a escola como boa. 23,1% consideram a
escola excelente e 4,8% classificam a escola com ruim.
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O Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas oferece no período
noturno a modalidade EJA – 3º segmento – 1ª, 2ª e 3ª etapas. Atende jovens e adultos
da comunidade, e tem matriculado cerca de 600 alunos que são divididos em 4 turmas
de 1ª etapa, 4 turmas de 2ª etapa e 4 turmas de 3ª etapa, totalizando 12 turmas.
Nossa comunidade é carente de investimentos econômicos e culturais.
Grande parte desses educandos apresenta defasagem na aprendizagem, por
terem parado de estudar na faixa-etária que era propícia ao desenvolvimento da mesma,
assim, regressam aos estudos para uma melhor formação e compreensão buscando na
EJA uma forma de socializar e construir novos saberes de acordo com suas
necessidades.
Há uma heterogeneidade no que se refere aos aspectos econômicos, sociais e
culturais, já que a comunidade é advinda de várias localidades. A maioria já tem um
emprego e família constituída e busca na escola um complemento para melhoria de vida
profissional e social.
O CEF 405 do Recanto das Emas aplicou um questionário para seus alunos do 3º
Segmento da Educação de Jovens e Adultos visando conhecer a situação presente para
planejar ações voltadas para a necessidade dos nossos estudantes.
Na investigação, foram utilizadas técnicas de análise documental, observação e
entrevista. Analisou-se a dinâmica do processo educativo no seu dia-a-dia, no intuito de
perceber como se dão as relações internas da escola.
A análise dos dados levantados ajudou a esclarecer aspectos institucionais,
permitindo assim, melhorar o atendimento aos alunos matriculados no 3º Segmento da
Educação de Jovens e Adultos.
A partir dos dados coletados buscou-se atender às necessidades prementes dos
estudantes. Uma escola dinâmica, organizada e que ofereça ensino voltado para a
realidade dos estudantes/trabalhadores foram as principais características que os alunos
relataram procurar em uma escola que ofereça EJA.
Constatou-se, com o questionário, que a maioria dos nossos alunos do noturno
é morador do Recanto das Emas, apesar de termos alunos de outras regiões
administrativas, e que a escolha por esta escola se deu devido à proximidade com suas
residências. A maioria possui idade entre 18 e 25 anos e são oriundos do Centro-oeste
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mesmo.
Foi verificado que a maior parte dos alunos não exercem nenhuma atividade
profissional. Os discentes declararam que o maior motivo que os fez parar de estudar foi
a incompatibilidade do horário de aula com o trabalho.
A avaliação da escola e do ensino foi considerada boa pela maioria dos alunos
que veem no retorno à escola uma melhoria de vida e esperam que o término do Ensino
Médio lhes proporcione uma nova possibilidade no mercado de trabalho.
Também foi solicitado que os alunos sugerissem melhorias para o ensino. Dentre
as sugestões dos estudantes destacam-se: a criação de um laboratório de Ciências e de
uma biblioteca, o funcionamento diário do laboratório de Informática e que a escola
proporcione mais atividades culturais.
Segue abaixo uma amostra d resultados do diagnóstico da EJA:
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Com a leitura dos dados acima, a escola toma um conhecimento prévio do modo
de vida social, econômico e cultural das famílias dos alunos do CEF 405, o que nos ajuda
a pensar em um currículo escolar que possa contribuir para o desenvolvimento críticosocial de nossos alunos e alunas.
O caráter aberto e flexível do estudo facilitou a percepção dos aspectos
específicos da realidade contextual pesquisada, propiciando à equipe do CEF 405,
envolvida no processo, a oportunidade de construir um projeto pedagógico que deverá
nortear as ações a serem desenvolvidas para essa comunidade.
Por se tratar de uma educação voltada para o desenvolvimento de
competências, significa que essa abordagem está centrada na ação: os conhecimentos
se constituem em recursos, frequentemente determinantes, para identificar e resolver
problemas, para preparar e para tomar decisões.
Nesse caso, importa destacar que este estabelecimento de ensino busca
selecionar, articular, trocar informações e construir conhecimentos por meio da utilização,
na maioria de suas ações educativas, da Pedagogia de Projetos por meio de projetos
coletivos e parcerias com instituições, não como únicos, mas como partes importantes
que integram os referenciais contemporâneos de educação.

3.1 DIAGNÓSTICO DO ENSINO REMOTO

A permanência da Pandemia do Coronavírus no ano de 2021 ocasionou a
continuação das atividades de forma remota: aulas online, por meio da plataforma Google
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Classroom, utilização de ferramentas do Google Education, principalmente o Google
Meet, redes sociais ou qualquer outra forma de interação entre os docentes e seus
estudantes.
Os estudantes do Ensino Fundamental em sua grande maioria têm utilizado a
plataforma Google Classroom para realizar suas atividades. Os professores têm
realizado encontros virtuais com os alunos por meio da ferramenta Google Meet e tem
sido momentos em que os discentes podem tirar dúvidas e socializar com a turma.
Também foram criados grupos de WhatsApp de cada turma, por meio dos quais, a escola
mantém o contato com os alunos e responsáveis e também há divulgação das nossas
atividades por meio das redes sociais, principalmente o Instagram. A escola tem buscado
utilizar todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para manter a comunidade escolar
sempre atualizada e atender as demandas que surgem.
Para os estudantes que não têm acesso à internet, a escola disponibiliza o material
impresso, que é produzido pelos professores e disponibilizado aos alunos a cada
bimestre. Realizamos a entrega dos materiais na escola, os alunos respondem, devolvem
à escola, os professores corrigem e fazem uma devolutiva sobre a aprendizagem de cada
aluno. Assim, o estudante e seus responsáveis ficam cientes sobre os aspectos positivos
e quais aspectos precisam ser melhorados na aprendizagem.
Os orientadores têm realizado a busca ativa dos alunos que não tem realizado as
atividades propostas nem na plataforma e nem pelo material impresso.
Nossos alunos da EJA veem na escola um lugar não só de aprendizado, mas
principalmente de socialização. Um lugar onde ele é acolhido, tem voz ativa, onde é
ouvido e compreendido. Nesse contexto de pandemia, em que manter o distanciamento
social é primordial para a segurança de todos, a socialização se tornou um desafio no
contexto virtual, pois grande parte dos nossos estudantes da EJA são pessoas que não
têm acesso às tecnologias ou não têm domínio dela. Então, desde quando se iniciou a
pandemia e o retorno às aulas se deu no formato remoto, manter o contato com os alunos
da EJA tem sido um grande desafio, muitos encontram dificuldades de acesso,
dificuldade com as tecnologias, dificuldade em adaptar-se aos encontros online,
dificuldade de criar uma autonomia de estudo. Dessa forma verificamos que muitos
estudantes não acessaram a plataforma Google Classroom, alguns que acessaram, logo
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abandonaram. A maioria desses alunos solicitaram o material impresso para dar
prosseguimento aos seus estudos, mas, ainda assim, tivemos alunos que não
devolveram o material impresso.
Nesse primeiro semestre de 2021, em relação ao ano de 2020, constatamos um
aumento na procura de vagas. Também verificamos que mais alunos estão acessando a
plataforma e realizando as atividades ou estão comparecendo à escola para retirar o
material impresso. Verificamos também que a maioria dos alunos que têm solicitado
material impresso são alunos que têm tido dificuldade em realizar as atividades na
plataforma por não conseguirem manusear e por isso preferem o material impresso, tanto
que a maioria participa dos encontros virtuais realizados por meio do Google Meet, onde
tiram suas dúvidas com os professores.
Criamos grupos de WhatsApp por turmas, onde conseguimos manter um contato
com nossos alunos e utilizamos os grupos para realizar a busca ativa, quando os
telefones dos alunos estão desatualizados no sistema e os orientadores educacionais
não têm conseguido localizar o estudante, temos tido êxito na realização desse
procedimento.
Nossos alunos e professores participaram de um levantamento de dados realizado
pelas Coordenações Regionais de Ensino do Recanto das Emas e de Ceilândia, por meio
de questionário, utilizando o Google formulários e disponibilizados aos alunos por meio
dos grupos de WhatsApp. Abaixo temos alguns resultados obtidos.
● a maioria dos alunos que responderam são:
-

do 2º Segmento da EJA;

-

Idade entre 15 e 25 anos;

-

Se consideram pardos, do gênero feminino, naturais da região

Centro-Oeste;
-

Não apresentam comorbidades;

-

88,9% estão participando das atividades remotas;

-

77% realizam as atividades online;

-

72,6% dos que realizam atividade online, fazem por meio de celular

individual;
-

textos, imagens e vídeos são o que mais tem chamado a atenção
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dos alunos nas atividades remotas;
-

dos que recebem material impresso, avaliaram como ótimo/bom;

-

maioria estão desempregados ou na informalidade;

-

renda salarial é de um salário-mínimo;

-

56,3% consideram que a carga horária de trabalho favorece sua

permanência na escola;
●

Os alunos que não estão participando das atividades remotas apontam a
falta de internet/equipamentos, as obrigações domésticas e questões
relacionadas ao trabalho como fatores que os levaram a abandonar as
atividades escolares. No entanto, a integralidade dos alunos afirma querer
voltar a estudar.

Com base no que foi desenvolvido no ano de 2020, e com essas informações,
decidimos o planejamento a ser realizado durante o 1º semestre e para o 2º semestre de
2021, desde que permaneça o ensino remoto. Com a aplicação das vacinas nos docentes
e ocorrendo o retorno do ensino de forma híbrida, temos o plano de ação de retorno às
aulas a ser aplicado.

4. FUNÇÃO SOCIAL
Educar crianças, jovens e adultos na sua totalidade, contribuindo para a formação
integral do ser humano, preparar o estudante para o mundo do trabalho, formando
cidadãos capazes de enfrentar novos desafios do mundo contemporâneo, tomando
consciência de suas raízes históricas e de suas produções culturais.
Para concretizar essa missão/função social e alcançar os objetivos e as
finalidades, a Proposta Pedagógica do CEF 405 procura sempre renovar tanto a sua
forma, quanto a sua estrutura.
O desafio é fazer a passagem do modelo de escola centrado nas informações e
no papel do professor, para o novo, em que o estudante e a produção do conhecimento
passam a ocupar o centro do processo. Nesse novo modelo, o professor continua sendo
agente muito importante, indispensável, mas com o papel de orientar, coordenar, liderar
e gerenciar as informações para que elas sejam matéria-prima da construção do
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conhecimento, que será cooperativa e acontecerá por intermédio dos alunos e mediação
dos profissionais da educação.

5. PRINCÍPIOS
Alguns dos princípios norteadores que direcionam nosso trabalho pedagógico
são os seguintes:
Democracia, Ética, Cidadania, Disciplina, Perseverança, Responsabilidade, Respeito,
Criatividade, Liberdade, Diálogo, Solidariedade, Igualdade, Respeito, Trabalho Coletivo
e Compromisso.
Diálogo escola/comunidade, territorialidade e trabalho em rede.
Princípios esses que estão em consonância com a proposta do Currículo em
Movimento da Educação Básica do Distrito Federal em seus Pressupostos
Teóricos (2013:66), onde é apontado: “Toda proposta curricular é situada social,
histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a
orientam.”. Tal fato é demonstrado em nossa prática pedagógica na qual há interação
dos elementos sociais aos conteúdos trabalhados; a escola procura oportunizar aos
estudantes a compreensão de si próprios como agentes transformadores.
O CEF 405 em sua prática pedagógica procura compreender e aplicar
embasamentos teóricos propostos por autores comprometidos com a inovação
pedagógica e a mudança de paradigmas na Educação. Para fundamentar o pressuposto
pedagógico, cuja finalidade é propor a iluminação teórica do ato de ensinar,
comprometido com o do aprender, há que se partir da integração do nosso conceito de
aprendizagem com o método de ensino escolhido como um dos caminhos para a
construção do conhecimento.
Ao integrar o conceito de aprendizagem com o método de ensino, inspiramo-nos
em Alícia Fernandez e Pedro Demo na arte de unir ciência e vida, desejo e produção de
conhecimento, bem como uma maior compreensão sobre o ser “aprendente” e
“ensinante”. Nossa prática visa ao crescimento integral do aluno no processo de
construção da aprendizagem, nos aspectos afetivo, social e cognitivo.
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No processo de ensino e aprendizagem, uma das questões vitais para que os
objetivos educacionais sejam alcançados, é a relação professor-aluno, que deve ser
sadia, equilibrada, afetiva e profissional. O professor não pode exercer com êxito a sua
função sem a interação adequada com o aluno e vice-versa.
A relação entre professor e aluno proposta é de parceria, em que o aluno se
envolve de forma consciente, contribuindo com o sucesso do professor e ele, em
contrapartida, faz o mesmo em relação ao crescimento dos alunos.
É uma relação indispensável, para que haja uma aprendizagem significativa que,
se estabelecida no espaço novo “entre” o aprendente e o ensinante, torna-se o espaço
estimulador para a inovação e a produção de conhecimento.
O ser humano é um ser aprendente/ensinante, portanto, sujeito e autor de sua
história. Essa concepção se remete a um posicionamento subjetivo, ora de aprendente,
ora de ensinante, acionado por necessidades internas e externas, despertando o desejo
de aprender. Tais necessidades surgem do impulso vital, sempre presente, e se refere à
energia que é o fator propulsor do funcionamento e da existência do indivíduo.
A LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), não só
estabelece diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental como também,
propõem uma nova concepção filosófica e pedagógica. O Ensino Fundamental/Anos
Finais funciona como o início da formação a que todos têm direito para o prosseguimento
dos estudos, para o ingresso inicial no mercado de trabalho e para a integração das
comunidades local e nacional.
Nesse sentido, de acordo com as iniciativas governamentais, a escola de ensino
fundamental (anos finais) passa a integrar uma das etapas do processo educacional, que
a nação considera básica para o exercício da cidadania, para o acesso inicial às
atividades produtivas.
Como o desenvolvimento de cidadania está ligado às interações e convivências
sociais, para este PP é conveniente aportar-se a algumas concepções de ensino e
aprendizagem que propiciem um modelo de ensino nessas condições, , Vigotski
(1998/2005) concebe as práticas sociais de ensino que levem, em consideração, o sujeito
epistemológico como um ser histórico e cultural, o que para a concepção histórico social
de ensino, do referido autor, ela prima pelo conceito de uma ação pedagógica com
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considerações a esse sujeito social e histórico, que constrói e reconstrói conhecimentos
por meio das relações sociais, que, mais adiante, essas relações de convivência se
tornarão em conhecimentos individuais.
Na educação de jovens e adultos (EJA), tendo como embasamento essa
fundamentação teórica, acredita na possibilidade de realizar um processo de ensino e
aprendizagem que tenha como foco os princípios etimológicos sugeridos pela proposta
do currículo em movimento, que apresenta como ideais os fundamentos de
conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações e interações sociais.
Não obstante, ancorar-se-á também às concepções didático-pedagógicas de
Paulo Freire, que propõe a constituição de um currículo que permeia temas geradores,
nos quais os princípios da educação interdisciplinar se fazem coerente a tal abordagem.
Levando, por fim, a promover o retorno de acesso ao conhecimento sistematizado, e, a
partir deste, junto com a experiência de vida dos alunos, a produzir novos conhecimentos,
com vistas à formação de um cidadão consciente e participativo na sociedade em que
está inserido.

5.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA EJA

É princípio e finalidade da educação a formação de cidadãos. A Educação de
Jovens e Adultos tem como fins e objetivos além dessa formação, a socialização, a
reparação de um direito negado, o compromisso de aprimorar a consciência crítica de
modo que os sujeitos ressignifiquem suas experiências socioculturais.
A Constituição Federal de 1988 reconhece a EJA como modalidade específica da
educação básica, estabelecendo o direito à educação gratuita. (Artigo 208-CF alterado
pela Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009, o Incisos I passa a
vigorar com as seguintes alterações: I – “educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria). Assim, tornou-se um direito
positivado, constitucionalizado e cercado de mecanismos financeiros e jurídicos de
sustentação.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ratifica a Educação de Jovens e
Adultos como modalidade da educação básica e regulamenta a oferta dessa modalidade,
assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos
(Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000). (LDB 9.394/96, Artigo 37 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Parágrafo 1º
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e
estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações
integradas e complementares entre si. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos
e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º Os exames
a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental,
para os maiores de quinze anos: II –no nível de conclusão do ensino médio, para os
maiores de dezoito anos. Parágrafo 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.)
Funções da EJA:
- Reparadora, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela
restauração de um direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas
também, o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser
humano.
- Equalizadora, dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais
como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no
sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela
repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência
ou outras condições adversas, deve ser saudada como reparação corretiva, ainda
que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções
no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos
canais de participação.
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- Qualificadora, mais do que uma função permanente da EJA, ela é o próprio
sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo
potencial de desenvolvimento e de adequação pode atualizar-se em quadros
escolares ou não escolares.
A EJA tornou-se uma modalidade própria da educação básica, com características
e necessidades específicas descritas em suas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Assim, o Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas, ao oferecer a
EJA, atua na formação integral do ser humano, formando cidadãos críticos, cientes de
seus direitos e cumpridores de deveres. E ainda os prepara para interagirem socialmente
de forma responsável, dotando-os de senso crítico para exercerem a cidadania de forma
plena. Isso inclui ter consciência de que ao ser transformado, pode também transformar
a sociedade em que vive.

5.2 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Os princípios da Educação Integral presentes nos pressupostos teóricos do
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal são:
• Integralidade: a educação integral não deve ser vista como um aumento da
carga horária do aluno na escola, mas deve ser percebida como um momento em que o
aluno vai ser atendido levando em relevância sua dimensão humana, cognitiva, afetiva,
psicomotora e social. Assim a Educação Integral tem que ser elaborada visando ao
atendimento dessas questões.
• Intersetorialização: deve ocorrer no âmbito do Governo para que as políticas
públicas de diferentes campos, possam ser oferecidas de forma articulada contribuindo
assim, para a melhoria da qualidade da educação.
• Transversalidade: promover o ensino por meio da interdisciplinaridade de
conhecimentos voltados para a realidade do aluno.
• Diálogo Escola e Comunidade:

ações que promovam o fortalecimento da

realidade da comunidade com a escola. As escolas que avançaram na qualidade da
educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL,
2008).
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• Territorialidade: envolvimento de espaços da comunidade em potenciais
territórios educativos, não restringindo a educação apenas ao ambiente escolar.
• Trabalho em Rede: é o trabalho em conjunto, onde todos são responsáveis pela
formação do aluno.

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS
Objetivo Geral
Interação de todos os segmentos da escola em prol de uma unidade na busca de
qualidade na educação, desenvolvendo um trabalho contextualizado de forma
interdisciplinar e contínua.
Objetivos Específicos e Visão de Futuro
● Contribuir para a formação do aluno, proporcionando conhecimento, uma visão de
mundo mais crítica e atenta para os problemas enfrentados pela população regional e
nacional.
● Estimular o envolvimento e integração de todos os segmentos escolares no processo
educacional.
● Aumentar a frequência e participação dos pais ou responsáveis nas atividades da
escola.
● Mostrar ao aluno que o seu futuro não é determinado pela sua realidade social.
● Propor mudanças nas perspectivas dos projetos de vida dos alunos e conhecer melhor
o perfil do estudante por meio de atividades extracurriculares.
● Desenvolver a solidariedade e o voluntariado do estudante e a consciência que ele é
um agente transformador do seu ambiente.
● Melhorar o desempenho dos estudantes em compreensão e produção textual e
raciocínio lógico.
● Promover a cidadania, a ética, a moral e os bons costumes.
● Elevar o índice de desempenho individual da Instituição Educacional, referendado pela
média do Índice da Educação Básica em 10%;
● Reduzir a defasagem (ano x idade) em 10%;
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● Diminuir a evasão em 10%;
● Garantir acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais
em sua totalidade;
● Melhorar em 10% o desempenho dos alunos nas disciplinas de matemática e
português, dando ênfase a produção textual, leitura, interpretação textual e
matemática contextualizada, traçando metas periódicas;
● Organizar estratégias durante o ano letivo para aumentar progressivamente a
participação da comunidade escolar nas atividades da escola;
● Promover atividades que propiciem maior interação entre os profissionais da escola;
● Elevar a autoestima dos alunos por meio de ações afirmativas efetivadas na escola;
● Tornar os eventos da escola mais atrativos para os estudantes;
● Reduzir a produção de lixo, estimulando a reutilização e reciclagem dos materiais;
● Diminuir em 5% os índices de evasão dos alunos da EJA;
● Promover iniciativas culturais a cada semestre para os alunos da EJA;
● Promover ações para incentivar a participação dos alunos no ENCEJA e ENEM.

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
Para abordar as concepções teóricas que orientam as práticas pedagógicas do
CEF 405, é necessário começar falando sobre o conceito de “educação”. Esse termo
pode significar a formação de qualidades humanas (psíquicas, morais, intelectuais,
estéticas) e de uma personalidade formada por influências internas e externas.
A educação implica em uma concepção de mundo, ideais, valores e modos de
agir. Quando falamos em educação na escola, falamos em instrução e ensino, formação
intelectual, desenvolvimento das capacidades cognitivas e a sistematização de
conhecimentos, concomitante a isso tem-se:
A educação corresponde, pois, a toda modalidade de influências e
inter-relações que convergem para a formação de traços de
personalidade social e do caráter, implicando uma concepção de
mundo, ideais, valores, modos de agir, que se traduzem em
convicções ideológicas, morais, políticas, princípios de ação frente
a situações reais e desafios da vida prática. (LIBÂNEO, 1994).

A escola busca a cada dia uma educação de qualidade, aquela em que existe uma
organização em todos os sentidos, que possua uma Proposta Pedagógica participativa,
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no qual todos os segmentos participem efetivamente de sua aplicação, que busque o
envolvimento de toda a comunidade escolar, desenvolvendo atividades realísticas e
objetive a resolução de problemas.
Uma educação de qualidade precisa de docentes bem preparados e bem
remunerados,

que

estejam

estimulados

a

se

aperfeiçoar

constantemente,

acompanhando os avanços tecnológicos, as mídias educacionais e as novas tecnologias
de educação.
A escola precisa de uma infraestrutura agradável, espaço para a arte, cultura,
música, teatro e esportes; o estudante necessita passar mais tempo na escola. Logo, é
necessário motivá-lo a ficar na escola, fazendo dela um ambiente prazeroso.
O CEF 405 pretende educar partindo do princípio de prática-teoria-prática, em
busca da construção de uma sociedade justa, igualitária, vivenciadora de valores e
conhecimentos socialmente úteis, almejando o desenvolvimento integral do ser humano,
sujeitos do contexto social e capazes de transformar o ambiente em que vivem,
educando-os para a cidadania, a diversidade e para a sustentabilidade humana, eixo do
Currículo de Educação Básica da SEDF, que explicita:
[...]é impossível enumerar todos os tipos e níveis de planejamento
necessários à atividade humana. Sobretudo porque, sendo a pessoa
humana condenada, por sua racionalidade, a realizar algum tipo de
planejamento, está sempre ensaiando processos de transformar
suas idéias em realidade. Embora não o faça de maneira consciente
e eficaz, a pessoa humana possui uma estrutura básica que a leva
a divisar o futuro, a analisar a realidade a propor ações e atitudes
para transformá-la. (Gandin. 2001, p.83)

Educar para a cidadania é educar o indivíduo para participar efetivamente das
decisões de seu país, é proporcionar a construção de uma identidade crítica e o
desenvolvimento da consciência cívica do aluno.
Educar para a diversidade é entrelaçar redes, saberes e identidades. É educar o
aluno para respeitar as diferenças, sejam elas físicas, religiosas, de gênero, entre outras,
abolindo de forma efetiva o bullying e a violência gerada pela intolerância.
A sustentabilidade humana se baseia na proposta de se viver a felicidade, é a
busca pelo equilíbrio, pela prática da solidariedade e bondade, cidadania e o respeito dos
valores éticos, que se concebe:
Este projeto de educação que tem como eixo a cidadania, a
diversidade e a sustentabilidade humana se inspirou nas
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histórias e ideias de um educador que lutava pela inclusão e
por uma sociedade mais justa, solidária e feliz: Professor
Carlos Ramos Mota. (Proposta Pedagógica Professor Carlos
Mota)

A escola tem a função social de promover o desenvolvimento de capacidades
cognitivas, fortalecer a identidade cultural dos alunos, prepará-los para o mercado de
trabalho, formá-los para exercer a cidadania e para as qualidades morais e éticas. No
entanto, a escola, para exercer essa função efetivamente, deve acompanhar as
mudanças e transformações sofridas pela sociedade ao decorrer dos tempos. A escola
deve buscar a integração com a diversidade social, e deve acompanhar os avanços
tecnológicos e científicos.
A função da escola é complexa, ampla e diversificada. Tem
necessidade de dedicação exclusiva por parte do professor,
necessidade de acompanhar as mudanças que se processam
aceleradamente no campo de trabalho, atualizando o seu
currículo e sua metodologia.
Para dar sustentação às contínuas evoluções, a escola
precisa ressaltar um ensino que crie conexão entre o que o
aluno aprende nela e o que ele faz fora dela; conexão entre o
ensino formal e o mundo do trabalho, entre o conhecimento e
a vida prática do aluno. Vincula a educação escolar com o
mundo do trabalho. (Izabel Sadalla Grispino, fevereiro de
2006).

Ao encontro da citação anterior, compreende-se que Freire (1979:14) expõe que
adentrar no mundo da formação humana corresponde a possibilidade de uma reflexão
sobre o que é educação com ligações diretas sobre o saber do que é o ser humano.
Quando Freire (1979) corrobora com a necessidade dessa reflexão, subentendese que a educação na esfera escolar deve estar, principalmente, voltada para os
interesses emergentes da própria comunidade escolar, e não apenas para os conteúdos
disciplinares.
Quando se pensa em tal condição, aborda-se também o entendimento de uma
educação que prime pelos valores da (re)construção de sujeitos que sejam capazes de
aprender a conviver e a compartilhar os momentos de aprendizagem de maneira
socializada, o que nos leva a concepção de ensino e aprendizagem voltada para as
práticas da mediação socializada, mediação essa que se remete a sua conceitualização
em Vigotski (2005).
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Para o autor, o processo de aquisição de aprendizagem deve partir dos
conhecimentos prévios já adquiridos pelo próprio aprendiz em outros contextos e
momentos históricos, a partir daí, insere-se esse sujeito aprendiz em novas situações de
aprendizagem por meio das interações sociais onde sempre haverá um outro que
exercerá a função de mediador no processo de ensino e aprendizagem, idéia essas que
Vigotski (2005) aborda os conceitos de “Zona de Desenvolvimento Real (ZDP), aquilo
que o aprendiz já capaz de realizar sozinho e a “Zona de Desenvolvimento Proximal”, o
que o aluno aprende sob a mediação do outro, e esse outro corresponde a mediação do
próprio professor ou do par mais avançado entre o grupo no qual ele está inserido.
Durante essas relações sociais que acontecem no processo de ensino e
aprendizagem, além dos conteúdos, os alunos se inserem no mundo do respeito, do
compartilhamento e da boa convivência social.
E ainda, pensando numa educação que acontece no espaço institucional voltado
para propiciar a aquisição de conhecimentos sistematizados e impregnado de valores,
pensa-se também na visão de Saviani (2002), cuja obra “Escola e Democracia” resgata
a compreensão histórica da educação, onde se deve buscar, por meio de alguns
questionamentos a questão da “ética e educação”.
A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica “a natureza da
concepção político-pedagógica da EJA vai além da aquisição de conhecimentos, quando
sua essência está imbricada com a diversidade dos sujeitos da EJA, que buscam o
processo educativo para melhorar as condições em que vivem, pois em algum momento
da sua vida não puderam iniciar ou dar continuidade ao percurso educativo.”
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96, em seu
artigo 37, prescreve que ‘’a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria’’. Conforme a LDBEN, a EJA passa a ser uma modalidade da educação básica
usufruindo de uma especificidade própria devido à diversidade do perfil dos educandos,
com relação à idade, à situação socioeconômica e cultural.
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O CEF 405 do Recanto das Emas em suas ações pedagógicas propõe uma
Educação que possibilite o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o
exercício da cidadania, a inserção no mercado de trabalho e a continuidade dos seus
estudos. Tal proposta visa atender ao direito do indivíduo a uma educação pública de
qualidade e que alcance diversas dimensões de sua formação.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
A escola se organiza dentro de uma modalidade de ensino que atende aos alunos
do ensino fundamental (anos finais) no período diurno e educação de jovens e adultos
(3º segmento) no período noturno.
Em 2018, o ensino fundamental (anos finais) passou a adotar a proposta curricular
no modelo de “Ciclos para as aprendizagens”. Essa modalidade de ensino é respaldada
pelo artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que
estabelece o princípio da flexibilidade na organização do trabalho pedagógico em ciclos
ou forma diversa de organização para melhoria do processo de aprendizagem. O artigo
12 da LDB define entre os encargos dos estabelecimentos de ensino a autonomia da
escola na elaboração e execução do projeto político-pedagógico; o artigo 4º da Lei de
Gestão Democrática nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, garante autonomia pedagógica
às escolas públicas do Distrito Federal para elaborar e implementar seu projeto políticopedagógico, em consonância com as políticas educacionais vigentes e as com normas e
diretrizes da rede pública de ensino do DF.
A adoção de ciclos nos anos finais do Ensino Fundamental nesta unidade de
ensino partilha responsabilidades individuais e coletivas. O trabalho pedagógico coletivo
apresentado neste Projeto Político-Pedagógico é uma das condições efetivas para a sua
prática. Para tanto, são organizados colegiados como: Conselho de Classe, Conselho
Escolar, reuniões de coordenação pedagógica coletiva, entre outros.
A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na
organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do desempenho
por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse processo avaliativo formativo
que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da escola a repensarem o
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trabalho pedagógico desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua melhoria no
atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes.
A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não
permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens e se
fundamenta no pressuposto de que o estudante não deve repetir o que já sabe; e não
deve prosseguir os estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem. Isso
significa que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem percalços
que venham a interromper a evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS,
PEREIRA, OLIVEIRA, 2012).
Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico proposto
neste Projeto fundamenta-se na seguinte organização:
Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos metodológicos, das
avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando os ritmos diferenciados e a
heterogeneidade característica dos processos de aprendizagem humana;
Ensino heterogêneo e diferenciado, caracterizado pelo respeito às potencialidades e
ritmos de aprendizagem;
Adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a atingir os
objetivos de aprendizagem;
Avaliação formativa contínua e a serviço da promoção das aprendizagens, conforme as
Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação
Básica da Secretaria de Educação, de 2018.
A opção pelos ciclos nesta escola tem por base a compreensão de que é urgente
reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade. Compreender e respeitar
as diferenças, orientados pela certeza de que não se pode renunciar a uma educação
pública para todos em seu sentido pleno, como preceitua a Constituição Federal de 1988,
artigo 205.
As estratégias do fazer didático-pedagógico no cotidiano da sala de aula organizase por meio do reagrupamento intraclasse, interclasse e projeto interventivo, ações que
priorizam a promoção da aprendizagem significativa (DISTRITO FEDERAL, 2012a).
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Apesar das dificuldades encontradas, a escola, sob a representatividade da equipe
gestora, pedagógica e administrativa, tem procurado manter um diálogo constante com
os pais ou responsáveis pelos estudantes a fim de corroborar com um processo de
integração escola/família.
Ao decorrer desse processo, a escola tem se utilizado de canais de informações e
diálogos por meio de convocações para reuniões, conversas individualizadas e
informações por meio de bilhetes e informativos.
A Organização Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, pauta-se nas
Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos. A EJA atende ao terceiro
segmento na modalidade presencial. A EJA é ofertada em regime semestral e o semestre
é organizado de forma tradicional, um único período de 100 dias letivos, onde os
componentes curriculares são distribuídos e trabalhados ao longo do semestre.

8.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO FORMATO REMOTO

Durante a Pandemia do Coronavírus o ensino foi realizado de forma remota, por
meio das aulas online disponibilizadas na plataforma Google Classroom, onde os
professores postam vídeos, filmes, textos, músicas e qualquer outro material que pode
auxiliar o estudante com o conteúdo da disciplina. Como forma de verificação das
aprendizagens, o professor posta uma atividade relacionada ao conteúdo trabalhado.
Também foram realizados encontros virtuais com os professores por meio da
ferramenta Google Meet. Foi organizado um horário semanal desses encontros,
baseando-se no horário que o professor teria no formato presencial. Esses encontros
virtuais são momentos em que o aluno tem contato com o professor para tirar dúvidas,
solicitar esclarecimentos, socializar com o professor e com os colegas. É um momento
muito importante de acolhimento, em que conseguimos manter o aluno mais próximo da
escola.
Para os alunos que não têm acesso à internet e que também não conseguem
acessar por meio da plataforma Escola em Casa DF, em que não há cobrança de internet
para o aluno, temos disponível o material impresso produzido pelos professores e que é
entregue ao aluno no início de cada bimestre, no caso dos alunos do Ensino
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Fundamental, e no início do semestre, no caso dos alunos da EJA. Os alunos devolvem
os materiais no fim de cada bimestre, ou no fim do semestre, para ser corrigido pelos
professores. O material impresso é produzido pelo professor e consta como material de
pesquisa para o aluno ter acesso ao conteúdo trabalhado e de atividades para verificação
das aprendizagens e atividades avaliativas.
É realizada a busca ativa pela orientação educacional e gestão durante todo o
bimestre/semestre. Ao ser verificado que determinado aluno parou de realizar as
atividades na plataforma, se solicitou o material impresso e não foi buscar ou se parou
de participar dos encontros pelo Meet, entramos em contato com o discente para verificar
a dificuldade que está encontrando e oferecer ajuda.
A pandemia também tem afetado as relações entre os docentes, e na tentativa de
resgatar e fortalecer essa relação com a gestão, coordenação e entre os docentes, temos
incentivado a realização de momentos de acolhimento aos professores também. Então,
além das discussões e decisões pedagógicas que devem ser tomadas, durante as
coordenações pedagógicas, temos aproveitado o momento e realizado palestras, rodas
de conversa, momentos de distração que geram reflexão, unidade e empatia em todos.
.

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Com a finalidade de acompanhar e assessorar o professor na prática da
avaliação escolar e institucional, o CEF 405 propõe que o processo de avaliação escolar
contemple uma fase inicial, em que o professor realize uma sondagem em relação ao
nível de aprendizagem dos estudantes, com o levantamento de dados que, organizados,
estudados e analisados, permitem a elaboração de um diagnóstico inicial.
Essa investigação tem como finalidade conhecer o perfil dos alunos, buscando,
assim, adequar o planejamento à realidade e às características deles, assegurando,
portanto, que os estudantes do respectivo ano recebam todas as condições que
possibilitem a aprendizagem, a apropriação do conhecimento e possam alcançar o
padrão estabelecido pela Instituição.
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O professor, em sintonia com a coordenação pedagógica, definirá o processo
de planejamento, tendo o cuidado de considerar a realidade dos estudantes, os
conteúdos do ano e o calendário escolar.
Ao concretizar o planejamento das aulas, o professor estabelece como
procedimento central de avaliação, analisar o desenvolvimento do processo de ensino e
de aprendizagem, caracterizando, assim, uma avaliação processual. Tendo como
referência principal o método que adotamos como princípio norteador das práticas de
ensino, onde compreendemos que a avaliação deve ser parte integrante em todas as
fases do processo, fornecendo elementos para que o professor obtenha condições de
fazer a gestão do ensinar e do aprender.
A concepção de avaliação entendida por este projeto se baseia nos processos
de avaliações denominadas de: diagnóstica, processual e formativa, em que se atribui a
seguinte concepção:
De outro lado, também são quatro as características da
avaliação; são exatamente opostas às características dos
exames. Em primeiro lugar, a avaliação opera com
desempenhos provisórios, na média em que ela subsidia o
processo de busca dos resultados os melhores possíveis.
Para um processo avaliativo-construtivo, os desempenhos
são sempre provisórios ou processuais, como também se
denomina; cada resultado obtido serve de suporte para um
passo mais à frente. Daí as consequências: avaliação é nãopontual, diagnóstica (por isso, dinâmica) e inclusiva, por
oposição às características dos exames, que são pontuais,
classificatórios e seletivos. Ou seja, à avaliação interessa o
que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora
e o que acontecerá depois com o educando, na medida em
que a avaliação da aprendizagem está a serviço de um projeto
pedagógico construtivo, que olha para o ser humano como um
ser em desenvolvimento, em construção permanente. Para
um verdadeiro processo de avaliação, não interessa a
aprovação ou reprovação de um educando, mas sim sua
aprendizagem e, consequentemente, o seu crescimento; daí
ela ser diagnóstica, permitindo a tomada de decisões para a
melhoria; e, consequentemente, ser inclusiva, enquanto não
descarta, não exclui, mas sim convida para a melhoria.
(Website:www.luckesi.com.br, pesquisado em 29/5/2014).

A Avaliação tradicional tem a função de medir, controlar, classificar, visando os
aspectos quantitativos da aprendizagem, o que não adotamos como função principal,
mas sim, a função de diagnosticar, dando, inclusive, oportunidade para análise crítica da
relação educacional e da utilização de seus resultados para retroalimentar o processo.
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Por meio dos diversos instrumentos de avaliação, verifica se houve aquisição
de conhecimento, com o objetivo de classificá-lo entre critérios predefinidos de
aprendizagem.
Além das avaliações realizadas durante as aulas, o Conselho de Classe
participativo contribui para a análise dos resultados no momento em que o grupo de
professores analisa os resultados obtidos de cada estudante, no que se refere ao seu
desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem.
Para a EJA, o sistema de avaliação é um componente indispensável no processo
ensino-aprendizagem, pois permite analisar o desempenho dos sujeitos envolvidos com
vistas a reformular e incrementar as ações pedagógicas.
A avaliação deve direcionar o trabalho pedagógico e, por isso, consiste num
instrumento que possibilita à comunidade escolar verificar como o Currículo proposto e
desenvolvido pelo Projeto Pedagógico está atingindo seus objetivos.
Dessa forma, o CEF 405 do Recanto das Emas na EJA segue a modalidade
formativa da avaliação, contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com
predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo
do semestre.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal SEEDF entende que na avaliação formativa estão as
melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se
ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para
aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva
avaliativa adotada. (Diretrizes da Avaliação Educacional
SEEDF).

Utiliza para isso a observação diária e instrumentos variados, selecionados de
acordo com o conteúdo ou objetivo, a critério de cada educador.
As avaliações são formais e informais, realizadas como exemplo, por meio de:
questionários, testes, prova escrita, prova oral, seminários, debates e exposição de
ideias, trabalhos individuais ou em grupos, participação nos projetos, realização de
pesquisas, autoavaliação, observações, relatórios, tarefas de casa, assiduidade,
disciplina e participação. Sendo que cada instrumento e procedimento adotados
permitam uma estimulação da aprendizagem e valorize as experiências adquiridas e
vividas dentro da relação escola/ trabalho.
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Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação são elaborados em
articulação com a coordenação pedagógica da Escola.
O valor atribuído a testes ou provas, como instrumentos de avaliação não poderá
ultrapassar a 40% da nota final na disciplina; os 60% da nota final devem ser distribuídos
entre os outros instrumentos e procedimentos avaliativos.
O aluno será considerado apto (A) quando obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) do valor previsto do total das atividades avaliativas realizadas pelo professor,
por componente curricular e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do
total de horas letivas estabelecidas para o semestre letivo. Ainda podendo ser promovido
no decorrer do semestre letivo, a qualquer momento desde que seja comprovado o
cumprimento das competências, habilidades e conteúdos. E é considerado não apto
(NA) quando não obtiver o mínimo exigido. O aluno que não obtiver a frequência mínima
sem justificativa para suas faltas será considerado caso de abandono (ABA).
O processo de recuperação na EJA ocorre de forma processual e contínua. A nota
ou conceito deve resultar do que foi aprendido ao longo do percurso.
Reitera-se: não se deve esperar pelo término de uma
semana, de um bimestre, semestre ou ano letivo para
oferecer as intervenções necessárias. Elas devem ocorrer
desde o primeiro dia de aula, de forma contínua. Nada fica
para depois. (Diretrizes da Avaliação Educacional SEEDF).

Mas ainda é determinado um momento específico para a recuperação final.
Da mesma forma, o Conselho de Classe, que avalia e reconduz o processo de
aprendizagem, tem a importante função de assistir o educando durante todo o semestre
letivo e não apenas ao final.
Aos alunos com necessidades educacionais específicas, é assegurada a
reorganização curricular para flexibilizar a prática educacional e a avaliação diferenciada,
observando-se: a introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição
individual de cada aluno; a temporalidade, com a flexibilização do tempo, para realizar as
atividades e o desenvolvimento de conteúdo; a avaliação com critérios diferenciados de
acordo às adequações que se fizerem necessárias.
Considerando os expostos acima que caracterizam o sistema de avaliação do
CEF 405, fica subentendido a organização dada pelo Regimento Escolar da Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal e suas diretrizes que estabelecem na subseção III no seu
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Artigo 183 – Parágrafo 3º cujos instrumentos e procedimentos da avaliação formativa
inclui:
I. provas;
II. portfólio ou webfólio;
III. registros reflexivos;
IV. seminários;
V. pesquisas;
VI. trabalhos em pequenos grupos;
VII. autoavaliação;
VIII. outros.

9.1.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

● Questionários impressos e encaminhados aos pais e/ou responsáveis;
● Diálogo avaliativo com os alunos durante o ano letivo;
● Mesa redonda com todos os funcionários da educação da escola com um diálogo
aberto e anotações;
● questionários avaliativos para a comunidade interna.

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Currículo do Ensino Fundamental / Anos Finais das Escolas Públicas do DF
estabelece que este deve atribuir significado e aprofundamento ao conhecimento escolar,
mediante a contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de
competências básicas, superando a compartimentalização do conhecimento e
estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender de todos os envolvidos no processo
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de ensino e aprendizagem, priorizando a ética e o desenvolvimento da autonomia e do
pensamento.
Partindo desse objetivo geral, o CEF 405 segue as orientações da LDB (Lei
9.394/1996) e as reflexões contidas no Currículo da Educação Básica para elaborar sua
proposta curricular.
Nessa perspectiva, esta unidade de ensino define seu currículo adotando a Base
Nacional Comum, organizada por áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, que compreendem as disciplinas Língua Portuguesa, Língua Estrangeira
Moderna (Inglês), Artes e Educação Física; Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias, que abrangem as disciplinas Ciências Naturais e Matemática; Ciências
Humanas e suas Tecnologias, com as disciplinas História e Geografia. A disciplina Ensino
Religioso não está inserida nos estudos por falta de profissional qualificado, no entanto
as três matérias, que antes recebiam a denominação de – Parte Diversificada/ Projeto
Disciplinar (PD), a partir do ano letivo de 2016 passou à seguinte denominação: PI (Parte
Diversificada/Projeto Interdisciplinar), cuja finalidade é a de trabalhar com os conceitos
de valores éticos e morais de conduta do ser humano, que ao decorrer do processo se
preocupa com a formação de cidadãos conscientes de seus papéis, numa sociedade em
que todos têm deveres e direitos a serem observados, visando ao bem comum.
O planejamento anual das áreas de conhecimento dos componentes curriculares
é feito no início do ano letivo pelo grupo de professores, de modo que as áreas de
conhecimento dialoguem entre si a fim de possibilitarem uma proposta de ensino e
aprendizagem num âmbito maior que vai além da disciplina.
A seleção de conteúdos dos componentes curriculares é realizada pelos
docentes, seguindo as diretrizes estabelecidas no Currículo da Educação Básica das
Escolas Públicas do Distrito Federal, que nos é apresentada por competências e
habilidades.
A disciplina de PI (Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) de Língua
Portuguesa no bloco I desenvolve as habilidades de produção de texto (narração e
descrição), a organização de estudos e intelecção textual com técnicas de produção de
textos, técnicas de leitura a interpretação de diversos tipos de texto. No bloco II,
desenvolve-se a técnica de dissertação, em que são trabalhados: a diferença entre tema
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e título; o esquema básico da dissertação; as relações de causa e consequência; a
abordagem de temas polêmicos; a retrospectiva histórica; a localização espacial; a
dissertação com predominância crítica e o que se deve ou não fazer em uma dissertação.
A disciplina de PI (Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) de Matemática no
bloco

I

desenvolve

as

habilidades

de

raciocínio

lógico.

Já

no

bloco II ano trabalha-se geometria.
A disciplina de PI (Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) do componente
curricular de Ciências, cuja preocupação volta-se para o desenvolvimento de um projeto
vinculado à (re)construção de uma escola consciente, abrangendo o espírito de
preservação e conservação do meio ambiente.
A escola trabalha, além dos projetos interdisciplinares citados, com temas
transversais que são escolhidos pelos professores nas coordenações pedagógicas,
tendo em vista o interesse e necessidades dos estudantes. Nas coordenações
pedagógicas, os conteúdos, projetos interdisciplinares e temas são discutidos e avaliados
com frequência, a fim de que haja participação e integração de todos, numa busca
constante por um ensino de qualidade que seja significativo e democrático. Dentro ainda
dessas perspectivas de inclusão, esta instituição de ensino aplica adaptação de estudos
para estudantes portadores de necessidades especiais, conforme prevê a Lei 9.394/1996
e a Resolução 01/2005 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF).
Os Planos de Ensino, que apresentam a seleção e organização curricular, estão
nos Anexos.
O CEF 405 em consonância com a comunidade escolar, resolveu, nos meandros
desta PP, trabalhar na modalidade de Ciclos para as Aprendizagens, período diurno, com
base legal na LBDEN 9.94/96 e PDE 2015-2024, citados nas Diretrizes Pedagógicas para
Organização Escolar do 3º Ciclo, que diz:
Ao propor a organização escolar em ciclos, a Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reafirma seu
compromisso com a sociedade brasiliense, de modo especial
com os estudantes e profissionais da educação que atuam
nos anos finais do Ensino Fundamental, de assegurar a todos
o direito inalienável de aprender. Essa forma de organização
escolar está respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu artigo 24, e
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pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de Educação do
Distrito Federal (CEDF).

Organizando, assim, currículo na concepção da interdisciplinaridade das três
grandes áreas do conhecimento que são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias,
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Para o ensino noturno EJA (Educação de Jovens e Adultos), o currículo foi
constituído na forma de semestralidade, uma característica do currículo comum à
modalidade da EJA.
Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica “a natureza da
concepção político-pedagógica da EJA vai da aquisição de conhecimentos, quando sua
essência está imbricada com a diversidade dos sujeitos da EJA, que buscam o processo
educativo para melhorar as condições em que vivem, pois em algum momento de sua
vida, não puderam iniciar ou dar continuidade ao percurso educativo”.
A LDB 9394/2006, em seu artigo 37, prescreve que “a EJA será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria”. Conforme a LDBEN, a EJA passa a ser uma modalidade de educação
básica, usufruindo de uma especificidade própria devido à diversidade do perfil dos
educandos, com relação à idade, à situação socioeconômica e cultural.
O CEF 405 entende a EJA como um direito humano. Uma modalidade própria da
educação com os jovens e adultos, devendo ser permeada pelo diálogo crítico entre a
educação popular e a educação escolar e pela construção coletiva de uma educação
continuada ao longo da vida, com fim de criar situações de ensino e aprendizagem
adequadas às necessidades educacionais dos sujeitos envolvidos.
Além de realizar uma função reparadora, permitindo ao aluno a oportunidade de
elevar sua escolaridade por meio de novos conhecimentos que podem ser utilizados nas
diferentes relações sociais.
Também busca métodos e práticas adequadas à diversidade cultural e ao nível
de subjetividade dos jovens e adultos, observando, por exemplo, um tempo diferenciado
de aprendizagem e limites de cada educando. A organização curricular da EJA – terceiro
segmento foi reformulada e neste ano de 2020 foi publicada as novas Diretrizes
Operacionais da EJA que propõem as seguintes áreas do conhecimento:
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Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Inglês, Arte e Educação Física);
Matemática e suas Tecnologias;
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química);
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia).
Itinerários Formativos (Projetos/Programas/Educação Profissional Integrada), a partir do
segundo semestre de 2020.
O planejamento de cada disciplina é feito no início de cada semestre do ano letivo
pelo grupo de professores de cada área de conhecimento e os conteúdos trabalhados
são escolhidos de acordo com o Currículo da Educação Básica – SEEDF. Os projetos a
serem trabalhados no novo componente curricular Itinerários Formativos constam nos
Anexos junto com os projetos da escola.

10.1 REPLANEJAMENTO CURRICULAR 2021

Em resposta ao cenário pandêmico que perdura nesse ano de 2021 e visando
ampliar e garantir o direito às aprendizagens dos alunos diante desse novo contexto,
vivenciado pela comunidade escolar, imposto pela Pandemia do Coronavírus, foi
elaborado, de forma colaborativa, o Replanejamento Curricular para o biênio 2020/2021.
O replanejamento curricular consiste numa reorganização do Currículo em
Movimento da Educação Básica, proposto pela Secretaria de Educação do Distrito
Federal, realizado por meio da discussão e seleção de objetivos e conteúdos no intuito
de resgatar as aprendizagens não atingidas durante o ano letivo de 2020, além de dar
continuidade nas aprendizagens já consolidadas.
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REPLANEJAMENTO CURRICULAR
ARTES - 6ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Identificar, conhecer e utilizar os
elementos da linguagem visual.

Conteúdos
O que é Arte e Elementos visuais
Ponto
Linha
Figuras geométricas
Cores
Simetria e Assimetria
Bidimensionalidade e
Tridimensionalidade
Luz e sombra
Desenho de observação
Perspectiva
Textura
Modalidades da linguagem visual:
Desenho, pintura, escultura, gravura,
fotografia etc.
2º BIMESTRE

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Compreender a evolução do homem a Arte na Pré-história
partir da apreciação da arte na Pré- Arte no período Paleolítico - Pintura,
história e no Egito ao longo da história escultura e arquitetura
Arte no período Neolítico- Pintura,
escultura e arquitetura
Arte na Idade dos metais- Pintura,
escultura e arquitetura
Arte no Egito
Pintura
Escultura
Arquitetura
Símbolos
Deuses
Arte da imortalidade
Faraó e Cleópatra
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Compreender
as
manifestações
Arte Grega
artísticas na Grécia e Roma
Pintura
Escultura
Arquitetura
Deuses
Teatro
Arte Romana
Pintura
Escultura
Arquitetura

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Compreender as manifestações Consciência Negra
artísticas no Teatro
Elementos teatrais
Corpo
Voz
Expressão Corporal
Figurino
Cenário
Iluminação
Sonoplastia
Maquiagem
Adereços

ARTES – 7º ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
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Identificar, conhecer e utilizar os
elementos da linguagem visual
na obra,
Compreender as manifestações
artísticas da Pré-história, Egito,
Grécia e Roma

Elementos visuais
Pré-história
Arte egipcia
Arte Grega
Arte Romana

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Compreender a arte na Idade Média

Arte na Idade Média
Bizantina
Pintura
Escultura
Arquitetura
Românica
- Pintura
- Escultura
- Arquitetura
Gótica
- Pintura
- Escultura
- Arquitetura

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Compreender
as
manifestações
artísticas no Renascimento

Conteúdos
Arte no Renascimento
Técnicas
Artistas e obras:
Botticelli
Donatello
Leonardo da Vinci
Michelangelo
Rafael
Ticiano
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Compreender
as
artísticas no Teatro

Conteúdos

manifestações

Consciência Negra
Elementos teatrais
Corpo
Voz
Expressão Corporal
Figurino
Cenário
Iluminação
Sonoplastia
Maquiagem
Adereços

ARTES - 8ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos

Conteúdos

Revisão 7° anos
Entender como a arte dos
povos nativos brasileiros e em
como contribuíram para a
formação da nossa cultura.
Conteúdo 8° ano
Entender como a arte desses
povos nativos brasileiros
contribuiu para a formação da
nossa cultura.
Entender como a arte corpórea
e plumaria indígena influenciou
a nossa cultura.
Entender como os contos e
fabulas indígenas indígena
influenciaram a nossa cultura.
Aprender sobre os primeiros

Arte Indígena.
Arte Colonial Brasileira
Cultura Brasileira
Arte Indígena Corporal e
Plumária
Arte Indígena e suas Lendas
Arte Barroca Brasileira (Igrejas
de Minas Gerais)
Barroco Brasileiro/ Aleijadinho
Rococó Brasileiro/ Mestre
Ataíde
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registros visuais no território
brasileiro.
Aprender sobre o surgimento
do movimento artístico do
Barroco em território brasileiro.
Aprender sobre o legado
cultural deixado por
Aleijadinho.
Aprender sobre o legado
cultural deixado por Mestre
Ataíde.

2º BIMESTRE
Objetivos

Conteúdos

Revisão 7° anos
Aprender e refletir sobre esse
período cultural histórico e em
como ele influenciou a nossa
cultura.
Conteúdo 8° ano

Neoclassicismo Brasileiro
Romantismo Brasileiro
Realismo Brasileiro
Missão Francesa
Jean Debret
Victor Meireles
Almeida Junior

Aprender sobre os principais
artistas desses movimentos
culturais.

3º BIMESTRE
Objetivos
Revisão 7° anos
Aprender e refletir sobre esse
período cultural histórico e em
como ele influenciou a nossa
cultura.
Conteúdo 8° anos
Aprender e refletir sobre esse

Conteúdos
Modernismo Brasileiro,
Semana de 22
Concretismo Brasileiro
Anita Malfatti e Tarsila do
Amaral
Di Cavalcante
Cândido Portinari
Neoconcretismo
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período cultural histórico e em
como ele influenciou a nossa
cultura.
Aprender sobre as duas
principais artistas femininas
desse movimento cultural.
Aprender sobre a produção
artística contemporânea
brasileira.

4º BIMESTRE
Objetivos

Conteúdos

Revisão 7° anos
Entender
como
essas
manifestações
artísticas
brasileiras contribuíram para a
formação da nossa cultura
visual.
Conteúdo 8°anos
Entender como a arte urbana
brasileira contribui para a
formação da nossa cultura
visual.
Aprender
sobre
essa
linguagem artística e em como
ele constrói o nosso mundo
Aprender
sobre
essa
linguagem artística e em como
ele constrói o nosso mundo.
Aprender sobre como a
reciclagem e o artesanato
estão presentes em nosso dia a
dia.
Aprender sobre a construção
do cinema brasileiro.

Arte Contemporânea Brasileira
Brasília
Arte Urbana (Pintura)
Arte Urbana (Escultura)
Arquitetura
Intervenção, Lambe, Colagem
Fotografia
Reciclagem e Artesanato
Cinema Brasileiro
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ARTES - 9ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos

Conteúdos

Revisão 8° anos
Aprender sobre esse período
cultural histórico e em como
ele influenciou a nossa cultura.
Conteúdo 9° anos
Aprender sobre esse período
cultural histórico e em como
ele influenciou a nossa cultura
e refletir e aprender sobre os
principais artistas desse
movimento.
Aprender sobre os principais
artistas desse movimento
cultural.

Impressionismo
Claude Monet
Eduard Manet e Edgar Degas
Auguste Renoir e Mary Cassatt
Pontilhismo de Georges Seurat
Paul Cézanne e Henri de
Toulouse-Lautrec
Vincent Van Gogh e Paul
Gauguin
Rodin e a Escultura Moderna

2º BIMESTRE
Objetivos
Revisão 8° anos
Aprender e refletir sobre esse
período cultural histórico e em
como ele influenciou a nossa
cultura.
Conteúdo 9° anos
Aprender sobre os principais
artistas desses movimentos
culturais.

Conteúdos
Expressionismo
Cubismo
Abstração
Arte e Guerra, Otto Dix
Arte e Tristeza, Edvard Munch
Picasso e Braque
Abstração
Emocional,
Kandisky e Pollock
Abstração Geométrica, Piet
Mondrian e Malevich
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3º BIMESTRE
Objetivos

Conteúdos

Revisão 8° anos
Aprender e refletir sobre esse
período cultural histórico e em
como ele influenciou a nossa
cultura.
Conteúdo 9° anos
Aprender e refletir sobre esse
período cultural histórico e em
como ele influenciou a nossa
cultura.
Aprender sobre as duas
principais artistas femininas
desse movimento cultural.

Arte Indígena
Arte Colonial Brasileira
Barroco Brasileiro/ Aleijadinho
Rococó Brasileiro/ Mestre
Ataíde
Neoclassicismo Brasileiro,
Missão Francesa
Romantismo Brasileiro
Realismo Brasileiro

4º BIMESTRE
Objetivos

Conteúdos

Revisão 8° anos
Modernismo Brasileiro,
Semana de 22
Neoconcretismo
Arte Contemporânea Brasileira
Anita Malfatti e Tarsila do
Amaral
Conteúdo 9° anos
Cândido Portinari e Di
Cavalcante
Aprender sobre essa linguagem
Concretismo Brasileiro
artística e em como ela constrói o
Arquitetura
nosso mundo.
Fotografia
Entender como essas manifestações Cinema Brasileiro
artísticas brasileiras contribuíram
para a formação da nossa cultura
visual.
Entender como essas manifestações
artísticas brasileiras contribuíram
para a formação da nossa cultura
visual.
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CIÊNCIAS NATURAIS - 6º ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

- Identificar e compreender as - Estrutura do Universo: as galáxias,
estruturas que compõe o Universo.
estrelas, constelações e satélites
naturais.
- Reconhecer as características das
teorias geocêntrica e heliocêntrica.
- Concepções do Universo: modelo
geocêntrico e heliocêntrico.
- Compreender os movimentos de
rotação e translação da Terra e da - A forma do planeta Terra.
inclinação de seu eixo.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

- Identificar as diferentes camadas - Estrutura da Terra: as camadas e a
que estruturam o planeta Terra e suas superfície da Terra.
principais características.
- Crosta terrestre.
- Identificar e Reconhecer algumas
propriedades dos minerais e os tipos - Rochas e minerais.
de rochas.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Caracterizar
os
principais - Os fatores bióticos e abióticos nos
ecossistemas brasileiros quanto à ambientes.
paisagem, à quantidade de água, ao
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tipo de solo, à disponibilidade de luz
solar,
à
temperatura
etc.,
correlacionando essas características - Cadeias e teias alimentares.
à flora e fauna.
- Analisar e construir cadeias
- Fotossíntese e respiração celular.
alimentares simples, reconhecendo a
posição ocupada pelos seres vivos.
- Explicar a organização básica das - Células e os níveis de organização.
células e seu papel como unidade
estrutural e funcional dos seres vivos.
- Justificar o papel do sistema nervoso - Sistemas nervoso, locomotor e
na coordenação das ações motoras e sensorial.
sensoriais do corpo, com base na
análise de suas estruturas básicas e
respectivas funções. Deduzir que a
estrutura, a sustentação e a
movimentação dos animais resultam
da interação entre os sistemas
muscular, ósseo e nervoso.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

- Identificar e classificar diferentes - O ser humano e a energia.
fontes, renováveis e não renováveis, e
comparar como a energia é utilizada
em residências, comunidades ou
- Materiais utilizados pelo ser humano.
cidades em relação aos princípios da
sustentabilidade.
Identificar
evidências
de - Transformações da matéria.
transformações químicas a partir do
resultado de misturas de materiais.
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CIÊNCIAS NATURAIS - 7ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos aprendizagem

Conteúdos

-Identificar a presença de substâncias - Substâncias puras e misturas –
puras e misturas, no cotidiano, a
Revisão.
partir de suas características
-Misturas homogêneas e
macroscópicas.
heterogêneas -Revisão.
-Discutir as propriedades específicas
da
mátéria
como
densidade, - Métodos de separação de
temperatura de fusão e ebulição nos substâncias. Revisão.
processos de separação das misturas,
como os aplicados na produção do sal - Estrutura e camadas da Terra –
de cozinha e na destilação do Revisão.
petróleo.
-O Sol, fonte de energia para a
- Caracterizar e classificar em
homogênea e heterogênea a mistura
de substâncias como água e sal,
água e óleo e água e areia;

manutenção da vida.
-Energia solar, os ventos e a
fotossíntese. - Revisão

-Compreender e descrever os - Equilíbrio térmico- Revisão
princípios físicos envolvidos nas
máquinas simples como ponto de -Máquinas simples;
apoio e pontos de aplicação de força. - Equilíbrio térmico
Avaliar a vantagem mecânica de
alavancas, alicates, pinças, tesouras e - Troca de calor;
outras máquinas simples de uso -Temperatura, calor e
caseiro.
- Relacionar energia solar com os isolantes de calor;
ventos e a fotossíntese.

-Água e a regulação de temperature.

Reconhecer o papel dos ventos, da
umidade do ar, a temperatura
ambiente na sensação térmica.
- Entender a água como agente
termorregulador.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Vida e evolução

Vida e evolução

-Selecionar
e
observar
o - Transformação química
funcionamento
de
ferramentas
simples de uso cotidiano.
- Reagentes e produtos
- Identificar a ocorrência
transformação química e física

de - Equilíbrio térmico
- Troca de calor;
-Condutores e isolantes de
- Reconhecer a formação de novas calor;
substâncias a partir de misturas
- Impactos ambientais no uso das
máquinas;
-Avaliar as alternativas tecnológicas
para melhorar o conforto térmico de - unidade estrutural dos seres vivos
ambientes.
Célula animal e vegetal.
-Níveis de organização celular.
-Diferenciar calor, temperatura e Revisão.
sensação térmica.
-Célula eucariotica, procariótica.
Revisão.
-Compreender a água como um -Eucariontes e procariontes e virus.
agente termorregulador do ambiente. Revisão.
-Agrupamento e classificação dos
-Relacionar a energia solar com a seres vivos;
formação dos ventos.
-Apontar e discutir diferentes impactos
ambientais.
- Reconhecer o papel dos ventos, da
umidade do ar, a temperatura
ambiente na sensação térmica.
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

-Compreender os Níveis de de -Cadeias e teias alimentaresorganização dos seres vivos e as
necessidades
nutricionais Revisão.
relacionadas a cada grupo de acordo -Propriedade específica da mátéria.
com seu lugar na cadeia alimentar.
-Onde habitam os seres vivos.
-Conhecer os principais biomas do
- Biomas brasileiros formações
Brasil e da América Latina.
abertas.
-Conhecer as características físicas
e naturais dos principais biomas - Biomas brasileiros, formações
mistas.
brasileiros.
-Justificar a importância da camada - Lixo; um problema socioambiental.
de ozônio para a vida na Terra.
-Conhecer o conceito de catástrofe
natural e seus possíveis impactos
nos ambientes naturais.
-Identificar os impactos dos avanços
tecnológicos na vida cotidiana.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

-Discutir os impactos ambientais.

- Saneamento básico.

- Entender o que é Saneamento
básico e sua importância para a
saúde de uma população.

- As doenças e a água.

-Diferenciar vacina de remédio,
destacando os efeitos da vacinação
no organismo.

- Impactos ambientais.

- As defesas do nosso corpo.
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- Compreender a diferença entre soro
e vacina.
-Avaliar as características dos
avanços tecnológicos em diferentes
dimensões da vida humana, como
trabalho, saúde, qualidade de vida.

CIÊNCIAS NATURAIS - 8ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da revisão de 7º ano
Discutir ações humanas que causam
a poluição do ar e o efeito estufa
(queima
dos
combustíveis
fósseis, produção de carne,
desmatamento, queimadas etc.).
Selecionar e avaliar estratégias para
diminuir ou controlar o aumento
do efeito estufa, como sequestro
de carbono, energias “limpas”,
substituição dos combustíveis
fósseis,
monitoramento
de
queimadas etc.
Identificar a composição e a
localização da camada de ozônio
na atmosfera.
Importância da camada de ozônio
para a vida na Terra.
Identificar fatores naturais e artificiais
que aumentam ou diminuem a
camada de ozônio na atmosfera.
Discutir propostas individuais e
coletivas para a preservação da
camada de ozônio.
Objetivos no 8º ano
Observar
os
horários

de

Revisão 7º Anos
Efeito estufa.
Poluição do ar.
Camada de Ozônio.
Conteúdo 8º Anos
Capítulo 13: Sistema Sol –
Terra – Lua:
Conceito de movimento;
Movimento de rotação e
translação da Terra;
Estações do ano;
Fases da lua e eclipse.
Capítulo
14:
Climas
terrestres:
Climas regionais;
Correntes oceânicas;
Correntes atmosféricas.
Capítulo 15: Previsão do
tempo:
Previsão do tempo;
Variáveis
envolvidas
na
previsão
do
tempo:
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surgimento da lua e o seu formato
Temperatura,
Pressão
e
com informações presentes no
Umidade.
calendário e em páginas de
pesquisa na internet.
Capítulo 16: Restaurando o
Compreender as fases da Lua e
equilíbrio ambiental:
eclipses e relacionar esses Alterações climáticas e equilíbrio
fenômenos às posições relativas ambiental.
entre Sol, Terra e Lua.
Construir
modelos
e
dramatizações que simulem e
justifiquem as ocorrências das
fases da Lua e dos eclipses.
Descrever as características de
cada estação do ano nos
diferentes hemisférios.
Caracterizar os movimentos de
rotação e translação da Terra e
reconhecer a direção e sentido
dos movimentos, formato das
orbitas, inclinação do plano de
orbita, inclinação do eixo.
Associar as estações do ano aos
movimentos
de
rotação
e
translação e à inclinação do eixo
de rotação da Terra em relação a
sua órbita.
Reconhecer a ocorrência das
correntes
atmosféricas
e
oceânicas e associá-las ao
aquecimento
desigual
dos
hemisférios e aos movimentos da
Terra.
Relacionar climas regionais aos
padrões de circulação.
Mostrar
a
diferença
entre
temperatura, pressão e umidade
do ar para compreender a
previsão do tempo.
Reconhecer
as
alterações
climáticas regionais e globais
provocadas pela intervenção
humana.
Apontar ações humanas que
podem
provocar
mudanças
climáticas.
Discutir
soluções
para
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restabelecer
o
equilíbrio
ambiental das regiões que
sofreram alterações climáticas.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Revisão 7º Anos
• Sol como fonte de energia.
• Reconhecer as diferentes fontes e • Impactos ambientais do uso de
tipos de energia utilizados nas combustíveis fósseis
residências e cidades.
• Alternativas energéticas renováveis.
• Classificar as fontes de energia em
renováveis e não renováveis.
Conteúdo 8º Anos
• Identificar os tipos de transformação
de energia que ocorrem em aparelhos Capítulo 07 – A história da
elétricos residenciais como chuveiro, eletricidade.
ferro, TV e liquidificador.
•
Classificar
os
equipamentos Capítulo 11 – Fontes de Energia
elétricos de uso cotidiano de acordo Fontes e tipos de energia.
com as transformações de energia Energia renovável e não renovável.
que ocorrem em seu funcionamento
(da energia elétrica para térmica, Capítulo 09– Circuitos Elétricos
luminosa, sonora, mecânica etc.).
Componentes do circuito elétrico.
• Discutir as características dos Tipos de circuitos elétricos.
aparelhos que apresentam maior
consumo de energia e apontar Capítulo 12 – Distribuição e
soluções para o uso racional.
Consumo da Energia elétrica.
• Identificar as potências de diversos
aparelhos elétricos residenciais.
• Relacionar a potência do aparelho ao
consumo de energia.
• Estimar o tempo médio de uso
mensal de aparelhos elétricos.
• Calcular o consumo de energia
elétrica relacionando potência e
tempo médio de uso para cada
eletrodoméstico.
• Avaliar o impacto de cada
equipamento no consumo mensal e
no valor da conta de energia elétrica.
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• Avaliar as informações existentes
nas etiquetas de indicação de
eficiência energéticas dos aparelhos
residenciais.
• Reconhecer os equipamentos que
apresentam
mais
eficiência
energética e menor consumo de
energia.
• Propor ações coletivas sustentáveis
que considerem o uso de aparelhos
mais eficientes.
• Discutir como a energia elétrica
chega e é usada na escola, residência
e cidade.
• Compreender os princípios básicos
de funcionamento das usinas de
geração
de
energia
elétrica
hidroelétrica, termoelétrica, nuclear,
eólica e solar, discutindo suas
semelhanças e diferenças.
• Discutir e avaliar as vantagens e
desvantagens das usinas de energia,
considerando custos e impactos
socioambientais de geração e
transmissão.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da revisão de 7º ano
Revisão 7º Anos
Identificar mudanças nos aspectos • Alterações na dinâmica dos
físicos dos ecossistemas que ecossistemas.
afetam a composição da fauna e • Desequilíbrios ambientais.
da flora.
Identificar possíveis desequilíbrios
Conteúdo 8º Anos
nos ecossistemas que podem
Capítulo 01: Reprodução nos
ameaçar a sobrevivência de
seres vivos:
espécies locais.
A reprodução e a perpetuação
das espécies;
Objetivos do 8º Ano
Como ocorre a reprodução
Compreender a reprodução como
assexuada e sexuada;
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meio
de
perpetuação
das
espécies.
Identificar
as
estruturas
reprodutivas
das
plantas,
relacionando-as às estratégias de
reprodução e sua relação com os
agentes polinizadores.
Identificar
adaptações
reprodutivas
das
plantas,
associando-as à seleção natural.
Conhecer as principais estratégias
reprodutivas dos animais e sua
relação com a seleção natural.
Conhecer as diferenças entre a
puberdade masculina e feminina.
Identificar as principais glândulas
que atuam no amadurecimento do
sistema
reprodutor
do
ser
humano.

Reprodução das plantas e a
importância dos polinizadores;
Estratégias de reprodução em
animais
invertebrados
e
vertebrados e sua relação com a
seleção natural.
Capítulo 02: Puberdade
Diferenças entre a puberdade
masculina e feminina;
Glândulas e hormônios que
influenciam na puberdade.
Capítulo 03: Sistema genital
Masculino e feminino

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conhecer os principais métodos
contraceptivos e reconhecer que
diferem em termos de atuação no
organismo e eficácia.
Discutir sobre a responsabilidade
e o respeito que cada indivíduo
deve ter com o seu próprio corpo
e com o dos outros.
Compreender o conceito de IST.
Conhecer as principais infecções
sexuais e os agentes causadores.
Discutir sobre prevenção de ISTs
e comparar os métodos de
prevenção, indicando os mais
eficazes.

Conteúdos

Conteúdo 8º Anos
Capítulo 04: Gravidez e parto.
Capítulo 05: Métodos contraceptivos.

Capítulos 06: Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST).
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CIÊNCIAS NATURAIS – 9º ANO
1º BIMESTRE
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM
OBJETIVOS DA REVISÃO DE
8º ANO
Reconhecer a existências de
energias em nosso Mundo.
Conhecer as energias
renováveis e não renováveis.
Identificar as energias limpas.

CONTEÚDOS
REVISÃO 8 ANO
Energias
Energias renováveis e não
renováveis
As energias e o meio ambiente
CONTEÚDO 9º ANO
Introdução a química

OBJETIVO REVISÃO 9º
Ter uma noção clara acerca da
importância do estudo sobre os
elementos que constituem o
átomo

A evolução do conhecimento acerca
do mundo físico.

Conhecer
o
átomo,
sua
composição e sua importância.

Modelos de estrutura da matéria

Estrutura da Materia

Tabela periódica

Reconhecer o átomo como a
unidade básica para composição
de todas as matérias.

Ligações químicas
Vida e evolução

2º BIMESTRE
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM
OBJETIVOS DA REVISÃO DE 8º
ANO
Entender a História e evolução
do conhecimento a respeito da
energia elétrica.
Identificar os tipos de
transformação de energia que
ocorrem em aparelhos elétricos

CONTEÚDOS
REVISÃO 8 ANO
Energia elétrica: História e
funcionamento.
Usinas de geração de energia
elétrica.
Impactos socioambientais da
produção de energia elétrica.
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residenciais como chuveiro,
ferro, TV e liquidificador

Transmissão e uso responsável
da energia elétrica.
CONTEÚDO 9º ANO

OBJETIVO REVISÃO 9º
Radiações eletromagnéticas
Reconhecer as fontes das
diferentes
radiações
eletromagnéticas.

Estudando a luz: composição
decomposição da luz branca;

Classificar
as
radiações
eletromagnéticas
por
suas
frequências e comprimentos de
onda.

e

Cores primárias de luz;
Luz e cor dos objetos;

Discutir o papel do avanço
tecnológico na aplicação das
radiações na medicina diagnóstica.
Investigar os mecanismos de
transmissão e recepção de dados via
ondas de rádio, cabos e via Internet,
identificando as funções de objetos
como rádios, televisão, antenas,
satélites, computadores, rede de
Internet etc. nos processos de
transmissão de imagem e som.

Características do som;
Mecanismos
e
aparelhos
de
transmissão e recepção de imagem e
som;

3º BIMESTRE
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM
OBJETIVOS DA REVISÃO DE 8º
ANO
Ter um conhecimento básico
da reprodução e fazer uma
ligação com os conteúdos que
serão abordados no 9°ano, no
caso, a genética.
OBJETIVO REVISÃO 9º
Reconhecer o papel da genética
em nossas vidas.
Associar as características físicas
entre as gerações de uma mesma

CONTEÚDOS
REVISÃO 8 ANO
Reprodução Observada de
forma geral: Os seres vivos da
terra
Reprodução
Humana:
Fisiologia e anatomia
Gravidez na adolescência
Dsts
CONTEÚDO 9º ANO
Hereditariedade;
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família.

Transmissão de informação genética;

Compreender que o patrimônio
genético de um indivíduo é fornecido
em igual parte pelos gametas dos
genitores.
Conhecer as principais leis
estabelecidas pela genética
mendeliana.

Relação entre ascendência e
descendência;
Reprodução e transmissão da
informação genética;
Informação genética e características
físicas;

Compreender a atuação dos
genes na constituição físicas dos
organismos.

História da genética;

Associar a interação dos
alelos para a formação das
características dos indivíduos.

Experimentos de Mendel;

Destacar a diferença entre
genótipo e fenótipo.

Alelos dominantes e alelos
recessivos;

Resolver
situaçõesproblema envolvendo a
transmissão
de
características hereditárias.

História do pensamento evolucionista;

Noções básicas da genética
mendeliana;
Genes e traços hereditários;

Ideias evolucionistas de Darwin e
Lamarck;
Seleção natural e evolução das
espécies;

Compreender as diferenças
entre as teorias de Darwin e
Lamarck

Diversidade biológica;
Variação genética;
Mutações aleatórias;

4º BIMESTRE
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

OBJETIVOS DA REVISÃO
DE 8º ANO

CONTEÚDOS

REVISÃO 8 ANO
O sistema Solar
A gravidade
Os movimentos dos astros

Descrever os movimentos dos
astros.
Entender a lógica que torna
CONTEÚDO 9º ANO
possível as estações do ano.
Reconhecer a gravidade como
força organizadora dos astros Composição, estrutura e localização
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do Sistema Solar no Universo;
O Sistema Solar e a Via Láctea;

OBJETIVO REVISÃO 9º

A Via Láctea e o Universo;
Diferentes leituras do céu pelos
povos e necessidades culturais;

Descrever a composição, formato e
a estrutura dos componentes do
Sistema Solar (Sol, planetas
rochosos, planetas gigantes
gasosos e corpos).

Sobrevivência da vida humana fora
da Terra;
Ciclo de vida de uma estrela;
Efeitos da evolução estelar do
Sol sobre o nosso planeta.

Reconhecer que a Via Láctea é
formada por um conjunto de
corpos celestes.
Localizar o Sistema Solar na
nossa galáxia.
Reconhecer que o universo é
formado por bilhões de galáxia
com diferentes tamanhos.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 6º ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Conhecer
a
história
e
fundamentos
básicos
dos
esportes
coletivos
relacionando-as com normas
de convívio social.
Compreender
processos
histórico-sociais relacionados a
brincadeiras, jogos e atividades
lúdicas e práticas para serem
trabalhadas em casa.
Conhecer qual a necessidade
do homem se movimentar e a
evolução da atividade física ao
exercício físico.
Diferença entre exercício físico
e atividade física e os
benefícios da sua prática
regular.

Conteúdos
Esportes
de
Invasão
–
Basquetebol
História
de
criação da modalidade e
fundamentos básicos.
Jogos – Criação e Adaptação
de regras e diferença dos
Jogos cooperativos x jogos
competitivos.
História da Educação Física –
Primeiros registros de atividade
do homem pré-histórico e o
início no Brasil.
Diferença teórica entre os
conceitos atividade física e
exercício
físico
e
seus
benefícios.
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2° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Conhecer
a
história
e
fundamentos
básicos
dos
esportes
coletivos
relacionando-as com normas
de convívio social.
Entender quais as capacidades
físicas o seu corpo pode
desempenhar
e
ser
melhorada/aperfeiçoada.

Esportes de Invasão – Futsal
História de criação da
modalidade e fundamentos
básicos.
Capacidades físicas – O que
são e o que representa cada
uma delas.
Força
Agilidade
Flexibilidade
Velocidade
Resistência
Equilíbrio

3° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Conhecer
a
história
e
fundamentos
básicos
dos
esportes
coletivos
relacionando-as com normas
de convívio social.
Conhecer
os
elementos
básicos de ginástica básica e
quais podem realizados em
outras atividades de forma
lúdica.
Entender quais elementos
formam nosso peso corporal
total e qual a importância de

Conteúdos
Esportes de Invasão –
Handebol
História de criação da
modalidade e fundamentos
básicos.
Ginástica - Elementos básicos
e acrobacias.
Composição corporal – Do que
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cada um deles.
Compreender quais alterações
o tecido adiposo provoca no
funcionamento do nosso corpo
e seus reflexos.

nosso corpo é formado.
Obesidade – O que é, quais
seus reflexos na composição
corporal e na saúde do
indivíduo.

4° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Conhecer
a
história
e
fundamentos
básicos
dos
esportes
coletivos
relacionando-as com normas
de convívio social.
Relacionar esportes individuais
sobre rodas a melhoria das
capacidades físicas, motoras e
cognitivas.
Compreender a importância da
água em nosso organismo e
sua relação com desempenho
e funções vitais.

Modalidade complementar –
Atletismo
Corrida de velocidade e
revezamento.
Esportes sobre rodas – Quais
são eles e seus benefícios
motores e para saúde.
Bicicleta
Patins
Skate
Hidratação corporal – Qual sua
importância no desempenho e
saúde do indivíduo.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 7ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Atrelar a questão alimentar
dentro do contexto de uma
vida saudável.
Trabalho com conteúdos que
envolvam uma nova forma de
olhar o mundo.
Atividades lúdicas e práticas

Conteúdos
Educação alimentar associado
a vida saudável.
Doping como forma de
reprovação social e fair play
sendo atrelado ao modo
correto de agir com o outro.
Atividades relativas a
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para serem trabalhadas em
casa.
Diferença entre exercício físico
e atividade física

brincadeiras simples (jogo da
velha, amarelinha, piqueesconde)
Diferença teórica entre os
conceitos atividade física e
exercício físico.

2° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Esportes olímpicos e
paraolímpicos: trabalhar com
os alunos alguns esportes
específicos que estão
presentes dentro do contexto
social.
Atrelar a questão da inclusão,
onde todos podem realizar
quaisquer atividades físicas
tendo como possibilidade a
adaptação das atividades.

Conteúdos relativos aos
esportes coletivos (futsal,
basquete, handebol, vôlei...)
Conteúdos relativos aos
esportes individuais (tênis de
mesa, natação, ginástica
rítmica e artística).
Esportes paraolímpicos

3° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Inclusão no esporte
(conhecendo outras atividades
por meio de outras culturas).
Patologias oriundas do
sedentarismo.
Aprender a aferir o IMC (Índice
de Massa Corporal).
Importância da postura
corporal adequada para evitar
certas patologias.

Conteúdos
A história da capoeira e do
judô (necessidade de respeitar
o adversário).
O que é pressão alta, diabetes,
obesidade e os fatores que
levam a pessoa a adquirir tais
patologias.
Aferição do IMC para controle
da qualidade de vida.
Atividades relativas aos
cuidados necessários com a
postura.

72

4° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Repensar a respeito daquilo
que o mundo vivencia a
respeito de saúde.
Associação do esporte como
forma de intervir na sociedade.
Aferir as mudanças
ocasionadas por meio da
globalização.

Trabalho focado a respeito
daquilo que sabemos entre
atividade física e o combate ao
Coronavírus.
O esporte como forma de
entender as regras sociais.
Tecnologia da Informação e
Comunicação intervindo nos
esportes atuais.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 8ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

•Conhecer noções básicas de nutrição Conhecimentos sobre o corpo
associadas a um estilo de vida
•Conhecimentos sobre o corpo e seu
saudável.
desenvolvimento (aspectos físicos,
•Conhecer e identificar conceitos biológicos,
culturais,
históricos,
necessários para a prática de políticos, religiosos e sociais).
atividade física que proporcione
•Noções de nutrição e alimentação
benefícios à saúde.
saudável.
•Compreender a diversidade de
padrões de saúde, beleza e estética Ginásticas
corporal, analisando criticamente •Ginástica
de
conscientização
padrões divulgados pela mídia e corporal (alongamento, relaxamento,
evitando o consumismo e o exercícios
de
respiração
e
preconceito.
meditação).
• Estabelecer a relação entre funções Esportes
orgânicas e a atividade física.
Esportes de invasão (futsal, futebol,
•Compreender processos histórico- handebol, basquete etc.).
sociais relacionados a brincadeiras, •Regras básicas e suas possibilidades
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jogos, lutas, esportes, atividades de adaptação na escola.
rítmico expressivas e ginásticas."
•Fundamentos técnicos e táticos das
Conhecer as regras dos esportes modalidades praticadas.
coletivos e individuais, relacionandoas com normas de convívio social.

2° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Conhecer as regras dos esportes
coletivos e individuais, relacionandoas com normas de convívio social.
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou
táticas relativas a jogos, lutas,
esportes, ginásticas e atividades
rítmico-expressivas.

Conteúdos
Esportes
•Esportes de
ciclismo etc.).

marca

(atletismo,

Esportes de campo e taco (beisebol,
críquete etc.).
Esportes de invasão (futsal, futebol,
•Participar
da
organização
de handebol, basquete etc).
•Regras básicas e suas possibilidades
campeonatos, gincanas e outros
de adaptação na escola.
eventos
em
âmbito
escolar.
•Compreender processos histórico- •Fundamentos técnicos e táticos das
sociais relacionados a brincadeiras, modalidades praticadas.
jogos, lutas, esportes, atividades
•Transformações históricas e sociais
rítmico expressivas e ginásticas.
no fenômeno esportivo.
• Perceber a importância de uma boa
postura no dia a dia e na prática de •Problemas relacionados ao esporte:
atividades físicas.
doping, corrupção e violência.
Conhecimentos sobre o corpo
Autocorreção postural.
Desvios de coluna (lordose, escoliose
e cifose).
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3° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

•Compreender processos histórico- Lutas
sociais relacionados a brincadeiras,
jogos, lutas, esportes, atividades •Aspectos históricos e diversidade
cultural das lutas no mundo.
rítmico expressivas e ginásticas.
•Participar de práticas corporais
adaptando suas capacidades às
características
da
atividade.
•Conhecer e vivenciar práticas de
manifestações corporais radicais,
alternativas ou não convencionais
associadas a um estilo de vida ativo e
sustentável.

•Características gerais das lutas
ocidentais (códigos, rituais, elementos
técnico-táticos,
indumentária,
materiais e instalações).
Práticas corporais de aventura
•Características gerais das práticas
corporais de aventura na natureza.

Conhecer as regras dos esportes Esportes
coletivos e individuais, relacionandoEsportes de invasão (futsal, futebol,
as com normas de convívio social.
handebol, basquete etc.)
Esportes de combate (judô, luta
olímpica, boxe, karatê, jiu-jitsu etc).
•Regras básicas e suas possibilidades
de adaptação na escola.
•Fundamentos técnicos e táticos das
modalidades praticadas.

4° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
•Perceber, respeitar e valorizar
diferenças individuais (gênero, etnias,
orientações sexuais, classes sociais,
biotipos etc.), aproveitando situações
de conflito como momentos de
aprendizagem e valorização do

Conteúdos
Danças
•Características gerais das danças de
salão experimentadas (ritmos, gestos,
coreografias e músicas).
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diálogo.

Esportes

Conhecer as regras dos esportes Esportes de invasão (futsal, futebol,
coletivos e individuais, relacionando- handebol, basquete etc.).
as com normas de convívio social.
•Esportes de rede/parede (tênis de
mesa, badminton, voleibol etc.).
•Regras básicas e suas possibilidades
de adaptação na escola.
•Fundamentos técnicos e táticos das
modalidades praticadas.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 9ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Compreender a diversidade de
padrões de saúde, beleza e estética
corporal, analisando criticamente
padrões divulgados pela mídia e
evitando o consumismo e o
preconceito.
Estabelecer relação entre funções
orgânicas e atividade física, sendo
capaz de elaborar um programa
básico de condicionamento físico.
•
Compreender
os
processos
histórico-sociais relacionados a
brincadeiras, jogos, lutas, esportes,
atividades rítmico expressivas e
ginásticas.

Conteúdos
Conhecimentos sobre o corpo
•Conhecimentos sobre o corpo e seu
desenvolvimento (aspectos físicos,
biológicos,
culturais,
históricos,
políticos, religiosos e sociais).
•Diversidade de biótipos, padrões de
estética
impostos
socialmente,
marketing e consumo.
Esportes
•Esportes de invasão (futsal, futebol,
handebol, basquete etc.).

•Vivenciar variados papéis assumidos • Esportes de campo e taco (beisebol,
no contexto esportivo (goleiro, críquete etc.).
defesa, atacante, técnico, torcedor,
árbitro).
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2° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

•Participar
da
organização
de
campeonatos, gincanas e outros
eventos
no
âmbito
escolar.
•Compreender os processos históricosociais relacionados a brincadeiras,
jogos, lutas, esportes, atividades
rítmico expressivas e ginásticas.

Esportes
• Esportes de rede/parede (tênis de
mesa, badminton, voleibol etc.).
•Esportes de invasão (futsal, futebol,
handebol, basquete etc.).

• Jogos cooperativos.
•Vivenciar variados papéis assumidos
no contexto esportivo (goleiro, defesa, Conhecimentos sobre o corpo
atacante, técnico, torcedor, árbitro).
•Noções de nutrição e alimentação
Pesquisar e estudar os benefícios que saudável.
a atividade física regular exerce
relacionadas
à
sobre o corpo humano, tendo em •Disfunções
alimentação e/ou prática excessiva de
vista a promoção da saúde.
•Compreender a diversidade de atividade física (anorexia, bulimia e
padrões de saúde, beleza e estética vigorexia).
corporal, analisando criticamente os
padrões divulgados pela mídia.

3° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

•Conhecer e vivenciar técnicas e ou Esportes
táticas relativas a jogos, lutas, e
esportes, ginásticas e atividades •Esportes de combate (judô, luta
olímpica, boxe, karatê, jiu-jitsu etc.).
rítmico-expressivas.
•Aplicar e aperfeiçoar diversas •Esportes de invasão (futsal, futebol,
habilidades inerentes a jogos, handebol, basquete etc.).
esportes, lutas, ginásticas e atividades •Esportes Adaptados.
rítmico-expressivas.
Lutas
• Compreender criticamente as
transformações sociais relacionadas
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ao esporte, participando de forma
consciente
das
modalidades
propostas.
• Identificar a diversidade das lutas
espalhadas pelo mundo e vivenciar
algumas
manifestações
reconhecendo
suas
principais
características.
•Conhecer e identificar conceitos
necessários para a prática de
atividade física que proporcione
benefícios à saúde.
•Conhecer conceitos
primeiros socorros.

básicos

•Características gerais das artes
marciais orientais (códigos, rituais,
elementos
técnico-táticos,
indumentária,
materiais
e
instalações).
•Aspectos históricos, esportivização e
midiatização das lutas.
Práticas corporais de aventura

•Práticas corporais de aventura na
natureza (escalada, moutainbike,
de trilhas, corrida de aventura, slackline
etc.).
•Procedimentos de segurança
preservação do meio ambiente.

e

4° BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
•
Ampliar
os
conhecimentos
relacionados às danças de salão
refletindo sobre estereótipos e
preconceitos relacionados à prática da
dança.
•Participar de práticas corporais,
adaptando suas capacidades às
características da atividade.

Conteúdos
Danças
•Diversidade e tradição cultural das
danças de salão (forró, samba, zouk e
salsa)

•Estereótipo
e
preconceito
relacionado à dança • Características
gerais das danças de salão
• Ampliar a consciência corporal, experimentadas
(ritmos,
gestos,
promovendo um estilo de vida
coreografias e músicas)"
saudável, por meio de práticas
corporais sistematizadas.
Ginásticas
•Vivenciar exercícios de alongamento,
conscientizando-se
sobre •Ginástica
de
conscientização
musculaturas
diretamente corporal (Yoga, Tai Chi, Pilates etc.)
relacionadas ao equilíbrio corporal.
•Ginástica
de
conscientização
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• Compreender criticamente as
transformações sociais relacionadas
ao esporte, participando de forma
consciente
das
modalidades
propostas.
•Compreender os processos históricosociais relacionados a brincadeiras,
jogos, lutas, esportes, atividades
rítmico expressivas e ginásticas.

corporal alongamento, relaxamento,
exercícios
de
respiração
e
meditação).
Esportes
Esportes de Tecnico-combinatorias.
•Esportes de rede/parede (tênis de
mesa, badminton, voleibol etc.).
•Esportes de invasão (futsal, futebol,
handebol, basquete etc.).

GEOGRAFIA - 6ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Leitura e interpretação de
diferentes gêneros textuais;
Elaboração de hipóteses;
Reflexão;
Observação e leitura de
diferentes tipos de imagens;
Leitura de mapas;
Comparações e analogia;
Pesquisa;
Produção de texto;
Diálogo;
Socialização;
Convivência em grupo;
Orientação
e
localização
espacial por meio de pontos de
referência, dos pontos cardeais
e
das
coordenadas
geográficas.

Conteúdos

A Geografia e os lugares;
As transformações das
paisagens;

O espaço geográfico;
O trabalho, as técnicas e as
transformações das paisagens;
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Observação e leitura de
diferentes tipos de imagens;
Produção de representação
cartográfica;

Cartografia: dos antigos registros
à atualidade;
Evolução tecnológica e
Cartografia;

Reflexão;
Orientação e localização espacial;
Observação e leitura de
diferentes tipos de imagens;
Leitura de mapas;
Comparações e analogia;
Respeito e valorização da
opinião dos colegas e do
professor;
Produção de texto;
Diálogo;
Interpretação de convenções
cartográficas;
Convivência em grupo;
Orientação
e
localização
espacial por meio de pontos
de referência, dos pontos
cardeais e das coordenadas
geográficas.

Coordenadas geográficas;
Mapas;
Convenções cartográficas;

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Reflexão;

A origem da Terra;

Observação e leitura de
diferentes tipos de imagens;

Tempo geológico e o tempo
histórico;

Leitura e
mapas;

Terra: um planeta no Universo;

interpretação

de
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Comparações e análise;

A forma e os movimentos da
Terra;

Elaboração de hipóteses

Fusos horários;
Relevo terrestre;
Vulcões e terremotos;
Rochas e minerais;

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Respeito e valorização da
opinião dos colegas e do
professor;

Atmosfera: a camada de gases
que envolve a Terra;
Tempo atmosférico;

Convivência em grupo
Temperatura do ar;
Reflexão;
Climas do mundo;
Observação e leitura de
diferentes tipos de imagens;
Leitura
mapa;

e

interpretação

O clima e o modo de vida das
pessoas;

de
O clima e as formações
vegetais do planeta;

Comparações e análise;
Elaboração de hipóteses
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GEOGRAFIA - 7ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

• Compreender a expressão da ciência
geográfica nas leituras do mundo e na
observação e explicação de fatos,
fenômenos e processos naturais e
sociais, interpretando a relação com
seu lugar de vivência.

• Geografia como Ciência: conceitos,
categorias, classificação e finalidades

• Utilizar a cartografia identificando
suas técnicas de representação,
localização e de orientação.

• Relação Ser Humano/ Natureza/
Sociedade
• O trabalho e a transformação do
espaço geográfico
• Ferramentas da Cartografia: escalas
e mapas; orientação: pontos cardeais,
colaterais e subcolaterais,
coordenadas geográficas e fusos
horários; projeções cartográficas;
geotecnologia
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

• Conhecer e caracterizar os
movimentos do planeta Terra e sua
estrutura. • Examinar as dinâmicas do
relevo, solo, clima, vegetação e
hidrografia.
• Problematizar alterações nas
dinâmicas naturais produzidas pelas
sociedades com fins econômicos,
sociais e culturais e seus impactos
ambientais e a transformação das
paisagens.
• Analisar as interações das
sociedades com a natureza a partir do
trabalho, dos processos de produção,
da industrialização e do surgimento
das cidades
• Localizar e identificar o Brasil no
mundo, interpretando as dinâmicas
espaciais da sociedade, da natureza e
suas relações.

Conteúdos

• Movimentos da Terra e efeitos: fuso
horário, zonas térmicas, estações do
ano, solstícios e equinócios)
• Atmosfera, Litosfera, Hidrosfera,
Biosfera do planeta. Biomas e
Biodiversidade
• Impactos ambientais decorrentes da
agropecuária e industrialização;
recursos naturais no Brasil e no
mundo e dinâmica climática; desafios
do desenvolvimento e da preservação
ambiental
• Urbanização e setores da economia;
problemas urbanos; direito à cidade:
moradia, mobilidade e emprego, uso e
ocupação do solo urbano
• Cartografia: continentes, oceanos e
mares; localização do Brasil no
mundo; fronteiras; comparação
territorial do Brasil com outros países;
formação sócio-históricocultural do
território brasileiro e sua relação com
a dinâmica econômica (ciclos
produtivos)
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
• Elaborar e interpretar mapas
temáticos, com base em dados
socioeconômicos das regiões
brasileiras.
• Pesquisar aspectos de renda, idade,
gênero, raça, etnicidade, quantitativo
e a distribuição da população
brasileira comparando com outros
países.
• Analisar a organização do espaço
brasileiro, fatores que influenciam,
aspectos econômicos, políticos,
sociais, culturais e ambientais,
enfatizando diferenças regionais.
∙ Pesquisar aspectos de renda, idade,
gênero, raça, etnicidade, quantitativo
e a distribuição da população
brasileira comparando com outros
países.
∙ Analisar a organização do espaço
brasileiro, fatores que influenciam,
aspectos econômicos, políticos,
sociais, culturais e ambientais,
enfatizando diferenças regionais.

Conteúdos
• Mapas temáticos, gráficos de barras,
gráficos de setores e histogramas.
Setores da economia e
desenvolvimento socioeconômico no
território brasileiro
• Mapas temáticos. Gráficos. Dados do
IBGE e outras fontes de dados oficiais.
População brasileira: características
gerais e regionais
• Fatores de crescimento e distribuição
territorial da população brasileira,
considerando a diversidade étnico
racial e cultural (indígena, africana,
europeia e asiática); migração da
população: interna e externa e o
êxodo rural
• Divisão Regional: IBGE e
geoeconômica; características físicas
e distribuição da biodiversidade no
Brasil. Características
socioeconômico-culturais das regiões
brasileiras
• Os processos de industrialização e
urbanização na transformação,
produção e organização do território
brasileiro. Consequências da
modernização dos meios de produção
e desigualdades sociais. Período
mercantilista e capitalista.
Urbanização e seus efeitos,
observando os seguintes aspectos:
emprego/desemprego, trabalho
infantil, direitos e deveres de crianças
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e adolescentes, moradia, transportes,
educação, segurança, saúde.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

• Problematizar o modo de produção, a
circulação e o consumo de mercadorias
com as desigualdades sociais e os
impactos ambientais.

• Mecanização, automação,
concentração de terras. Expansão
da fronteira agrícola.
Desenvolvimento do agronegócio na
região Centro Oeste brasileira –
• Discutir a incorporação do processo de implicações econômicas, sociais,
industrialização na agricultura brasileira ambientais e culturais. Degradação
e suas consequências sociais e
dos Biomas - Cerrado e Pantanal
ambientais
• Agricultura Familiar e Reforma
• Compreender os conceitos de território Agrária no Brasil
e territorialidade a partir da análise da
formação territorial do Brasil e das lutas • Conflitos socioambientais no
por direitos sociais.
campo e na cidade. Movimentos
Sociais do campo e da cidade;
∙ Problematizar o modo de produção, a
povos indígenas; Quilombolas;
circulação e o consumo de mercadorias Ribeirinhos; povos da floresta
com as desigualdades sociais e os
• Unidades de Conservação no DF e
impactos ambientais.
em outras Regiões do Brasil.
∙ Discutir a incorporação do processo de Sistema Nacional de Unidades de
industrialização na agricultura brasileira Conservação - SNUC
e suas consequências sociais e
ambientais.
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GEOGRAFIA - 8ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

- Conceitos e temas em Geografia
(Estado, Território, Paisagem,
Espaço Geográfico e Região).
- Análise e interpretação de mapas e
gráficos.
- Noções de localização e orientação
geográfica.

Conteúdos

- Avaliação Diagnóstica: Geografia,
conceitos e temas – Espaço,
Paisagem, Território, Lugar.
Localização e orientação geográfica.
Latitude e longitude.
- Espaço Geográfico e Geopolítica
Mundial.

- Analisar a estrutura geopolitica
global.

- Da ordem bipolar á geopolítica
atual.

- Indenticar os fluxos migratórios,
suas causas e consequências.

- A Guerra Fria.
- Conflitos e tensões globais.
- Aspectos demográficos.
- Crescimento e distribuição
populacional.
- Fluxos migratórios.
- Refugiados.
- Diversidade.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

- Identificar e interpretar as diferentes
formas de regionalização.

- Diferentes formas de
regionalização.

- Compreender as desigualdades
socioeconômicas entre os países.

- Grandes áreas geoculturais.

- Primeiro, Segundo e Terceiro
- Analisar os critérios para os cálculos Mundo.
do IDH e do PIB.
- Países do Norte e Países do Sul.
- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
- IDH (Índice de Desenvolvimento
políticos, sociais e econômicos do
Humano).
continente americano.
- PIB (Produto Interno Bruto).
- Aspectos Geográficos do continente
americano: clima, relevo, hidrografia
e vegetação.
- Aspectos socioculturais da América.
- Aspectos econômicos do continente
americano.
- América do Norte.
- Aspectos geográficos dos países da
América do Norte (Estados Unidos da
América, México e Canadá).
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
- América Central.

- Identificar e interpretar as diferentes
formas de regionalização.
- Analisar e compreender mapas e
gráficos.
- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos das
Américas do Sul e Central.

- Aspectos físicos da América
Central: clima, relevo, hidrografia e
vegetação.
- Aspectos socioculturais da América
Central.
- Aspectos econômicos da América
Central.
- América do Sul.
- Aspectos físicos da América do Sul:
clima, relevo, hidrografia e
vegetação.
- Aspectos socioculturais da América
do Sul.
- Aspectos econômicos da América
Sul.
- A Integração Regional e o papel do
Brasil.
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

- Identificar e interpretar as diferentes
formas de regionalização.

Conteúdos

- Regiões Polares.
- A Região Ártica.

- Analisar e compreender mapas e
gráficos.

- A Antártida.

- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos das
Regiões Polares.

- África.

- Pesquisar e coletar informações de
fontes variadas, organizá-las, analisálas e apresentá-las por meio de
múltiplas linguagens para estudo da
África.

- Aspectos físicos da África: clima,
relevo, hidrografia e vegetação.

- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos do
continente africano.

- Urbanização e economia africanas.

- Regionalização e Fronteiras do
continente africano.

- África: população, condições sociais
e diversidade cultural.

- Atividades econômicas na África.
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GEOGRAFIA - 9ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

- Conceitos e temas em Geografia
(Estado, Território, Paisagem,
Espaço Geográfico e Região).

Conteúdos

- Análise e interpretação de mapas e
gráficos.

- Avaliação Diagnóstica: Geografia,
conceitos e temas – Espaço,
Paisagem, Território, Lugar.
Localização e orientação geográfica.
Latitude e longitude.

- Noções de localização e orientação
geográfica.

- Organização política e economia
mundial.

- Compreender a organização política
e economica mundial.

- O capitalismo, o socialismo e suas
características.

- Identificar as características dos
sistemas capitalista e socialista.

- Ordem bipolar.

- Compreender o processo de
- Economia global e organizações
globalização e seus desdobramentos. econômicas mundiais.
- Analisar e pesquisar sobre as
causas e consequências do
aquecimento global.

- As grandes corporações e as
transnacionais.
- Globalização.
- A sociedade de consumo.
- Globalização e meio ambiente.
- O aquecimento global e as
mudanças climáticas.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
- O Continente europeu.

- Analisar e compreender mapas e
gráficos.

- Aspectos físicos da Europa: clima,
relevo, hidrografia e vegetação.

- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos do
continente europeu.
- Analisar as disparidades
socioeconômicas na Europa.

- Europa: economia e população.
- A Europa e os fluxos migratórios.
- União Europeia.

- Compreender o processo histório
que levou ao fim da União Soviética.

- O Leste Europeu.
- CEI (Comunidade dos Estados
Independentes).
- O Fim da União Soviética e a
formação da CEI.
- Aspectos geográficos da Rússia.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
- Analisar e compreender mapas e
gráficos.
- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos do
continente asiático.
- Pesquisar sobre as características
econômicas da China e do Japão.

Conteúdos
- O Continente Asiático.
- Aspectos físicos da Ásia: clima,
relevo, hidrografia e vegetação.
- Ásia: população, diversidade
cultural e economia.
- China.
- Japão.
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- Tigres Asiáticos.
- Os Novos Tigres Asiáticos.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
- Índia: potência emergente.

- Identificar e interpretar as diferentes
formas de regionalização.

- Sistema de Castas na Índia.

- Analisar e compreender mapas e
gráficos.

- Conflitos étnicos e separatistas na
Índia.

- Compreender o sistema de castas
na Índia.

- Oriente Médio.
- Aspectos físicos do Oriente Médio.

- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos do
Oriente Médio.

- Os conflitos no Oriente Médio.
- Oceania: quadro natural, sociedade
e economia.

- Pesquisar e coletar informações de
fontes variadas, organizá-las, analisá- - Austrália.
las e apresentá-las por meio de
múltiplas linguagens para estudo do
- Nova Zelândia.
Oriente Médio.
- Países das ilhas da Oceania.
- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,
políticos, sociais e econômicos da
Oceania.
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HISTÓRIA - 6ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Discutir os conceitos e a importância
de estudar História.

1° Bimestre

Compreender e problematizar a
divisão histórica e do tempo.
Reconhecer a importância das
religiões e da cultura para formação
dos povos antigos.
Compreender as Declarações
Universal (internacional) – seus
deveres e direitos como crianças de
acordo com o ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Compreender a questão do tempo,
sincronias diacronias: reflexões sobre
o sentindo das cronologias.
Entender as formas de registro da
história e da produção do
conhecimento histórico.

O papel das religiões e da cultura
para a formação dos povos antigos e
suas implicações no presente.
(Revisão do 5° ano)
As lutas sociais que buscavam a
aplicação de direitos inerentes às
classes sociais, aos gêneros, aos
grupos étnicos, dentre outros.
(Revisão do 5° ano)
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, Constituição Federal do
Brasil, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei
Maria da Penha. (Revisão do 5° ano).
História e tempo:
Calendário Cristão;
O tempo histórico.
Fontes e conhecimentos em história:
As fontes da história;
O conhecimento histórico;
A colaboração de outros
profissionais;
Os primeiros povoadores da terra:
Sobre a origem do ser humano
(criacionismo, evolucionismo).
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Os primeiros hominídeos:
O Homo sapiens.
Primeiros habitantes da américa:
Da África para outros continentes;
Descobertas sobre a presença
humana na América;
Os habitantes das terras americanas.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Conhecer as sociedades africanas e
orientais.
Identificar as origens da humanidade,
seus deslocamentos e os processos
de sedentarização.
Compreender os povos da
Antiguidade na África (egípcios), no
Oriente Médio (mesopotâmico) e nas
Américas (pré-colombianos).

Conteúdos
Primeiros habitantes da américa:
Da África para outros continentes;
Descobertas sobre a presença
humana na América;
Os habitantes das terras americanas.
Egito e Kush:
África: organizações políticas
O império egípcio.
Sociedade e Poder:
O faraó;
Os altos funcionários e os
sacerdotes;
Os camponeses e os escravos
Mesopotâmia:
Os sumérios e os acádios;
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A escrita e as leis;
Os amoritas;
Os caldeus;
Sociedade e poder;
Economia: o campo e a cidade.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Conhecer e analisar os contatos
entre europeus, ameríndios e
africanos, desconstruindo visões
estereotipadas construídas nesse
processo.

Conteúdos
Povos Indígenas da América
O Império Asteca
Os maias
Os incas

Discutir o conceito de Antiguidade
Clássica e quais civilizações ele
engloba.

Indígenas das terras onde hoje é o
Brasil

Conceituar “Império” no mundo antigo O Mundo Grego e a Democracia
como as sociedades se organizavam
Conceito de Antiguidade Clássica
política e economicamente.
A cidade-Estado
Atenas
Esparta
Os deuses e os heróis gregos
Os jogos olímpicos

Roma: Monarquia, República e
Império
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Roma antiga
A República Romana
Roma conquista a Itália e se expande
pelo Mediterrâneo

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Compreender as heranças políticas
dos povos da antiguidade.
Compreender a diversidade dos
povos germânicos e como isso
influência para a transformação do
mundo europeu.
Compreender a dinâmica social,
política, religiosa e econômica da
Idade Média.

Conteúdos
O Império Romano

As bases do Império Romano
Circulação de pessoas, produtos e
culturas no Mediterrâneo
Contribuições Romanas
Direito Romano

Povos e culturas nas terras
Compreender a expansão do
comércio e das cidades e sua relação banhadas pelo Mediterrâneo
com a transição feudo-capitalista.
A desagregação do Império
A ascensão do cristianismo
Germanos: onde viviam a quem eram
Os bizantinos
Os muçulmanos
Feudalismo: saciedade, cultura e
religião
Os domínios germanos
O Império Carolíngio
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A formação da Europa medieval
O feudalismo
A sociedade feudal
O senhorio e as obrigações dos
servos Igreja e cristianismo na Idade
Média
A cultura na Idade Média

HISTÓRIA - 7ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Discutir os conceitos e a importância
de estudar História.
Compreender e problematizar a
divisão histórica e do tempo.
Compreender a questão do tempo,
sincronias diacronias: reflexões sobre
o sentindo das cronologias.
Entender as formas de registro da
história e da produção do
conhecimento histórico
Reconhecer a diversidade de
sociedades indígenas existentes no
período anterior à chegada dos
europeus
Identificar aspectos e processos
específicos das sociedades africanas
antes da chegada dos europeus, com
destaque para as formas de
organização social e o

Conteúdos
História e tempo:
Calendário Cristão;
O tempo histórico.
(Revisão 6° ano)
Fontes e conhecimentos em história:
As fontes da história;
O conhecimento histórico;
A colaboração de outros
profissionais;
(Revisão 6° ano)
Povos Indígenas – As
diferentes formas de
organização política na África:
Os astecas – Saberes e técnicas dos
astecas
Os maias – Sociedade e economia,
saberes e técnicas maias
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desenvolvimento de saberes e
técnicas.
Identificar conexões e interações
entre as sociedades do Novo Mundo,
da Europa, da África e da Ásia no
contexto das navegações e indicar a
complexidade e as interações que
ocorrem nos Oceanos Atlântico,
Índico e Pacífico.
Explicar o significado de
“modernidade” e suas lógicas de
ruptura e permanência, com base em
uma concepção europeia.

Os incas – Sociedade incaica,
saberes e técnicas incas, trabalho e
impostos
Os tupis – Técnicas e saberes tupis
Povos e culturas Africanas –
Saberes dos povos africanos e
pré-colombianos expressos na
cultura material e imaterial
África: aspectos físicos
O império Mali
Os bantos – Reino Congo e bantos
no Brasil
Os iorubás – Política e economia,
Iorubás no Brasil
Mudanças na Europa Feudal –
A ideia de “Novo Mundo” ante
o mundo medievo no contexto
da transição feudo capitalista:
permanência e rupturas de
saberes e práticas na
emergência do mundo
moderno
O revigoramento do comércio e das
cidades
As feiras
As cidades novas e antigas
Comerciantes, artesãos e suas
corporações
As cruzadas
Comerciantes, arte e universidade
Crise doenças e revoltas
A Guerra dos Cem Anos
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Rebeliões Camponesas
A construção do conceito de
modernidade

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Conhecer as sociedades africanas e
orientais.

Primeiros habitantes da
américa
Da África para outros continentes;

Compreender os povos da
Antiguidade na África (egípcios), no
Oriente Médio (mesopotâmico) e nas
Américas (pré-colombianos

Descobertas sobre a presença
humana na América (Revisão do
6°ano)

Identificar as principais
características dos Humanismo e dos
Renascimentos e analisar seus
significados

Egito e Kush
África: organizações políticas

Compreender e relacionar as
vinculações entre as reformas
religiosas e os processos culturais e
sociais do período moderno na
Europa e na América

Renascimento e Humanismo
Renascimento: características, arte e
técnica no Renascimento.

Identificar conexões e interações
entre as sociedades do Novo Mundo,
da Europa, da África e da Ásia no
contexto das navegações e indicar a
complexidade e as interações que
ocorrem nos Oceanos Atlântico,
Índico e Pacífico.

Fases do Renascimento

Explicar o significado de
“modernidade” e suas lógicas de
ruptura e permanência, com base em
uma concepção europeia.

O império egípcio (Revisão do 6°
ano)

O Renascimento Italiano

A expansão do Renascimento
O Humanismo
Reforma e Contrarreforma
Motivos da Reforma
Martinho Lutero
João Calvino
A Reforma na Inglaterra
A Reforma e a Contrarreforma
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Católica
Estado Moderno,
Absolutismo e Mercantilismo
O absolutismo
O mercantilismo: riqueza e poder
para o Estado
A formação das monarquias ibéricas

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Comparar as navegações no
Atlântico e no Pacífico entre os
séculos XIV e XVI

As Grandes Navegações
O comércio de especiarias orientais
no século XVI

Entender e analisar as
representações sociais e seus
conceitos implícitos ao contato entre
colonizadores e os habitantes da
América Portuguesa como
descobrimento/achamento,
encontro/contato ou
invasão/conquista.

Portugal nas primeiras grandes
navegações
As navegações espanholas
Conquista e Colonização
Espanhola da América
A conquista das terras astecas
A conquista das terras incas

Descrever as formas de organização
Economia colonial
das sociedades americanas no tempo
da conquista com vistas à
O controle da colônia pela metrópole
compreensão dos mecanismos de
A administração espanhola
alianças, confrontos e resistências.
Compreender papéis sociais dentro
dos diversos grupos integrantes da
sociedade.
Relacionar a política mercantilista
com o avanço para a colonização da

Sociedade e poder na América
espanhola
América Portuguesa:
Colonização
A disputa pela nova terra
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América.

O governo geral
A economia colonial
A sociedade colonial

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Comparar regimes de administração
colonial espanhol, inglês e português.

Africanos no Brasil
Guerra e tráfico atlântico

Analisar os mecanismos e as
dinâmicas de comércio de
escravizados em suas diferentes
fases, identificando os agentes
responsáveis pelo tráfico e as regiões
e zonas africanas de procedência dos
escravizados.

A travessia

Compreender as diversas formas de
resistência no período colonial,
enfatizando a formação dos
quilombos rurais e urbanos e a
capoeira.

O trabalho
Resistência
Formas de resistência
Quilombos
Europeus Disputam o Mundo
Atlântico
A guerra por açúcar e escravos
Nassau no Brasil holandês
A Formação do Território da
América Portuguesa
Os agentes da expansão territorial
Os bandeirantes
Os jesuítas
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HISTÓRIA - 8ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

-OBEJETIVOS DA REVISÃO DE 7º
ANO

REVISÃO 7º ANO

- Analisar alguns trechos da
Declaração dos Direitos aprovada ao
final
da
Revolução
Gloriosa,
relacionando o seu conteúdo ao
ideário iluminista.

Revolução Industrial (impactos na
produção e circulação de povos,
produtos e culturas).

- A construção do conceito de
Explicar
o
significado
de modernidade
“modernidade”,
problematizando-o
como base em uma concepção - A ideia de “Novo Mundo” ante o
mundo medievo no contexto da
europeia.
transição
feudo-capitalista:
OBJETIVOS DE 8º ANO
permanências e rupturas de saberes e
práticas na emergência do mundo
- Analisar as origens e as principais moderno.
características
do
pensamento
iluminista e perceber de que maneira 8º ANO
ele influenciou as modificações em
relação ao modelo de Estado e à visão - O Iluminismo e suas implicações
de mundo do Antigo Regime.
- Das Revoluções Inglesas à

- A Revolução Francesa e o Império
Napoleônico

Analisar
os
fatores
que - Revoluções Liberais de 1830
possibilitaram
a
industrialização
inglesa, as modificações nas relações - Rebeliões na América portuguesa:
de trabalho e suas consequências no as Conjurações mineira e baiana.
espaço
urbano,
características
disseminadas com a formação de um
mercado mundial.
- Identificar e relacionar os processos
da Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no
mundo.
- Caracterizar a organização da
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sociedade no Antigo Regime explicar
por que a Revolução Francesa
desestruturou
as
bases
que
sustentavam aquele sistema.
- Explicar os movimentos e as e
rebeliões da América portuguesa,
articulando as temáticas locais aos
processos ocorridos na Europa e nas
Américas.
- Identificar os movimentos de
independência no Brasil e as
especificidades das ideias liberais na
sociedade brasileira.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

OBJETIVOS REVISÃO DE 7º ANO

REVISÃO DE 7º ANO

- Identificar e valorizar o legado
cultural das diversas sociedades précolombianas, sua situação atual e a
importância dessas culturas para a
formação da população americana.

- A conquista da América e as formas
de organização política dos indígenas
e europeus: conflitos, dominação e
resistência.

- A construção da sociedade patriarcal
- Analisar os diferentes impactos da e escravista durante o período
conquista europeia da América para Colonial.
as populações ameríndias e identificar
8º ANO
as formas de resistência.
-Comparar
os
regimes
de -Independência dos Estados Unidos
administração colonial espanhol, da América.
inglês e português.
- A Constituição dos Estados Unidos.
OBJETIVOS DE 8º ANO

- A Independência e formação do Haiti
- Compreender a independência dos (São Domingos)
Estados Unidos no contexto das Independência
da
América
revoluções dos séculos XVII e XVIII, Espanhola.
que punham em xeque as estruturas
-A Chegada da Família Real
do Antigo Regime.
Portuguesa no Brasil e o processo de
- Reconhecer a influência da independência do Brasil.
independência dos Estados Unidos na
Revolução
Francesa
e
na - A tutela da população Indígena, a
independência das colônias ibéricas escravidão dos negros e a tutela dos
egressos da escravidão.
da América.
- Identificar a Revolução de São
Domingo como evento singular e seu
desdobramento.
- Valorizar o papel das mulheres nos
movimentos emancipacionistas da
América Latina.
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-Reconhecer a independência da
América espanhola como expressão
do choque de interesses entre as
elites Criollas e as regras do sistema
colonial.
- Caracterizar a organização política e
social no Brasil desde a chegada da
Corte portuguesa, em 1808, até 1822
e seus desdobramentos para a
história política brasileira.
- Discutir o processo de construção de
mitos
históricos
na
sociedade
brasileira.
- Explicar o contexto histórico europeu
do início do século XIX que
possibilitou a abertura dos portos
brasileiros em 1808.
- Analisar as principais mudanças
ocorridas no Brasil, em especial na
cidade do Rio de janeiro com a
Chegada da Família Real portuguesa
em 1808.
Reconhecer
e
explicar
os
protagonismos e a atuação de
diferentes
grupos
sociais
e
étnicoraciais
nas
lutas
de
independência no Brasil, na América
espanhola e no Haiti.
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

OBJETIVOS REVISÃO DE 7º ANO

REVISÃO DE 7º ANO

-Analisar o conceito de diversidade
cultural e de preconceito para
compreender que valorizar o primeiro
é o passo importante para superar o
segundo.

- Escravidão
escravizados

e

o

tráfico

de

- Economia colonial: da exploração do
Pau Brasil ao início da Mineração

-Conhecer e valorizar a enorme - Influências africanas no Brasil.
diversidade do continente africano.
8º ANO
-Compreender a diferença ente o - O Reinado de D. Pedro I
escravismo
Pré-Colonial
e
o
desenvolvimento do comércio de - A Constituição do Império
escravos no continente africano.
- A Confederação do Equador e a
-Relacionar a estrutura e as impopularidade de D. Pedro I
estratégias
administrativas
e
-Período Regencial e as Rebeliões
econômicas implantadas na América
Regenciais
portuguesa com a política colonial
definida pelas linhas estruturais do - O Brasil do Segundo Reinado:
mercantilismo.
Economia e modernização do Império.
OBJETIVOS DE 8º ANO

- A Guerra do Paraguai

- Analisar os interesses dos principais - Abolição, Imigração e Indigenismo
agentes
do
processo
de no Império
independência do Brasil.
- O Romantismo no Brasil.
- Explicar as limitações do liberalismo
brasileiro
-Entender os principais fatores que
levaram a abdicação de D. Pedro I
- Comparar a constituição de 1824 e a
de 1988 no que se refere à forma de
governo, aos direitos sociais e
políticos e à situação das crianças,
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adolescentes e idosos.
- Analisar a composição social e os
interesses dos três grupos políticos
mais
importantes
do
período
regencial.
Contextualizar
regenciais.

as

revoltas

- Caracterizar a estrutura política do
Brasil durante o Segundo Reinado.
-Relacionar o fim do tráfico negreiro às
pressões inglesas e analisar os efeitos
da Lei Eusébio de Queiroz.
Descrever
e
identificar
as
transformações econômicas ocorridas
no sudeste do país com a expansão
da lavoura cafeeira.
- Caracterizar as dificuldades da
implementação da indústria brasileira
no século XIX.
- Compreender os motivos que
levaram ao fim da escravidão e
analisar as mudanças e permanências
na vida da população negra após a
abolição.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

OBJETIVOS DE 8º ANO

8º ANO

- Compreender as teorias socialistas - Primavera dos povos, socialismo e
no contexto das mudanças sociais e anarquismo.
econômicas
produzidas
pela
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industrialização.

O
movimento
operário,
o
sindicalismo e a Luta das Mulheres
- Estabelecer a diferença entre o nesse contexto.
socialismo utópico e o científico.
- Nacionalismo, xenofobia, revoluções
- Conceituar nacionalismo e o Estado- e as novas nações europeias.
nação estabelecendo comparações
com o Estado-nação atualmente.
- Darwinismo e racismo
Analisar
os
movimentos
revolucionários de 1848 no contexto
das lutas liberais, nacionalistas e
populares do século XIX.

- O imperialismo na África e na Ásia e
a importância da economia desses
Continentes
diante
do
novo
capitalismo industrial.

- Identificar os processos de formação - A resistência Africana
das nações italianas e alemã no
- O massacre e a desorganização
âmbito do nacionalismo.
social, econômica e produtiva gerada
- Analisar a unificação italiana pelo imperialismo.
considerando as adaptações e as
alianças
feitas
pelos
grupos - A Conferência de Berlim
dominantes.
- Estados Unidos e América Latina no
-Identificar
elementos
que século XIX.
caracterizam a identidade nacional de um país.
- Caracterizar o processo de
expansão territorial dos Estados
Unidos identificando os meios pelos
quais os novos territórios foram
obtidos.
- Analisar os motivos que levaram à
Guerra civil americana.
- Explicar os desdobramentos da
expansão territorial norte-americana
para as populações indígenas e para
os países da América Latina.
Caracterizar
a
estrutura
socioeconômica predominante nos
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países da América Latina após a
independência.

HISTÓRIA - 9ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Objetivos da revisão de 8º ano
Identificar e analisar o equilíbrio
das forças e os sujeitos
envolvidos nas disputas políticas
durante o Segundo Reinado.
Identificar
as
transformações
provocadas pela cultura cafeeira
no vale do Paraíba e no oeste
Paulista na formação de uma
nova elite política.
Caracterizar as transformações
econômicas
e
sociais
provocadas
pela
cultura
cafeeira.
Identificar as consequências da
pressão inglesa para o fim da
escravidão no Brasil.
Identificar as questões internas e
externas sobre a atuação do
Brasil na Guerra do Paraguai.
Objetivos do 9º ano

Conteúdos
Revisão 8º Anos
Política, Violência e Fraude no
império
O Café na liderança –
Modernização do Império:
indústrias e ferrovias
A Pressão Inglesa e o fim do
tráfico
Guerra do Paraguai
Conteúdo 9º Anos
Capítulo 01: A Proclamação
da
República
e
seus
desdobramentos.
A Questão Religiosa
A Questão Militar
A Questão Abolicionista.
Capítulo
02:
Primeira
República: Dominação e
resistência.
Oligarquias no poder.
Indústria e operários na Primeira
República.
Contestações e dinâmicas da
vida cultural na Primeira
República

Descrever e contextualizar os
principais
aspectos
sociais,
culturais, econômicos e políticos
da emergência da República no
Brasil.
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Caracterizar e Compreender os
ciclos da história republicana,
identificando particularidades da
história do período.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Objetivos da revisão de 8º ano
Compreender e evidenciar que o
processo que conduziu à extinção
legal da escravidão no Brasil foi
longo e contou com ampla
participação popular, incluindo-se
aí
a
ação
dos
próprios
escravizados, além de ativistas e
intelectuais negros e brancos,
chamados,
na
época,
de
abolicionistas.
Identificar os mecanismos de
inserção dos negros na sociedade
brasileira pós-abolição e avaliar
os seus resultados.
Identificar e explicar, em meio a
lógicas de inclusão e exclusão, as
pautas dos povos indígenas, no
contexto republicano, e das
populações afrodescendentes.
Relacionar as conquistas de
direitos políticos, sociais e civis à
atuação de movimentos sociais.

Conteúdos
Revisão 8º Anos
A tutela da população indígena,
a escravidão dos negros e a
tutela
dos
egressos
da
escravidão.
Conteúdo 9º Anos
Capítulo 03: A Era Vargas.
O governo provisório
1930: um marco na história do
Brasil.
A Constituição de 1934
O governo constitucional de
Vargas
O Estado Novo
Capítulo 04: Movimentos
sociais: Negros, Indígenas e
Mulheres.
Os negros no pós-Abolição
Cultura afro-brasileira no pósAbolição
Os indígenas na República.
Movimento de Mulheres

Objetivos do 9º ano
Identificar e discutir o papel do
trabalhismo como força política,
social e cultural no Brasil, em
diferentes escalas (nacional,
regional, cidade, comunidade).
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Objetivos da Revisão do 8º ano
Relacionar as dinâmicas do
capitalismo às suas crises, aos
grandes conflitos mundiais e
aos conflitos vivenciados na
Europa.
Descrever os movimentos
revolucionários do século XIX
na Europa com relação às
suas motivações,
reivindicações e Ideologia.

Objetivos do 9º ano
Relacionar as dinâmicas do
capitalismo às suas crises, a
deflagração da 1ª Guerra
Mundial
e
aos
conflitos
vivenciados na Europa.
Compreender
as
especificidades
e
os
desdobramentos mundiais da
Revolução Russa e seu
significado histórico.
Analisar a crise capitalista de
1929 e seus desdobramentos
em relação à economia global.
Descrever e contextualizar os
processos da emergência do
fascismo e do nazismo, a
consolidação
dos
Estados
totalitários e as práticas de
extermínio (como o holocausto).

Conteúdos
Revisão 8º Anos
Primavera
dos
Povos,
Socialismo e Anarquismo.
Nacionalismo, revoluções e as
novas nações europeias.
Conteúdo 9º Anos
Capítulo 05: O mundo em
conflito: a Primeira Guerra
Mundial.
Rivalidades imperialistas
As fases da guerra
O saldo trágico da Primeira
Guerra
Capítulo 06: A Revolução
Russa.
Rússia Czarista
O socialismo na Rússia
O processo revolucionário
Capítulo 07: A Grande
Depressão, O fascismo e o
Nazismo.
A quebra da Bolsa de Valores
Desdobramentos da Grande
Depressão
A ascensão do fascismo na
Itália e do Nazismo na
Alemanha
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da Revisão do 8º ano

Conteúdo 8º anos

Reconhecer
os
principais
produtos,
utilizados
pelos
europeus,
procedentes
do
continente africano durante o
imperialismo e analisar os
impactos sobre as comunidades
locais na forma de organização e
exploração econômica.
Conhecer e contextualizar o
protagonismo das populações
locais
na
resistência
ao
imperialismo na África e Ásia.
Objetivos do 9º ano
Compreender as dinâmicas do
capitalismo às suas crises, aos
grandes conflitos mundiais e aos
conflitos vivenciados na Europa.
Identificar e analisar aspectos da
Guerra Fria, seus principais
conflitos e as tensões geopolíticas
no interior dos blocos liderados
por soviéticos e estadunidenses.
Compreender
as
questões
políticas, sociais e econômicas
que levaram a implantação de
regimes socialistas na China e em
cuba.
Identificar e analisar processos
sociais, econômicos, culturais e
políticos do Brasil a partir de 1946.
Descrever e analisar as relações
entre as transformações urbanas
e seus impactos na cultura
brasileira entre 1946 e 1964 e na
produção das desigualdades
regionais e sociais.
Identificar e compreender o
processo que resultou na ditadura

Uma nova ordem econômica:
as demandas do capitalismo
industrial e o lugar das
economias
africanas
e
asiáticas
nas
dinâmicas
globais.
Conteúdo 9º Anos
Capítulo 08: A
Guerra Mundial.

Segunda

A Ofensiva nazista na Europa.
A resistência soviética
A ofensiva dos aliados
O Holocausto
Capítulo 09: A Guerra Fria.
A Organização das Nações
Unidas
Um mundo bipolarizado
A corrida armamentista e a
espacial
Capítulo 10: Revoluções
Socialistas: China e Cuba.
O fim do Império e a
Proclamação da República na
China
A Revolução Cubana
Capítulo 12: Brasil uma
experiência
Democrática
(1945 a 1964)
O Governo Dutra
As eleições de 1950
O Governo JK “50 anos em 5”
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civil-militar no Brasil e discutir a
emergência
de
questões
relacionadas à memória e à
justiça sobre os casos de violação
dos direitos humanos.

INGLÊS - 6ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Conhecer a pronúncia das
letras do alfabeto;
Diferenciar, pronunciar e
escrever corretamente as
saudações cotidianas;
Utilizar, escrever e pronunciar
corretamente os números em
inglês;
Perceber a aplicação dos
conteúdos estudados em
diálogos e textos dos mais
diversos gêneros;

Conteúdos

Alphabet;
Numbers 1-20;
Expressions;
Greetings;
Subject Pronouns;
Verb “to be” affirmative,
negative e interrogative form;
Family;
Texts.

Escrever e pronunciar
corretamente os nomes dos
membros da família;
Conhecer e diferenciar os
Pronomes Pessoais que
funcionam como sujeitos das
sentenças;
Empregar corretamente o
verbo ser/estar na forma
afirmativa;
Saber utilizar as formas
negativa e interrogativa do
verbo ser/estar de maneira
correta.

113

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Compreender e aplicar as
formas contraídas,
reconhecendo-as como
alternativas menos formais;

Verb To Be: interrogative
forms (?) + short answers;
Object pronouns;
Animals;
False cognates;
Demonstrative pronouns;
Numbers 20-50;
Definite article (the) /Indefinite
articles(a/an);
Parts of the house.

Conhecer e empregar
corretamente os pronomes
pessoais que servem como
objetos das sentenças e
diferenciá-los dos demais
pronomes pessoais;
Reconhecer, pronunciar e
diferenciar os nomes dos
animais;
Utilizar, escrever e pronunciar
corretamente os números em
inglês;
Saber empregar de maneira
correta os artigos indefinidos e
conhecer sua função.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Entender o uso do verbo
haver/existir;
Conhecer a formação do
tempo presente simples na
forma afirmativa, bem como
diferenciar a particularidade do

Conteúdos
Simple Present;
Adjectives;
Possessive Pronouns;
Adverbs of frequency;
There "to be";
Verb "to have";
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uso desse tempo verbal na
terceira pessoa do singular;

Animals;
Numbers 50-100;
Texts.

Perceber a aplicação dos
conteúdos estudados em
diálogos e textos dos mais
diversos gêneros;
Entender o uso e a função,
além de empregar
corretamente os adjetivos;
Reconhecer, pronunciar e
diferenciar os nomes dos
animais.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Pronunciar, reconhecer e
escrever corretamente os dias
da semana;
Utilizar os meses do ano de
maneira correta, diferenciandoos;
Identificar, conhecer e falar
corretamente os nomes de
objetos e disciplinas escolares;
Compreender a função dos
pronomes indefinidos;
Entender, analisar e conhecer
a formação do caso genitivo,
bem como empregá-lo
corretamente;
Conhecer a formação e saber
empregar o tempo presente
contínuo, bem como
compreender diferenciá-lo de
outros tempos verbais.

Conteúdos
Possesive case;
Possesive adjectives;
Countries and nationalities;
School objects and school
subjects;
Days of the week;
Months of the year;
Physical activities and sports;
Present continuous;
Indefinite Pronouns.
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INGLÊS - 7° ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Objetivos da revisão de 6° ano
Conhecer a pronúncia das
letras do alfabeto;
Diferenciar, pronunciar e
escrever corretamente as
saudações cotidianas;
Utilizar, escrever e
pronunciar corretamente os
números em inglês;
Escrever e pronunciar
corretamente os nomes dos
membros da família;
Objetivos do 7° ano
Perceber a aplicação dos
conteúdos estudados em
diálogos e textos dos mais
diversos gêneros;
Escrever e pronunciar
corretamente os nomes dos
animais;
Conhecer e diferenciar os
Pronomes Pessoais que
funcionam como sujeitos das
sentenças;
Empregar corretamente o
verbo ser/estar na forma
afirmativa;
Saber utilizar as formas
negativa e interrogativa do
verbo ser/estar de maneira
correta.

Conteúdos

Revisão 6° Anos
Alphabet;
Numbers 1-20;
Expressions;
Greetings;
Family.

Conteúdo 7° Anos
Subject Pronouns;
Verb to be: affirmative,
negative e interrogative form;
Animals;
Texts.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Objetivos da revisão de 6° ano
Conhecer e empregar
corretamente os pronomes
pessoais que servem como
objetos das sentenças e
diferenciá-los dos demais
pronomes pessoais;
Utilizar, escrever e
pronunciar corretamente os
números em inglês;
Saber empregar de maneira
correta os artigos indefinidos e
conhecer sua função.
Objetivos do 7° ano
Compreender e aplicar as
formas contraídas do Verbo To
Be, reconhecendo-as como
alternativas menos formais;
Conhecer e empregar
corretamente os pronomes
pessoais;
Entender o uso do verbo
haver/existir;
Conhecer a formação do
tempo presente simples na
forma afirmativa, bem como
diferenciar a particularidade do
uso desse tempo verbal na
terceira pessoa do singular;
Perceber a aplicação dos
conteúdos estudados em
diálogos e textos dos mais
diversos gêneros.

Conteúdos

Revisão 6° Anos
Object pronouns;
Demonstrative pronouns;
Numbers 20-50;
Definite article (the) /Indefinite
articles(a/an);
Parts of the house.
Conteúdo 7° Anos
Verb "to be";
Simple Present;
Adverbs of frequency;
There "to be";
Verb "to have";
Numbers 20-100;
False cognates;
Texts.
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Objetivos da Revisão do
6° ano
Entender o uso e a função,
além de empregar
corretamente os adjetivos;
Entender, analisar e conhecer
a formação do caso genitivo,
bem como empregá-lo
corretamente;
Entender e diferenciar os usos
dos adjetivos e pronomes
possessivos, adequando-os a
cada situação;
Objetivos do 7° ano
Conhecer a formação e saber
empregar o tempo presente
contínuo, bem como
compreender diferenciá-lo de
outros tempos verbais.
Utilizar e diferenciar as
preposições, empregando-as
corretamente de acordo com a
situação e o contexto;
Conhecer e utilizar
corretamente o passado
simples, diferenciando-o do
presente simples e dos demais
tempos verbais;
Perceber a aplicação dos
conteúdos estudados em
diálogos e textos dos mais
diversos gêneros.

Conteúdos

Revisão 6° Anos
Adjectives;
Possessive Pronouns;
Possesive adjectives;
Possessive case;

Conteúdo 7° Anos
Present Continuous;
Prepositions of time: in, on at;
Simple Past;
Irregular verbs;
Modal verb: Can/Could;
Texts.
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Revisão 6° anos
Objetivos da Revisão do 6°
ano
Pronunciar, reconhecer e
escrever corretamente os dias
da semana;
Utilizar os meses do ano de
maneira correta, diferenciandoos;
Identificar, conhecer e falar
corretamente os nomes de
objetos e disciplinas escolares;
Compreender a função dos
pronomes indefinidos;
Objetivos do 7° ano
Conhecer e empregar de
maneira correta o tempo
passado contínuo,
diferenciando-o de outros
tempos verbais;
Conhecer a formação das
respostas curtas e empregálas em diálogos e situações de
conversa propostas em sala;
Conhecer, diferenciar e
empregar corretamente as
principais preposições da
Língua Inglesa.
Reconhecer as partes do
corpo humano.

Countries and nationalities;
School objects and school
subjects;
Days of the week;
Months of the year;
Physical activities and sports;
Indefinite Pronouns.

Conteúdo 7° Anos
Past Continuous;
There "to be" (past);
Prepositions of place;
Means of transportation;
Movie genres;
Parts of the body.
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INGLÊS - 8ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Objetivos da revisão de 7º ano
Interagir em situações de intercâmbio
oral, demonstrando iniciativa para
utilizar a língua inglesa.
Solicitar esclarecimentos em língua
inglesa sobre o que não entendeu e o
significado de palavras ou expressões
desconhecidas.

Objetivos do 8º ano
Reconhecer, com o apoio de palavras
cognatas e pistas do contexto
discursivo, o assunto e as informações
principais em textos orais.
Aplicar os conhecimentos da língua
inglesa para falar de si e de outras
pessoas, explicitando informações
pessoais e características relacionadas
a gostos, preferências e rotinas.
Interagir em situações de intercâmbio
oral para realizar as atividades em sala
de aula, de forma respeitosa e
colaborativa, trocando ideias e
engajando-se em brincadeiras e jogos.
Mobilizar conhecimentos prévios para
compreender texto oral.

Conteúdos

Revisão 7º Anos
Simple Present
Verbo to be
Pronomes pessoais
Pronomes
possessivos

Conteúdo 8º Anos
Present Continuous
Daily Activities.
Synonyms
Uncountable e countable nouns.
Future with will e going to.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da revisão de 7º ano
Revisão 7º Anos
Identificar a(s) informação(ões)-chave
de partes de um texto em língua
inglesa (parágrafos).
Selecionar, em um texto, a informação
desejada como objetivo de leitura.

Substantivos comuns
Verbos comuns
Descrições básicas

Conteúdo 8º Anos
Objetivos do 8º ano
Identificar a(s) informação(ões)-chave
de partes de um texto em língua
inglesa (parágrafos).
Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo
de leitura.
Analisar o alcance da língua inglesa e
os seus contextos de uso no mundo
globalizado.
Explorar ambientes virtuais e/ou
aplicativos para acessar e usufruir do
patrimônio artístico literário em língua
inglesa.
Reconhecer sufixos e prefixos
comuns utilizados na formação de
palavras em língua inglesa.
Utilizar, de modo inteligível, as
formas comparativas e superlativas
de adjetivos para comparar
qualidades e quantidades.

Book Genres.
The Comparative Form
Adjectives.
The Superlative Form.
Comparativos de igualdade
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da Revisão do 7º ano

Revisão 7º Anos

Expressar-se com espontaneidade e
clareza usando o vocabulário.
Deduzir o significado de palavras e
expressões pelo contexto de uso.
Elaborar frases com WH questions.
.
Objetivos do 8º ano
Usar corretamente o simple past
(regular verbs).
Reconhecer e usar o simple negative
do verbo.
Intensificar a leitura e interpretação
de textos orais e escritos.
Ampliar e aperfeiçoar o vocabulário
através de textos diversos.

Wh- words, palavras
pergunta,
seu
uso
significados.
Verbo to be
Verbos cotidianos

de
e

Conteúdo 8º Anos
Occupations.
Past Simple (Verb to be).
Kinds of TV Shows.
Past Simple (Regular Verbs).
False Friends

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Objetivos da Revisão do 7º ano
- Uso do vocabulário para melhorar a
pronúncia e a interação.
Revisar vocabulário e expressões
básicas usadas no dia a dia
Revisar a identificação e formação de
frases.
Objetivos do 8º ano

Conteúdos
Revisão 7º anos
Formas negativas e interrogativas.
Daily Activities.
Verbos cotidianos
Conteúdo 8º Anos
Past Simple (Irregular Verbs).
Household chores.
Past Continuous.
Past Simple X Past Continuous.

Conhecer e usar corretamente
os verbos irregulares e suas
dificuldades, tanto quanto suas
características lógicas.
Ampliar
a
aprendizagem
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através de vocabulário.
Elaborar frases empregando
yes/no questions.
Ler e interpretar textos diversos
na língua inglesa.
Reconhecer
as
particularidades do past simple
e past continuous.

INGLÊS - 9ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Objetivos da revisão de 8º ano

Conteúdos
Revisão 8º Anos

Interagir em situações de intercâmbio
Simple Present
oral, demonstrando iniciativa para
Ordem
afirmativa,
utilizar a língua inglesa.
negativa e interrogativa.
Solicitar esclarecimentos em língua
Future with will
inglesa sobre o que não entendeu e o
significado de palavras ou expressões
Conteúdo 9º Anos
desconhecidas.
Health Problems
Reconhecer, com o apoio de palavras
Modal Verbs (Should,
cognatas e pistas do contexto discursivo,
Must, Can, Could, Will,
o assunto e as informações principais
Would).
em textos orais.
Aplicar os conhecimentos da língua
inglesa para falar de si e de outras
pessoas,
explicitando
informações
pessoais e características relacionadas
a gostos, preferências e rotinas.
Ordem
sintática
do
inglês.
Objetivos do 9º ano
Interagir em situações de intercâmbio
oral para realizar as atividades em sala
de aula, trocando ideias e engajando-se
em brincadeiras e jogos.
Mobilizar conhecimentos prévios para
compreender texto oral.
Antecipar o sentido global de
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textos em língua inglesa por
inferências, observando títulos,
primeiras e últimas frases de
parágrafos e palavras-chave
repetidas.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Objetivos da revisão de 8º ano

Conteúdos
Revisão 8º Anos

Identificar a(s) informação(ões)Adjetivos
chave de partes de um texto em
Generos de livros e tv shows
língua inglesa (parágrafos).
Past Simple
Selecionar, em um texto, a
Conteúdo 9º Anos
informação
desejada
como
Natural Disasters/ The Weather.
objetivo de leitura.
Past Simple
Present Perfect.
Past Simple X Present Perfect.
Objetivos do 9º ano
Reconhecer, nos novos gêneros
digitais (blogues, mensagens
instantâneas, tweets, entre outros),
novas formas de escrita (abreviação
de palavras, palavras com
combinação de letras e números,
pictogramas, símbolos gráficos, entre
outros) na constituição das
mensagens.
Utilizar conectores indicadores de
adição, condição, oposição,
contraste, conclusão e síntese como
auxiliares na construção da
argumentação e intencionalidade
discursiva.
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da Revisão do 8º ano

Revisão 8º Anos

Expressar-se com espontaneidade e
clareza usando o vocabulário.
Deduzir o significado de palavras e
expressões pelo contexto de uso.
Elaborar frases com WH questions.
.
Objetivos do 9º ano
Analisar a importância da língua
inglesa para o desenvolvimento
das ciências (produção,
divulgação e discussão de novos
conhecimentos), da economia e
da política no cenário mundial.

Wh- words, palavras
pergunta,
seu
uso
significados.
Occupations

de
e

Conteúdo 9º Anos
Reflexive Pronouns.
Word Formation: Prefixes, Suffixes,
infixes
Noun Phrases.
Relative Pronouns: Who, Which,
That.
Passive Voice.

Usar corretamente os pronomes
reflexivos.
Deduzir o significado de palavras
e expressões pelo contexto de
uso.
Intensificar a leitura e
interpretação de textos orais e
escritos.
Ampliar e aperfeiçoar o
vocabulário através de textos
diversos.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Objetivos da Revisão do 8º ano
Revisar o uso dos artigos definidos e
indefinidos.
Ler e identificar elementos textuais:
Newspaper.

Conteúdos
Revisão 8º anos
Leisure Activities.
Indoor Activities.
Outdoor Activities.

125

Objetivos do 9º ano

Conteúdo 9º Anos

Conhecer e usar corretamente Word Formation: Prefixes X Suffixes.
os pronomes relativos com: Conditional sentences
Relatives clauses
Collocations.
Ampliar
a
aprendizagem
através de vocabulário.
Elaborar frases empregando
yes/no questions.
Ler e interpretar textos diversos
na língua inglesa.
Reconhecer
as
particularidades do presente
perfect.
Conhecer e usar as contidional
sentences.

LÍNGUA PORTUGUESA - 6ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos aprendizagem

Utilizar as variedades linguísticas,
sabendo
adequá-las
a
circunstâncias
da
situação
comunicativa de que participam.
Compreender e interpretar textos
orais e escritos em diferentes
situações de participação social.
Valer-se da linguagem em relações
pessoais, sendo capaz de
expressar
sentimentos,
experiências, ideias e opiniões.
Reconhecer as principais diferenças
tipológicas e de gêneros textuais.

Conteúdos

Variedade linguística;
Tipos e gêneros textuais (revisão);
Leitura
textual,
inferencial
e
(revisão);

contextual,
intertextual

Produção de texto verbal e não
verbal (revisão);
Letra maiúscula: nomes próprios,
início de frases e parágrafos
(revisão);
Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/
representadas pela letra “x”
(xarope, fixo, próximo, exato) –
sons da letra X (revisão);
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Ortografia (g e j) (revisão);
Acentuação gráfica (revisão);
Análise das diversas formas de uso:
por que, por quê, porque, porquê
(revisão);
Conversação
espontânea
(entrevista/apresentação oral).

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
Compreender e interpretar textos
orais e escritos em diferentes
situações de participação social;
Identificar registros formal e
informal de acordo com as
condições;
de
produção/recepção de texto;
Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: tempos verbais,
concordância
nominal
e
verbal, regras ortográficas,
pontuação;

Conteúdos
Leitura e análise textual;
Apreciação e réplica de textos de
diferentes tipos e gêneros;
Figuras de Linguagem
Produção de gêneros textuais
(carta pessoal, cartão, bilhete,
fábula, mensagem eletrônica,
receitas, regras de jogos,
autobiografia, resumo, conto,
poema);
Efeitos de sentido: conotação e
denotação;

Compreender
os
diferentes
efeitos de sentido dentro do
texto;

Modalização;

Saber reescrever textos sem
alterar sua estrutura lógica.

Reescrita de frases e parágrafos;

Frase, oração, período;

Pontuação;
Substantivos e adjetivos.
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Utilizar,
ao
produzir
texto, Léxico/morfologia:
Estrutura
e
conhecimentos
linguísticos
e formação das palavras; pronomes e
gramaticais, recursos de coesão e numeral;
coerência e sequenciação textual;
Produção, circulação e recepção
Estimular a busca de um melhor
de
textos
e
práticas
desempenho
na
forma
relacionadas à defesa de
padrão, por meio de leitura e
direitos e à participação
produção de textos;
social;
Utilizar, ao produzir texto,
recursos
de
coesão
referencial
(nome
e
pronomes),
recursos
semânticos de sinonímia,
antonímia e homonímia e
mecanismos
de
representação de diferentes
vozes (discurso direto e
indireto).
Distinguir diferentes propostas
editoriais;

Estratégia
de
produção:
planejamento
de
textos
informativos, argumentativos
e apreciativos (propaganda,
artigo publicitário);
Curadoria de informação
(comentário, vlog, anúncio
publicitário);
Sequências textuais;
Coesão e coerência
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Estimular a busca de um melhor Criação de relato pessoal;
desempenho na forma padrão, por
Estratégia de produção:
meio de leitura e produção de textos;
planejamento de textos
Valer-se da linguagem em
informativos, argumentativos
relações pessoais, sendo
e apreciativos (propaganda,
capaz
de
expressar
artigo publicitário);
sentimentos,
experiências,
Caracterização do campo
ideias e opiniões.
jornalístico e relação entre os
Utilizar, ao produzir textos,
gêneros em circulação,
conhecimentos linguísticos e
mídias e práticas da cultura
gramaticais;
digital (notícia, reportagem,
crônica, comentário, charge,
Distinguir diferentes propostas
meme)
editoriais;
Estabelecer relação entre os
diferentes
gêneros
jornalísticos, compreendendo
a centralidade da notícia.

Dígrafos e dífonos;
Verbos;
Interjeição.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
•

•

•

Distinguir as formas naturais
deuma língua e suas variantes
sistêmicas, determinadas por
fatores
históricos e culturais.
Mobilizar práticas de cultura
digital
em diferentes linguagens,
gêneros, mídias e ferramentas.
Éimportante para expandir e
produzir
sentidos, tornando os alunos
protagonistas da construção
doconhecimento.
Estabelecer relação entre os
diferentes gêneros textuais
pormeio
de leituras diversas,
reconhecendoas características
composicionais desses gêneros
e compreendendo sua
centralidade.

Conteúdos

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Revisão de conteúdo do 6° ano.
Variação linguística.
Caracterização do campo
jornalístico erelação entre os
gêneros em circulação, mídias e
práticas da cultura digital
(notícia, reportagem, crônica,
comentário, charge, meme).
Apreciação e réplica de
textos de diferentes tipos e
gêneros.
Efeitos de sentido:
conotação e denotação.
Estratégia de produção:
planejamento de textos
informativos, argumentativos e
apreciativos (propaganda, artigo
publicitário).
Léxico/morfologia: estrutura e
formação das palavras;
substantivo; adjetivo; locução
adjetiva; artigos; pronomes;
numeral; verbos; interjeição.
Uso dos Porquês: Por
que,porque,por quê,porquê;
Diferenciando a maneira correta
de usar os quatro porquês
existentes na língua portuguesa.
Formas nominais do verbo:
Infinitivo,Particípio e Gerúndio;
Suas Características principais.
Sujeito e Predicado; Como
identificar os termos essenciais da
oração.
Preposição; Ligando dois
elementos de uma frase
estabelecendo uma relação
entre eles.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

•
•
•
•

•

Analisar diferentes frases préelaboradas, promovendo suas
devidas concordâncias.
Saber
identificar
e
empregar corretamente as
letras S e Z.
Reconhecer sons parecidos
econtextos diferentes
Identificar os termos essenciais da
oração,
analisando
morfologicamente
cada palavra.
Utilizar, ao produzir textos,
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal,
regras ortográficas, pontuação;

Conteúdos

•
•
•
•
•

Tipos de Predicado;
Núcleos,formas, verbo de
ligaçãoe predicativo do sujeito.
Concordância Verbal; Harmonia
entre sujeito e verbo,como se dá
essa concordância.
Conjugação Verbal no
modoIndicativo.
S com som de Z; Quando o
grafema S assume na frase a
pronúncia de Z.
Mas e Mais; Aprender a
diferença entre os dois termos e
quando saber empregar os
termos de forma mais correta
no texto.
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3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

•

•

•
•
•

•

Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal,
regras ortográficas, pontuação;
Estimular a busca de um melhor
desempenho na forma padrão,
pormeio de leitura e produção de
textos;
Utilizar,
ao produzir texto,
recursos de coesão referencial;
Reconhecer um
complementoverbal na
oração.
Escolha, criação e apresentação
textual
de um ou mais
gênerosjornalísticos
estudados.
Avaliando
criatividade,
discernimento e estimulando a
escrita a e oralidade.
Identificar quando há ou não
sujeitos numa oração, bem
comosaber empregar
corretamente as concordâncias
verbais e complementos e
transitividades.

Conteúdos

•

•

•

•
•

Tipos de Sujeito; Identificar o
sujeito em uma oração bem
comosaber identificar o tipo
desse sujeito.
Verbos Transitivos e
Instransitivos; Aprendendo a
identificar na frase se o
verboprecisa ou não de um
complemento verbal para
completar seu sentido.
Objeto Direto e Indireto;
Aprendendo quais são os
complementos verbais que
necessitam ou não serem
acompanhados de
preposição.
Figuras de Linguagem;
Estratégias de texto para
fefeitode interpretação.
Coesão e Coerência; Dois
importantes elementos textuais
que agregam valor, clareza e
umamelhor compreensão na
escrita deum texto.
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

•

•
•
•
•

Estimular a busca de um melhor
desempenho na forma padrão, por
meio de leitura e produção de
textos;
Identificar os períodos numa
oração.
Entender como as conjunções
auxiliam na construção de uma
frase.
Identificar a modalização e
argumentatividade em
textos.
Formar, com base em
palavrasprimitivas, palavras
derivadas com prefixos e
sufixos mais produtivos em
português.

Conteúdos

•
•

•

•

•

•

Código, Língua e Linguagem;
Entendendo a diferença entre
língua e fala;
Estrutura das Palavras; Quais
sãos os elementos que
compõem os vocábulos. Estudar
os duversoselementos mórficos
(morfemas).
Advérbios e Locução Adverbial;
Indicando as circunstâncias da
ação verbal e o conjunto de
duasoumais palavras que têm o
valor de advérbio.
Período Composto e Oração
Coordenada; quando ocorre de
serconstituída apenas de orações
independentes, coordenadas
entre si, mas sem nenhuma
dependênciasintática.
Conjunções Coordenativas;
Quaissão as palavras que ligam
duas orações ou termos da
oração coma mesma função na
oração.
Acento Diferencial; Por dentro do
novo acordo ortográfico.
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PI 2 – 7º ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
•

Valer-se da linguagem para
melhorar a qualidade de suas
relações pessoais, sendo capaz
de expressar seus sentimentos,
experiências, ideias e opiniões,
bem como de acolher, interpretar
econsiderar os dos outros,
contrapondo-os quando necessário.

•

Usar conhecimentos adquiridos
pormeio da prática de reflexão
sobre alíngua para expandir
possibilidadesde uso da linguagem
e capacidade de análise crítica
(propaganda, jingle, spot).

•

Conhecer e analisar criticamente
os usos da língua como veículo
devalores e preconceitos de
classe, credo, gênero,
procedência e/ou etnia.

•

Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: modos e tempos
verbais, concordância nominal
everbal, pontuação etc.

Conteúdos

•

Discurso,

•
•
•

Coesão.

Situação
deComunicação e
interlocutores; Como ocorrem
processos
comunicativos do transmissor
para o o receptor.
Sequências textuais.
Interpretação de texto;
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

•

•

Conteúdos

Estimular a busca de um melhor
desempenho na forma padrão, por
meio de leitura e produção de
textos;
Utilizar,
ao
produzir
texto,
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal,
regras ortográficas, pontuação;

•
•
•
•

Interpretação de texto;
Debates.
Leitura de livro paradidático;
Aplicação e correção de textos;

•

Escolha, criação e apresentação
textual
de um ou mais gêneros jornalísticos
estudados. Avaliando criatividade,
discernimento e estimulando a
escrita a e oralidade.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

• Estimular a busca de um melhor
desempenho na forma padrão,
pormeio de leitura e produção de
textos;
• Utilizar, ao produzir texto,
recursos de coesão referencial;

Conteúdos

• Figuras de Linguagem;
•

•

Estratégias de texto para efeito
deinterpretação.
Coesão e Coerência; Dois
importantes elementos textuais
que agregam valor, clareza e
umamelhor compreensão na
escrita deum texto.
Interpretação de texto
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

• Estimular a busca de um melhor
desempenho na forma padrão, por
meio de leitura e produção de
textos;

• Identificar os períodos

•
•
•

numaoração.

Código, Língua e Linguagem;
Entendendo a diferença entre
língua e fala;
Acento Diferencial; Por dentro do
novo acordo ortográfico.
Interpretação de texto;

• Identificar a modalização e
argumentatividade em
textos.

• Formar, com base em
palavrasprimitivas, palavras
derivadascom prefixos e
sufixos mais produtivos em
português.

LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Objetivos da revisão de 7º ano
• Valer-se

melhorar

a

da

linguagem

qualidade

de

para
suas

Conteúdos

Revisão 7º Ano
Narração
Crônica
Tipos de Linguagem

relações pessoais, sendo capaz de
expressar

seus

sentimentos,

Conteúdo 8º Ano

experiências, ideias e opiniões, bem

Elementos
de
textualidade:
e coesão, coerência e ambiguidade.
Interpretação e compreensão
considerar
os
dos
outros,
textual.
contrapondo-os quando necessário.
Estrutura das palavras.
Formação das palavras.
Conto.
como

de

acolher,

interpretar
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Objetivos do 8º ano

Ortografia (uso do hífen).
Verbos e perífrases verbais

Ampliar o repertório de leitura.
Utilizar,

ao

produzir

conhecimentos

texto,

linguísticos

e

gramaticais.
Identificar, em textos lidos ou de
fabricação

própria,

os

termos

constitutivos da oração (sujeito e
predicado).
Analisar processos de formação de
palavras por composição (aglutinação
e justaposição), apropriando-se de
regras básicas de uso do hífen em
palavras compostas.
Identificar, em textos lidos ou de
produção

própria,

os

termos

constitutivos da oração (sujeito e seus
modificadores,

verbo

e

seus

complementos e modificadores).
Diferenciar, em textos lidos ou de
produção
diretos

própria,
e

transitivos,

indiretos

complementos
de

apropriando-se

verbos
da

regência de verbos de uso frequente.

137

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da revisão de 7º ano
Identificar, em textos lidos ou de
produção

própria,

adjetivos

que

Revisão 7º Ano
Classes gramaticais

ampliem o sentido do substantivo
Conteúdo 8º Ano

sujeito ou complemento verbal.
Identificar, em textos lidos ou de
produção

própria,

advérbios

e

locuções adverbiais que ampliem o
sentido do verbo núcleo da oração.
Identificar, em textos lidos ou de
produção

própria,

adjetivos

que

ampliem o sentido do substantivo
sujeito ou complemento verbal.

Poema de Cordel.
Sinais de pontuação.
Lenda.
Mito.
Advérbios
e
adjuntos
adverbiais.
Variedade linguística.
Romance de aventura.
Regência verbal.
Uso dos porquês.
Concordância verbal.
Termos acessórios da oração:
aposto e vocativo.

Objetivos do 8º ano
Utilizar,

ao

conhecimentos

produzir

texto,

linguísticos

e

gramaticais.
Identificar, em textos lidos ou de
fabricação

própria,

os

termos

constitutivos da oração.
Inferir

efeitos

de

sentido

decorrentes do uso de recursos de
coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais.
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Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, verbos na voz ativa
e na voz passiva, interpretando os
efeitos de sentido de sujeito ativo e
passivo (agente da passiva).
Diferenciar, em textos lidos ou de
produção
diretos

própria,
e

transitivos,

complementos

indiretos

de

verbos

apropriando-se

da

regência de verbos de uso frequente.
Interpretar, em textos lidos ou de
produção própria, efeitos de sentido
de modificadores do verbo (adjuntos
adverbiais – advérbios e expressões
adverbiais),

usando-os

para

enriquecer seus próprios textos.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da Revisão do 7º ano

Revisão 7º Ano

Reconhecer, em textos, o verbo
como o núcleo das orações.

Frase/oração/período.

Identificar, em textos lidos ou de

Termos essenciais da oração:

produção própria, a estrutura básica

classificação

da

predicado.

oração:

complemento

sujeito,

predicado,

(objetos

direto

e

de

sujeito

e

Tipos de predicado.

indireto).
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Conteúdo 8º Anos
Objetivos do 8º ano
Artigo de opinião.
Identificar, em textos lidos ou de
fabricação

própria,

os

termos

constitutivos da oração.
Inferir

efeitos

Vozes do verbo.
Declaração legal.
Concordância Nominal.

de

sentido

Abaixo-assinado.

decorrentes do uso de recursos de

Artigo de divulgação científica.

coesão sequencial: conjunções e

Transitividade verbal.

articuladores textuais.

Notícia.

Utilizar,
recursos

ao
de

produzir

coesão

texto,

Termos essenciais, integrantes e

sequencial acessórios da oração.

(articuladores) e referencial (léxica e

Parônimos.

pronominal), construções passivas e
impessoais, discurso direto e indireto
e

outros

recursos

expressivos

adequados ao gênero textual.
Diferenciar, em textos lidos ou de
produção
diretos

própria,
e

transitivos,

indiretos

complementos
de

apropriando-se

verbos
da

regência de verbos de uso frequente.
Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, verbos na voz ativa
e na voz passiva, interpretando os
efeitos de sentido de sujeito ativo e
passivo (agente da passiva).
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da Revisão do 7º ano

Conteúdo 7º ano

•

Utilizar,

ao

produzir

conhecimentos

texto,

linguísticos

e

Pontuação
Conteúdo 8º Ano

gramaticais: modos e tempos verbais,
concordância

nominal

e

verbal,

pontuação etc.
Objetivos do 8º ano
Utilizar,

ao

produzir

conhecimentos

texto,

linguísticos

e

gramaticais.
Explicar os efeitos de sentido do uso,
em

textos,

de

estratégias

Reportagem.
Período
composto:
coordenação e subordinação.
Notícia.
Coesão textual.
Carta do leitor.
Entrevista.
Pronome relativo.
Propaganda
de
conscientização.
Coesão sequencial.

de

argumentatividade.
Inferir efeitos de sentido decorrentes
do uso de recursos de coesão
sequencial:

conjunções

e

articuladores textuais.
Explicar os efeitos de sentido do uso,
em

textos,

modalização
(sinais

de

de
e

estratégias

de

argumentatividade

pontuação,

adjetivos,

substantivos, expressões de grau,
verbos e perífrases verbais, advérbios
etc.).
Estabelecer relações entre partes do
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texto, identificando o antecedente de
um pronome relativo ou o referente
comum

de

uma

cadeia

de

substituições lexicais.
Utilizar, ao produzir texto, recursos
de coesão sequencial (articuladores)
e referencial (léxica e pronominal),
construções passivas e impessoais,
discurso direto e indireto e outros
recursos expressivos adequados ao
gênero textual.
Inferir efeitos de sentido decorrentes
do uso de recursos de coesão
sequencial:

conjunções

e

articuladores textuais.
Identificar, em textos lidos, orações
subordinadas com conjunções de uso
frequente, incorporando-as às suas
próprias produções.
Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, agrupamento de
orações em períodos, diferenciando
coordenação de subordinação.
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PI 2– 8º ANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos do 7º ano

• Usar conhecimentos adquiridos ao
produzir texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: modos e
tempos verbais.

7º Ano

* Produção de textos

* Coesão
* Sequências textuais
* Pontuação

• Identificar, em textos, o verbo como
núcleo das orações.

• Reconhecer em suas produções de
textos, verbos de predicação completa
e incompleta.

8º Ano

*Resumos,
fichamento

resenhas

de

mídia

e

* Produção de charges e anedotas
Objetivos do 8º ano

* Crônicas midiáticas
*Elaboração de reportagens com
destaque em temas de sustentabilidade.

• Identificar, em textos os termos
constitutivos: sujeito e verbo.

• Interpretar efeitos de sentidos

modificadores: adjuntos adnominais –
artigos, adjetivos e substantivos.
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2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos do 7º ano

• Identificar, em textos lidos ou de

7º Ano
* Estratégias de escrita: textualização,
revisão e edição.
* Elementos notacionais da escrita.

produção própria, adjetivos que
* Fonortografia.
ampliem o sentido do substantivo
sujeito ou complemento verbal.

• Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, advérbios e locuções
adverbiais que ampliem o sentido do
verbo núcleo da oração.

8º Ano
* Elaborar textos críticos com relação às
fake News
* Características mídias e práticas da
cultura digital (gameplay, podcasts e
outros).
*Estratégia de leitura: Aprender os
sentidos globais do texto.

Objetivos do 8º ano

• Identificar, em textos lidos ou de
produção própria,
agrupamento de orações em períodos,
diferenciando
coordenação de subordinação.
• Interpretar, em textos lidos ou de
produção própria,
efeitos de sentido de modificadores do
verbo

144

(adjuntos adverbiais – advérbios e
expressões
adverbiais), usando-os para enriquecer
seus próprios
textos.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdo

Objetivos da revisão 7º ano

Conteúdo revisão 7º ano

• Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: modos e tempos verbais,
concordância nominal e verbal,
pontuação etc.
• Reconhecer, em textos, o verbo como
o núcleo das orações.
• Identificar, em orações de textos lidos
ou de produção própria, verbos de
predicação completa e incompleta:
intransitivos e transitivos.
* Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, a estrutura básica da
oração: sujeito, predicado,
complemento (objetos direto e indireto).
* Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, adjetivos que
ampliem o sentido do substantivo
sujeito ou complemento verbal.
* Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, advérbios e locuções
adverbiais que ampliem o sentido do
verbo núcleo da oração.
* Reconhecer recursos de coesão
referencial: substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos).

• Organização temporal no texto
narrativo.
• Leitura de textos jornalísticos com
ênfase em questões de gêneros na
contemporaneidade.
• Caracterização do campo jornalístico e
relação entre os gêneros em circulação,
mídias e práticas da cultura digital.
• Apreciação e réplica de textos de
diferentes tipos e gêneros.

Conteúdos 8º ano
• Estratégias de leitura: apreender os
sentidos globais do texto.
*Estratégias de produção: planejamento,
textualização, revisão e edição de textos
publicitários etc.).
• Léxico/morfologia: verbos regulares
(tempos primitivos e derivados) e
irregulares.
• Fonologia: acentuação gráfica.
• Conjunções coordenativas; orações
coordenadas.

Objetivos 8º ano
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• Identificar, em textos lidos ou de
produção
própria,
os
termos
constitutivos da oração (sujeito e seus
modificadores,
verbo
e
seus
complementos e modificadores).
• Interpretar efeitos de sentido de
modificadores (adjuntos adnominais –
artigos definido ou indefinido, adjetivos,
expressões adjetivas), substantivos com
função de sujeito ou de complemento
verbal, usando-os para enriquecer seus
próprios textos.
• Interpretar, em textos lidos ou de
produção própria, efeitos de sentido de
modificadores do verbo (adjuntos
adverbiais – advérbios e expressões
adverbiais), usando-os para enriquecer
seus próprios textos.
4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Objetivos da revisão 7º ano

Conteúdo revisão 7º ano

* Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, advérbios e locuções
adverbiais que ampliem o sentido do
verbo núcleo da oração.
* Reconhecer recursos de coesão
referencial: substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos).
* Estabelecer relações entre partes do
texto, identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou
pronominais
(uso
de
pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a
continuidade do texto.
•
Identificar
a
modalização
e
argumentatividade em textos.

*
Morfossintaxe:
sujeito
simples,
composto, predicativo do sujeito,
predicado nominal, verbal.
• Sintaxe: frase, oração e período;
termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração.
• Semântica: sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos.
• Fonologia: acentuação gráfica.
• Figuras de linguagem.
Conteúdo 8º ano
* Uso dos porquês. • Morfossintaxe:
adjunto adnominal e complemento
nominal; período simples, oração
absoluta; período composto, oração
principal; complemento verbal; vozes
verbais; classificação de verbos quanto à
146

predicação.
• Aposto e vocativo.
• Noções de colocação pronominal.

Objetivos 8º ano
Inferir efeitos de sentido decorrentes do
uso de recursos de coesão sequencial:
conjunções e articuladores textuais. •
Utilizar, ao produzir texto, recursos de
coesão sequencial (articuladores) e
referencial (léxica e pronominal),
construções passivas e impessoais
discurso direto e indireto e outros
recursos expressivos adequados ao
gênero textual.
Estabelecer relações entre partes do
texto, identificando o antecedente de um
pronome relativo ou o referente comum
de uma cadeia de substituições lexicais.
• Explicar os efeitos de sentido do uso,
em
textos,
de
estratégias
de
modalização e argumentatividade (sinais
de pontuação, adjetivos, substantivos,
expressões de grau, verbos e perífrases
verbais, advérbios etc.)

LÍNGUA PORTUGUESA E PI2 - 9ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
● Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais.
● Explicar os efeitos de sentido do
uso, em textos, de estratégias de
argumentatividade.
● Identificar, em textos lidos ou de
fabricação própria, os termos
constitutivos da oração: termos
essenciais,
integrantes
e
acessórios da oração.
● Inferir efeitos de sentido

Conteúdos
● Elementos de textualidade:
coesão, coerência e ambiguidade.
● Diferenciação entre período
composto por coordenação e por
subordinação.
● Orações coordenadas
● Ortografia e pontuação (uso
da vírgula)
● Variedade linguística
● Gênero textual: conto fantástico
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decorrentes do uso de recursos de
coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais.
● Escrever textos corretamente, de
acordo com a norma-padrão, com
estruturas sintáticas complexas no
nível da oração e do período.
● Identificar, em textos lidos e em
produções próprias, a relação que
conjunções (e locuções
conjuntivas) coordenativas e
subordinativas estabelecem entre
as orações que conectam.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
● Ampliar o repertório de leitura.
● Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais.
● Explicar os efeitos de sentido do
uso, em textos, de estratégias de
argumentatividade.
● Identificar, em textos lidos ou de
fabricação própria, os termos
constitutivos da oração: termos
essenciais,
integrantes
e
acessórios da oração.
● Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de
coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais.
● Escrever textos corretamente, de
acordo com a norma-padrão, com
estruturas sintáticas complexas no
nível da oração e do período.
● Identificar efeitos de sentido do
uso de orações adjetivas restritivas
e explicativas em um período

Conteúdos
● Termos essenciais da oração:
classificação
de
sujeito
e
predicado
● Termos integrantes da oração:
complemento nominal e agente da
passiva
● Termos acessórios da oração:
adjunto adnominal
●
coesão,
ambiguidade.

coerência

e

●
Orações
subordinadas
substantivas e adjetivas
● Ortografia e pontuação (uso da
vírgula) ● Variedade linguística
● Gêneros textuais: resenha crítica
e editorial
● Variação Linguística
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composto.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

● Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais.
● Explicar os efeitos de sentido do
uso, em textos, de estratégias de
argumentatividade.
● Identificar, em textos lidos ou de
fabricação própria, os termos
constitutivos da oração: termos
essenciais, integrantes e
acessórios da oração.

Conteúdos

● coesão, coerência e
ambiguidade. ● Orações
subordinadas adverbiais ●
Concordância verbal
● Figuras de sintaxe
● Ortografia e pontuação
● Variedade linguística
● Gêneros textuais: artigo de
opinião.

● Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de
coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais.
● Escrever textos corretamente, de
acordo com a norma-padrão, com
estruturas sintáticas complexas no
nível da oração e do período.
● Produzir artigos de opinião, tendo
em vista o contexto de produção
dado, assumindo posição diante de
tema polêmico, argumentando de
acordo com a estrutura própria
desse tipo de texto e utilizando
diferentes tipos de argumentos –
de autoridade, comprovação,
exemplificação, princípio etc.
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem
● Ampliar o repertório de leitura.
● Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais.
● Explicar os efeitos de sentido do
uso, em textos, de estratégias de
argumentatividade.
● Identificar, em textos lidos ou de
fabricação própria, os termos
constitutivos da oração: termos
essenciais,
integrantes
e
acessórios da oração.
● Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de
coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais.
● Escrever textos corretamente, de
acordo com a norma-padrão, com
estruturas sintáticas complexas no
nível da oração e do período.
● Confrontar opiniões, expressar
ideias, despertando a criticidade
por meio de argumentos.

Conteúdos
● coesão, coerência e
ambiguidade.
● Regência e crase
● Concordância nominal
● Ortografia e pontuação
● Variedade linguística
●
Gêneros
textuais:
dissertativo-argumentativo

Texto
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MATEMÁTICA/PD1 - 6ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Ler, escrever e ordenar números Origem e evolução dos números.
racionais na forma decimal com
compreensão
características

das
do

principais
sistema

de

Abordagem histórica de sistemas de
numeração.

numeração decimal, utilizando, como Sistema de Numeração Decimal:
recursos,

a

composição

e características,

leitura,

escrita

e

comparação de números naturais e

decomposição e a reta numérica.

de números racionais representados
na forma decimal.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Ampliar procedimentos operatórios
de adição, subtração, multiplicação e
divisão dos números naturais, por
meio de situações problema.

Características, leitura, escrita e
comparação de números naturais e
de números racionais representados
na forma decimal.

Definir a representação de conjuntos Estruturação do raciocínio lógico e
e símbolos matemáticos para sequencial
relacionar elementos e conjuntos.
Representação
geométrica:
Ler, escrever e ordenar números posicionamento da reta
naturais com a utilização da reta
numérica
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3º BIMESTRE

Objetivos da aprendizagem

Resolver

expressão

numérica

Conteúdos

e Expressões numéricas e situações

situação- problema que envolvam as problema

envolvendo

adição,

operações de adição, subtração, subtração,

multiplicação,

divisão,

multiplicação, divisão, potenciação e potenciação e raiz quadrada
radiciação.

Números primos e compostos

Compreender as características de Múltiplos e divisores
um número (par, ímpar, primo, Mínimo Múltiplo Comum com ênfase
composto, múltiplos e divisores) e em situações- problema
suas relações

Máximo Divisor Comum com ênfase

Resolver e elaborar problemas com em situações-problema.
números naturais, envolvendo as
noções de divisor, múltiplo, mínimo
múltiplo comum e máximo divisor
comum.

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Associar a representação simbólica Definição,

identificação

e

algébrica

e

de uma fração às ideias de parte de representação
um todo, de divisão e compreender a geométrica
ideia de razão.

Os significados de uma fração (parte,

Compreender, comparar e ordenar todo e quociente)
frações associadas às ideias de Equivalência

e

comparação

de

partes de inteiros e resultado de fração
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divisão,

identificando

frações Operações de adição, subtração,

equivalentes.

multiplicação, divisão e potenciação
envolvendo números racionais não
negativos
Situações-problema

envolvendo

frações

MATEMÁTICA/PD1 - 7ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Resolver

expressão

numérica

Conteúdos

e Expressões numéricas e situações

situação-problema que envolvam as problema

envolvendo

adição,

operações de adição, subtração, subtração,

multiplicação,

divisão,

multiplicação, divisão, potenciação e potenciação e radiciação. (Revisão
radiciação. (Revisão 6° ano)

6° ano)

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Representar o conjunto dos números Origem e estruturação de números
inteiros por meio dos símbolos + e –, inteiros
reconhecendo a sua existência e sua Números

opostos,

módulo,

necessidade em situações-problema comparações e simetria
do dia a dia.
Localizar

e

representar

na

reta Adição,

subtração,

multiplicação,
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numérica

os números

inteiros e divisão, potenciação e raiz quadrada

compreender a simetria em relação à
origem.
Analisar,

Resolução de expressões numéricas
interpretar

e

resolver e situações- problema.

operações com números inteiros na
resolução de situações- problema.

Linguagem

algébrica:

variável

e

Compreender a ideia de variável, incógnita
representada por letra ou símbolo, Operações, expressões e sentenças
para expressar relação entre duas matemáticas.
grandezas, diferenciando-a da ideia
de incógnita.
Utilizar a simbologia algébrica para
expressar regularidades encontradas
em sequências numéricas.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Compreender o conceito de fração Identificação,

conceito

e

associado à representação da parte representação geométrica
de um todo, da divisão entre números Adição,
inteiros, de razão e de operador.
Resolver

e

elaborar

subtração,

multiplicação,

divisão, potenciação e radiciação

situações Expressões numéricas e situações

problema que envolvem o cálculo de problema
adição,

subtração,

multiplicação, Porcentagem

divisão e potenciação de números
racionais.
Calcular porcentagens.
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4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Identificar ângulos complementares, Relações entre os ângulos formados
suplementares e opostos pelo vértice por retas paralelas intersectadas por
e suas respectivas propriedades.

uma transversal

Reconhecer que a soma dos ângulos
internos de um triângulo mede 180º e Construção, condição de existência,
utilizar

esse

conhecimento

para rigidez, aplicações e soma dos

resolver e elaborar problemas.

Calcular

medidas

de

ângulos internos

ângulos Definição e construção de triângulo

internos de polígonos regulares, sem equilátero

e

quadrado

Relações

o uso de fórmulas, e estabelecer entre ângulos internos e externos
relações entre ângulos internos e
externos

de

preferencialmente
construção

de

polígonos,
vinculadas

mosaicos

e

à
de

ladrilhamentos.

MATEMÁTICA/PD1 - 8ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Conceituar e definir o conjunto dos Conjunto dos números racionais.
números racionais. Reconhecer e
representar números fracionários e
decimais
negativos
como
componentes do conjunto dos Operações com números racionais.
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números racionais.
Resolver e elaborar problemas, Porcentagem
envolvendo cálculos de porcentagens.
Reconhecer uma dízima periódica,
utilizar
procedimentos
para
a Dízimas periódicas: fração geratriz
obtenção de uma fração geratriz.

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Resolver

e

elaborar

Conteúdos

problemas Potência de um número racional

usando a relação de potenciação e
radiciação, para representar uma raiz
como

potência

de

expoente Números quadrados perfeitos

fracionário.
Efetuar

Propriedades de potenciação

Raiz quadrada exata de um número
cálculos

envolvendo racional não negativo

potenciação e radiciação de números
racionais.

Raiz quadrada aproximada de um
número racional não negativo.

Reconhecer um número irracional.

Números reais.

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Elaborar e resolver situações
problema que envolvam cálculo do
valor numérico de expressões
algébricas,
utilizando
as

Conteúdos

Álgebra Expressões algébricas
Definição,
identificação
representação
algébrica

e
e
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propriedades das operações.

geométrica
Valor numérico
Operações
Simplificação

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Solucionar

Conteúdos

situações-problema

que envolvam equações lineares
de 1º grau expressando essas
resoluções

gráfica

geometricamente

e

utilizando

o

Equações de 1º grau
Associação de uma equação linear
de 1º grau a uma reta no plano
cartesiano

plano cartesiano e aplicativos

Sistema de equações polinomiais

matemáticos.

de 1º grau: métodos de resolução

Utilizar aplicativos matemáticos
para

representar

e

resolver

de

situações-problema

e

representação geométrica

sistemas de equações.
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MATEMÁTICA/PD1 - 9ºANO
1º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Reconhecer monômios identificando o
coeficiente e a parte literal
Reconhecer

polinômios

Monômios e Polinômios
e

reduzir

termos semelhantes
Efetuar corretamente as operações
algébricas de monômios e polinômios
Simplificar uma expressão algébrica
usando

as

regras

dos

produtos

notáveis e outros conhecimentos já
adquiridos

2º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Compreender que uma só equação
com duas variáveis tem infinitas
soluções

Conteúdos

Equação de 1º Grau

Entender que duas equações com
duas variáveis irão possuir apenas
uma única solução comum (x, y)
Identificar a formação de pares
ordenados como solução de sistema
de equações; resolver sistemas de
equações usando os métodos de
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substituição, adição e comparação
Representar sistemas de equações
graficamente por meio dos pares
ordenados
Interpretar o plano cartesiano e traçar
o gráfico de uma equação do tipo
ax + by = c nesse plano
Efetuar a resolução gráfica de um
sistema de equações com duas
incógnitas

3º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Construir e resolver, com e sem
uso de tecnologias, situações-problema que possam ser
representadas por equações
polinomiais de 2º grau do tipo
ax²= b.

Equações de 2º grau

Compreender as funções como
relações de dependência
unívoca entre duas variáveis e
suas representações numéricas,
algébrica e gráfica.

Fórmula de Bháskara

Conceito histórico
Resolução de equação

4º BIMESTRE
Objetivos da aprendizagem

Demonstrar relações simples entre

Conteúdos

Teorema de Tales

os ângulos formados por retas
paralelas cortadas por uma
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transversal.

Teorema de Pitágoras

Utilizar conhecimentos
matemáticos sobre triângulos para
resolver situações-problema do
cotidiano
Corresponder relações métricas do
triângulo retângulo, utilizando
semelhança de triângulos e o
Teorema de Pitágoras

]
160

EJA/ 3º SEGMENTO
1ª ETAPA
DISCIPLINA: ARTES

Objetivos da aprendizagem
● Relacionar
as
manifestações
artísticas com a cultura do estudante.
●
● Identificar
as
manifestações
artísticas com o universo cultural e
em que estão inseridas.
Apreciar, inferir e valorizar as diferenças
culturais manifestadas na Arte.
Entender a importância da Arte na
preservação do patrimônio material e
imaterial.
Utilizar os conhecimentos da Arte no
acesso às informações tecnológicas e
culturais,
considerando
o
contexto
socioeconômico do estudante trabalhador.
● Apreciar e conhecer produções
artísticas a partir de softwares livres.
Articular o estudo da Arte com a história da
humanidade.
● Utilizar o ambiente virtual para
acessar obras artísticas.
Identificar
e
utilizar
as
diversas
manifestações artísticas na temática
relacionada ao mundo do trabalho.

Conteúdos
● O que é Arte?
● Linguagens artísticas
● Arte.

Globalização

e

Novas

Tecnologia
● Uso de tecnologia na arte e suas
consequências; Animação Digital.
●
● Contextualização histórica e cultural
da arte Pré-história.
●
● Arte Antiga e Medieval
● Arte no Egito
● Arte na Grécia
● Arte em Roma
● Renascimento
● Aspectos da globalização, obra de
arte e sua função.
● Cultura de massa.
● Cultura popular
● Influência

da

arte

no

mundo

profissional
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DISCIPLINA: BIOLOGIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Conhecer e perceber a complexidade dos Características gerais dos seres vivos.
níveis de organização da vida a partir da
célula como unidade morfofisiológica dos Níveis de organização da vida: da célula ao
seres vivos até o nível de ecossistemas. ecossistema.
Conhecer,
perceber
e
analisar
a
importância dos seres vivos no equilíbrio da A célula.
vida e dos ambientes.
Cadeias e Teias alimentares.
Conhecer e perceber a importância dos
ciclos biogeoquímicos e das substâncias na Níveis tróficos e fluxo de energia.
produção de alimentos.
Os ciclos biogeoquímicos e a agricultura
familiar e de subsistência.

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
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Possibilitar aos estudantes o entendimento Benefícios da prática de atividades físicas
da Educação Física escolar como qualidade Importância da atividade física (preventiva,
de vida para o mundo do trabalho e lazer.
terapêutica e de qualidade de vida).
Adotar hábitos de higiene, reeducação Atividade física na prevenção de doenças
alimentar e prática de Educação Física para do trabalho.
prevenção de doenças.
Orientações para a prática corporal
Introduzir hábitos posturais saudáveis no saudável.
cotidiano
Importância dos grupos alimentares
Possibilitar aos estudantes a vivência associados à prática da atividade física.
sistematizada
de
conhecimentos
e
Estilos de vida e doenças relacionadas
habilidades da cultura corporal.
(sedentarismo,
obesidade,
doenças
Reconhecer o esporte como elemento de cardíacas).
ludicidade, prazer e recreação nos mais
Autoestima:
conceito
e
técnicas
variados ambientes.
motivacionais.
Valorizar o trabalho em equipe na busca de
Organização de ruas de lazer, gincanas,
um bem comum.
jogos interclasses, torneios e festivais.
Jogos e atividades recreativas.
Cultura corporal.

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Articular conhecimentos filosóficos e Reconhecimento da cultura, da experiência
diferentes conteúdos e modos discursivos e do interesse profissional dos estudantes.
nas ciências naturais e humanas, nas artes
Natureza e Cultura.
e em outras produções culturais.
Contextualizar conhecimentos filosóficos, Pensamento mítico e pensamento crítico
tanto no plano de sua origem específica racional (sensos, consciências, mitos,
quanto em outros planos: o pessoal- ciência).
biográfico; o entorno sociopolítico, histórico
e cultural; o horizonte da sociedade
163

científico-tecnológica.

Principais períodos da Filosofia.

Compreender a origem e história da Algumas definições de
Filosofia.
características do filosofar.

filosofia

e

Conhecer os primeiros filósofos, suas ideias Mitologia e filosofia Pré Socrática.
e sua influência sobre o pensamento
Principais filósofos do período da História
moderno.
da Filosofia Antiga.
Entender como o conjunto de conhecimento
filosóficos iniciais contribuiu para a • Produção oral e escrita a partir de textos
filosóficos.
constituição da tradição clássica.
• Mito e mitologia africana e indígena.

DISCIPLINA: FÍSICA
Conteúdos
Objetivos da aprendizagem
Identificar as leis do movimento em
situações e fenômenos cotidianos, sendo Estudo do
Unidades.
capaz de enunciá-las.

Sistema

Internacional

de

Explicar como se dá o fluxo de matéria e Leis de Newton e suas aplicações.
energia na natureza e seus possíveis
impactos ambientais.
Trabalho.
Explicar sobre as diversas
energéticas, diferenciando as
renováveis e não renováveis.

fontes Energia Mecânica.
fontes

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

164

Reconhecer e aplicar o uso das escalas
cartográficas e geográficas, como formas
de organizar e conhecer a localização,
distribuição e frequência dos fenômenos
naturais e humanos.
Ler, analisar e interpretar os códigos
específicos da Geografia (mapas, gráficos,
tabelas etc.), considerando-os como
elementos de representação de fatos e
fenômenos espaciais e/ou especializado.

A Geografia e o mundo do trabalho no
Distrito Federal e o reconhecimento da
cultura, da experiência e do interesse
profissional dos estudantes.
A terra no espaço os movimentos de
rotação e a translação: dias e noites e as
estações do ano.
Introdução à cartografia, orientação e
coordenadas
geográficas:
paralelos,
meridianos, latitude, longitude e fusos
horários.

DISCIPLINA: HISTÓRIA

Objetivos da aprendizagem

Compreender a vida coletiva e a realidade
social como resultantes de um conjunto de
relações e elementos integrados e
articulados no tempo, passíveis de serem
transformados pela ação humana e de
seres compreendidos, organizados e
estruturados racionalmente.

Conteúdos

Pré-história.
Antiguidade Ocidental (Grécia e Roma).
Idade Média.
Expansão marítima e comercial.

Perceber
que
existem
diferenças Mercantilismo.
fundamentais entre sociedades da mesma
Reforma Protestante.
época cronológica (diversidade cultural),
assim como podemos perceber a
transformação de uma mesma sociedade o
tempo (noção de processo).

DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
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Reconhecer, empregar e traduzir as Interrogatives words (what, who, how).
palavras interrogativas (quem, o que e
Immediate Future (going to).
como).
Relacionar a Língua Inglesa com o Definitive and indefinite.
conhecimento da cultura de um grupo
Articles.
social.
Perceber a utilização de vocábulos ingleses Plural of noun.
nas tecnologias.
Verb to be.
Personal pronouns.
Demonstrative pronouns.
Countable and Uncountable nouns.
How much/How many.
Prepositions of places (in, on, at).
Text comprehension.

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

Objetivos da aprendizagem

Produzir
parágrafos
descritivos
e
narrativos, consoantes com a temática
pertinentes ao mundo do trabalho, cultura
e tecnologias.
Estabelecer relações entre os conceitos
sistematizados e a produção de textos
orais e escritos.
Estudar,
organizar
e
utilizar
conhecimentos da Língua Portuguesa em
atividades de leitura e escrita.

Conteúdos

Parágrafos descritivos e narrativos.
Morfologia: estrutura das palavras,
morfemas, processos de formação de
palavras, neologismos e classes de
palavras.
Morfossintaxe: termos essenciais da
oração.
Barroco.
Arcadismo.

Promover a leitura de livros de autores
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representativos da língua portuguesa do
Brasil e de autores lusófonos europeus e
africanos.
DISCIPLINA: MATEMÁTICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Entender as noções básicas de conjuntos Conjuntos:
para aplicação em situações do mundo real.
Noções básicas
Compreender
as
propriedades
das
entre
conjuntos:
União,
operações em cada um dos conjuntos Operações
numéricos e saber usá-las em situações interseção e diferença.
concretas.
Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros,
Compreender
as
propriedades
das Racionais, Irracionais e Reais.
operações de cada um dos conjuntos
numéricos (Naturais, Inteiros, Racionais, Função:
Irracionais e Reais) e saber usá-las em
- Plano Matemático.
situações concretas.
Entender o uso das funções como modelos - Relação e função.
matemáticos de situações do mundo real.
- Notação e representação gráfica.
Analisar informações expressas em gráficos
Função Polinomial do 1° grau:
ou tabelas como recurso para a construção
de argumentos.
- Representação gráfica.
Estabelecer a relação da Matemática com - Função afim e linear.
as tecnologias por meio da utilização de
aplicativos para construção de gráficos.
- Coeficiente angular, linear e zero da
função.
Entender o uso das funções como modelos
matemáticos de situações do mundo real.
Função Quadrática:
Analisar informações expressas em gráficos - Representação gráfica.
ou tabelas como recurso para a construção
de argumentos.
- Concavidade, zeros da função e vértice.
Estabelecer a relação da Matemática com - Imagem.
as tecnologias por meio da utilização de
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aplicativos para construção de gráficos.
Entender o uso das funções como modelos
matemáticos de situações do mundo real.
Analisar informações expressas em gráficos
ou tabelas como recurso para a construção
de argumentos.
Estabelecer a relação da Matemática com
as tecnologias por meio da utilização de
aplicativos para construção de gráficos.

DISCIPLINA: QUÍMICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Relacionar os conhecimentos de Química Breve histórico da Química.
com as diversas expressões culturais e com
Método científico na produção do saber
o mundo do trabalho.
químico.
Relacionar a Química com as tecnologias.
Ciência Química como possibilitadora de
Relacionar os conhecimentos de Química uma transformação ética da natureza.
com as diversas expressões culturais e com
Fenômenos físicos e químicos.
o mundo do trabalho.
Reconhecer as transformações químicas Conceitos básicos da Química: matéria,
que ocorrem na natureza e em diferentes corpo, objeto, massa e volume.
sistemas produtivos ou tecnológicos.
Os estados de agregação da matéria, suas
Utilizar códigos e nomenclaturas da transformações e propriedades.
Química para caracterizar materiais,
Propriedades da matéria – gerais e
substâncias ou transformações químicas.
específicas – PF, PE, Densidade.
Identificar e compreender o conhecimento
químico em situações cotidianas, tais como Substâncias simples e compostas.
receitas caseiras, produtos de limpeza, uso
Misturas homogêneas e heterogêneas.
de cosméticos, outros.
Identificar e compreender o conhecimento
químico em situações cotidianas, tais como
receitas caseiras, produtos de limpeza, uso
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de cosméticos, outros.
Utilizar códigos e nomenclaturas da
Química para caracterizar materiais,
Representação gráfica das propriedades de
substâncias ou transformações químicas.
substâncias e misturas.
Utilizar códigos e nomenclaturas da
Química para caracterizar materiais, Métodos de separação de misturas.
substâncias ou transformações químicas.
Transformações dos materiais e suas
Fenômenos
físicos
e
Utilizar códigos e nomenclaturas da propriedades/
Química para caracterizar materiais, químicos.
substâncias ou transformações químicas.
Reações químicas – evidências e
Empregar os recursos tecnológicos na representações transformações químicas
(reações químicas).
compreensão da Química.
Identificar e compreender o conhecimento Modelo atômico de Dalton.
químico em situações cotidianas, tais como
receitas caseiras, produtos de limpeza, uso Leis ponderais da Química.
de cosméticos, outros.
Cálculos proporcionais para a análise de
Identificar e compreender o conhecimento processos produtivos não complexos.
químico em situações cotidianas, tais como
receitas caseiras, produtos de limpeza, uso Efeitos dos gases poluentes na atmosfera e
os principais problemas por eles gerados.
de cosméticos, outros.
Reconhecer a evolução da química como Aplicações sustentáveis dos gases no
processo contínuo na construção formativa cotidiano.
de uma sociedade solidária e sustentável.
Identificar e compreender o conhecimento
químico em situações cotidianas, tais como
receitas caseiras, produtos de limpeza, uso
de cosméticos, outros.
Reconhecer as transformações químicas
que ocorrem na natureza e em diferentes
sistemas produtivos ou tecnológicos.
Pesquisar sobre os agentes perturbadores
da atmosfera e suas fontes e compreender
suas transformações e seus efeitos a curto,
médio e longo prazo.
Pesquisar sobre os agentes perturbadores
da atmosfera e suas fontes e compreender
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suas transformações e seus efeitos a curto,
médio e longo prazo.

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Desenvolver o pensamento sociológico.

Introdução ao estudo de
Conceito, objeto de estudo.

Sociologia:

Analisar Questões sociológicas como
ciência. Discutir instituições e processos de Histórico da ciência sociológica.
socialização para debater as mudanças
Meios de comunicação:Radio , Internet, TV
sociais.
Levar o aluno perceber as relações entre Oferta de cursos técnicos
profissionalização e possibilidade
de
Indivíduo
e o processo
mobilidade social.
Socialização, Isolamento social.
Desenvolver pensamento sociológico.
Reconhecer
humano.

o

comportamento

Social:

social

Construção de uma visão crítica.

2ª ETAPA
DISCIPLINA: ARTES

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Identificar as manifestações artísticas com Aspectos da globalização, obra de arte e
o universo cultural e em que estão sua função
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inseridas.

Cultura de massa

Utilizar o ambiente virtual para acessar
Cultura popular
obras artísticas.
Relacionar as manifestações artísticas com Arte
barroca:
a cultura do estudante
Neoclassicismo

Europa

e

Brasil

Identificar
e
utilizar
as
diversas
manifestações artísticas na temática Realismo
relacionada ao mundo do trabalho
Apreciar e conhecer produções artísticas a
partir de softwares livres.

Romantismo.

Arte acadêmica brasileira
Relacionar a Arte com os cursos técnicos
com oferta no Distrito Federal como Cultura brasileira e brasiliense em relação à
carpintaria, marcenaria, designer, gráfica,
mundial
publicidade, fotografia, danças, bandas
musicais, etc.
Aspectos relacionados ao teatro realizado
Reconhecer a cultura, a experiência de vida no Brasil e na capital (artistas e obras).
e o interesse profissional dos estudantes na
Produção cênica e musical no Distrito
produção artística.
Federal.
Pesquisa de danças folclóricas, tradicionais
e aspectos cênicos nas diversas regiões
administrativas do DF. Influência da arte no
mundo profissional.
Reciclagem

DISCIPLINA: BIOLOGIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Revisar a crescente e complexidade dos Características gerais dos seres vivos
níveis de organização a partir da célula
como unidade morfofisiológica dos seres Níveis de organização da vida
vivos.
Organização e estrutura celular
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Compreender a relevância ecológica, Características gerais dos vírus
médico, sanitária, socioeconômica e cultural
Características gerais das bactérias
da biodiversidade
Identificar as doenças infecciosas e os Características dos protistas
ciclos das doenças parasitárias e como elas
Características gerais dos fungos
se apresentam no corpo humano
Compreender a importância da vacinação A importância ecológica e socioeconômica
de vertebrados e invertebrados
no controle de doenças
Conhecer hábitos para uma boa saúde

Aids, Papiloma Humano HPV, Gonorreia,
entre outras.

Conhecer as Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST) e seus agentes
causadores, formas de contágio e meios de
prevenção.

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Relacionar os conhecimentos de Educação Esporte e corpo: o corpo envolvido no
Física com a cultura do estudante.
esporte e na sociedade; o esporte na
construção de ideais de corpo e melhoria na
Estabelecer a relação da Educação Física qualidade de vida.
com as tecnologias.
Esporte e mídia: a influência da mídia no
Reconhecer a importância das práticas esporte, a representação de heróis e ídolos
esportivas e sua origem histórica
pela mídia.
Assumir uma postura crítica em relação à Esporte e sociedade.
influência da mídia no esporte e culto ao
corpo.
Esporte e sua evolução.
Reconhecer o caráter lúdico dos jogos e das Manifestações do esporte: Esporte de lazer,
brincadeiras como forma de lazer.
Esporte de rendimento e Esporte
educacional.
Conhecer os principais sistemas fisiológicos
envolvidos na prática de atividades físicas. Autoestima: conceito e técnicas.
Reforçar a autoestima por meio da atividade Noções de funcionamento do corpo humano
(aparelho locomotor, sistema esquelético e
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física.

muscular).
Autoestima: conceito e técnicas.

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
Panorama geral do início da filosofia.

Compreender a origem e história da
Filosofia.

Principais períodos da Filosofia.
Algumas definições de
características do filosofar

Refletir e dialogar sobre a influência das
novas tecnologias no cotidiano da
humanidade.

filosofia

e

Percepção da influência e da utilização
das novas tecnologias no cotidiano.

Distinguir os conceitos de ética e valor.
Dimensão humana do trabalho.
Estabelecer a relação entre a dimensão
ética e o contexto político, social e
econômico atual.

Conceito de ética e moral.

Problematizar o conhecimento como
construção
sócio-histórica
da
humanidade.

Teoria do conhecimento.

Teoria da Ciência

Estética e Filosofia da Filosofia.

DISCIPLINA: FÍSICA

Objetivos da Aprendizagem

Conteúdos

Energia;

Energia Térmica;

Compreender o conceito de energia;

Princípios da Óptica Geométrica;

Identificar
as
manifestação;

diversas

formas

de Calorimetria;

Definir Energia Térmica;

Consumo de energia elétrica ligados a
aparelhos que promovem aquecimento e
resfriamento;

Compreender os princípios básicos da
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Óptica Geométrica;
Fontes de luz;
Sombra;
Princípio da Propagação Retilínea;
Princípio da Reversibilidade;
Relacionar cores com frequências da luz e
compreender a composição da luz branca.
Compreender a relação entre fatores
climáticos e ambientais e seus impactos.
Definir conceitos de termologia através da
diferenciação de suas definições cotidianas
e científicas.
Associar o conceito de Energia Térmica e
Energia Elétrica.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

Objetivos da aprendizagem

Reconhecer a cultura, a experiência e o
interesse profissional dos estudantes para
ajudá-los no que for possível quanto ao seu
contexto de trabalho e seus projetos de
vida.

Conteúdos

Geografia e o mercado de trabalho,
profissões, cursos específicos e inovações
na área da Geografia.
Rotação,
translação,
domínios
morfoclimáticos do Brasil e no mundo

Reconhecer os fenômenos espaciais a
conceitos:
coordenadas
partir
da
seleção,
comparação
e Cartografia,
interpretação,
identificando
as geográficas
singularidades ou generalidades de cada
Associação coordenadas geográficas e
lugar, paisagem ou território.
urbanização
Selecionar e elaborar esquemas de
investigação
que
desenvolvam
a Regiões do Brasil (IBGE)
observação dos processos de formação e
transformação dos territórios, tendo em
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vista as relações de trabalho, a Complexos geoeconômicos
incorporação de técnicas e tecnologias, e o
Setores da economia:
estabelecimento de redes sociais.
Analisar e comparar interdisciplinarmente
as
relações
entre
preservação
e
degradação da vida no planeta, tendo em
vista o conhecimento de sua dinâmica e a
mundialização dos fenômenos culturais,
econômicos, tecnológicos e políticos que
incidem sobre a natureza, nas diferentes
escalas – local, regional, nacional e global.

Agropecuária,
tecnologia

Indústria,

serviços

e

Os setores que mais empregam mão de
obra.
População e sujeito e seu lugar

Conexões, escalas/ O DF e a RIDE:
Reconhecer os fenômenos espaciais a aspectos históricos, políticos, sociais e
partir
da
seleção,
comparação
e econômicos.
interpretação,
identificando
as
Sistemas
naturais,
biomas:
clima,
singularidades ou generalidades de cada
vegetação e relevo no Brasil
lugar, paisagem ou território.
Selecionar e elaborar esquemas
investigação
que
desenvolvam
observação dos processos

População conceitos, Pirâmide
de
Agropecuária/economia
a

Etária

Crescimento da população do Distrito
Federal e da RIDE (Região de
Reconhecer os fenômenos espaciais a
desenvolvimento ).
partir
da
seleção,
comparação
e
interpretação,
identificando
as
singularidades ou generalidades de cada
lugar, paisagem ou território.
Selecionar e elaborar esquemas de
investigação
que
desenvolvam
a
observação dos processos de formação e
transformação dos territórios, tendo em
vista as relações de trabalho, a
incorporação de técnicas e tecnologias, e o
estabelecimento: de redes sociais.
Analisar e comparar interdisciplinarmente
as
relações
entre
preservação
e
degradação da vida no planeta, tendo em
vista o conhecimento de sua dinâmica e a
mundialização dos fenômenos culturais,
econômicos, tecnológicos e políticos que
incidem sobre a natureza, nas diferentes
escalas – local, regional, nacional e global.
Reconhecer os fenômenos espaciais a
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partir
da
seleção,
comparação
e
interpretação,
identificando
as
singularidades ou generalidades de cada
lugar, paisagem ou território.
Selecionar e elaborar esquemas de
investigação
que
desenvolvam
a
observação dos processos de formação e
transformação dos territórios, tendo em
vista as relações de trabalho, a
incorporação de técnicas e tecnologias, e o
estabelecimento de redes sociais.
Analisar e comparar interdisciplinarmente
as
relações
entre
preservação
e
degradação da vida no planeta, tendo em
vista o conhecimento de sua dinâmica e a
mundialização dos fenômenos culturais,
econômicos, tecnológicos e políticos que
incidem sobre a natureza, nas diferentes
escalas – local, regional, nacional e global
Interdisciplinarmente as relações entre
preservação e degradação da vida no
planeta, tendo em vista o conhecimento de
sua dinâmica e a mundialização dos
fenômenos
culturais,
econômicos,
tecnológicos e políticos que incidem sobre a
natureza, nas diferentes escalas – local,
regional, nacional e global.
Reconhecer a cultura, a experiência e o
interesse profissional dos estudantes,
diante da realidade do DF e de sua RIDE.

DISCIPLINA: HISTÓRIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Identificar mudanças e permanências, Iluminismo.
continuidades e descontinuidades, os
acontecimentos sociais nos diferentes
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ritmos de duração – longa, média e curta.

Revolução Francesa e Era Napoleônica.

Compreender
cidadania
em
uma História da África: cultura e sociedade.
perspectiva histórica, como resultado de
lutas, confrontos e negociações, e Processo de Independência do Brasil.
constituída por intermédio de conquistas
Brasil Império
sociais de direitos.
– I Reinado.
Entender as relações internacionais
(formação de blocos econômicos) e os
problemas que se colocam para a cidadania Brasil Império
(participação política e poder efetivo de
- II Reinado: política interna e externa;
influenciar as decisões de Estado; as
evolução econômica e social.
identidades nacionais, étnicas e mundiais) e
outras questões do mundo contemporâneo.

DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Revisão de etapas anteriores

Text comprehension.

Empregar os pronomes possessivos.

Present Continuous.

Utilizar a linguagem para sugerir, pedir, Simple Present (do, does).
proibir.
Imperative (Affirmative – Negative form).
Produzir frases e textos simples com os
Adverb of time.
pronomes possessivos.

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Gêneros textuais orais (apresentações,
Compreender, interpretar, analisar e exposições, debates, seminários).
produzir diferentes gêneros textuais
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pertinentes às temáticas de cultura, mundo Tipologias
textuais:
do trabalho e tecnologias.
descrição e dissertação.

narração,

Estabelecer relações entre os conceitos Morfologia:
estrutura
das
palavras,
sistematizados e a produção de textos orais morfemas, processos de formação de
e escritos.
palavras, neologismos e classes de
palavras.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Identificar conhecimentos matemáticos REVISÃO de operações com naturais e
como meios de compreensão e conversão números inteiros (números positivos e
do mundo, através da abordagem histórica negativos)
dos números naturais e inteiros
Soma, Subtração, multiplicação, divisão e
Estimular interesse, curiosidade, espírito de potências.
investigação
e
desenvolvimento
da
capacidade para resolver situações Revisão (RÁPIDA) de operações com
decimais:
problema
Porcentagem, Regra de três simples e Soma, subtração e multiplicação com
composta. Conceituar função e representar vírgula
graficamente uma função afim;
Divisão de inteiros positivos sem vírgula
Resolver desafios e problemas que
Multiplicação e divisão com múltiplos de 10
envolvam raciocínio lógico
(andar com a vírgula e/ou completar com
Semelhança de triângulos| Relações zeros)
métricas no triângulo retângulo. Utilizar a
semelhança de triângulos para estabelecer
as relações métricas no triângulo retângulo
(inclusive o teorema de Pitágoras) e aplicá- Potências com naturais e decimais com
vírgula
las para resolver e elaborar problemas.
Matrizes
Lineares.

e

Determinantes

Sistemas Números quadrados perfeitos e cubos
perfeitos
Raízes quadradas e cúbicas
Frações
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Noções geométricas
Interpretar informações de natureza
científica
realizando
previsão
de
tendência,extrapolação, interpolação e
interpretação.
Resolver
problema
com
dados
apresentados em tabelas ou gráficos ou
tabelas como recurso para a construção
deAnalisar informações expressas em
gráficos ou tabelas como recurso para a
construção de argumentos.
Represente e interpreta uma tabela de
números como uma matriz, identificando
seus elementos e seus usos;

DISCIPLINA: QUÍMICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Revisar e reconhecer as substâncias e Substâncias e misturas
misturas existents em nosso cotidiano
A evolução dos modelos atômicos.
(Revisão da 1 etapa)
Reconhecer a evolução da química como Átomo e o íon: Núcleo e eletrosfera.
processo contínuo na construção formativa
Importância dos isótopos e dos nuclídeos.
de uma sociedade solidária e sustentável.
Compreender a estrutura do átomo Relações de similaridade entre os diversos
átomos (isóbaros, isótonos e isótopos) e
constituído por núcleo e eletrosfera.
sua importância.
Estabelecer a relação da Química com as
Radioatividade: Estabilidade do núcleo por
tecnologias.
meio de emissão de partículas (alfa, beta e
Compreender a estrutura do átomo gama).
constituído por núcleo e eletrosfera.
Fenômenos radioativos que ocorrem no
Interpretar processos nucleares em usinas cotidiano e os cuidados que se deve ter com
de produção de energia elétrica na a radiação.
indústria, agricultura, medicina, ou em
artefatos bélicos, em função das interações Perigos e os benefícios provocados pelas
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e radiações nucleares, comparando riscos e radiações.
benefícios do uso da tecnologia nuclear.
Estabilidade atômica e os processos de
Interpretar processos nucleares em usinas fusão e fissão nuclear.
de produção de energia elétrica na
indústria, agricultura, medicina, ou em Diagrama de Linus Pauling e a distribuição
artefatos bélicos, em função das interações eletrônica/ Camadas de valência e
e radiações nucleares, comparando riscos e subníveis mais energéticos de cada
elemento.
benefícios do uso da tecnologia nuclear.
Interpretar processos nucleares em usinas
de produção de energia elétrica na
indústria, agricultura, medicina, ou em
artefatos bélicos, em função das interações
e radiações nucleares, comparando riscos e
benefícios do uso da tecnologia nuclear.

Classificação periódica dos elementos:
Critérios utilizados historicamente para a
organização dos elementos químicos na
Tabela Periódica.

Posição dos elementos na Tabela Periódica
relacionada com suas propriedades
Interpretar processos nucleares em usinas (eletronegatividade, temperatura de fusão e
de produção de energia elétrica na ebulição, densidade, caráter metálico e raio
indústria, agricultura, medicina, ou em atômico).
artefatos bélicos, em função das interações
e radiações nucleares, comparando riscos e Ocorrência, a obtenção e a aplicação de
alguns elementos químicos.
benefícios do uso da tecnologia nuclear.
Compreender a estabilidade de átomos dos Identificação dos elementos naturais e
elementos químicos e a configuração artificiais.
eletrônica.
Importância tecnológica e econômica dos
Conhecer o processo de construção metais.
histórica e a estrutura da tabela periódica.
Ligações químicas: Tipos de ligações
Conhecer o processo de construção químicas.
histórica e a estrutura da tabela periódica.
Representações de Lewis, estrutural e
Relacionar o estudo dos elementos molecular.
químicos e a economia solidária.
Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e
Relacionar o estudo dos elementos óxidos.
químicos e a economia solidária.
Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e
Relacionar o estudo dos elementos óxidos.
químicos e a economia solidária.
Relacionar os produtos naturais e
industrializados com o processo de
combinação dos átomos por meio das
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ligações químicas.
Relacionar os produtos naturais e
industrializados com o processo de
combinação dos átomos por meio das
ligações químicas.
Relacionar os produtos naturais e
industrializados com o processo de
combinação dos átomos por meio das
ligações químicas.
Identificar as funções inorgânicas e suas
aplicações no cotidiano.

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Compreender as diferentes manifestações Novas Tecnologias no cotidiano
sociais e segmentos sociais, agindo de
Relação
sociologia
com
a
modo a preservar o direito à diversidade.
Profissionalização.
Levar o aluno perceber as relações entre
profissionalização e Também como as Modos de produção: escravista, feudal,
dificuldades ,políticas, Econômicas E de capitalista e socialista
expressão, para contribuir com as
mudanças sociais
Identificar e Comparar os diferentes modos
de organização e sua importância.

3ª ETAPA
DISCIPLINA: ARTES

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
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Relacionar as manifestações artísticas com Impressionismo
a cultura do estudante.
Brasil e Europa

e

pós-impressionismo:

Identificar as manifestações artísticas com Modernismo europeu e brasileiro
o universo cultural e em que estão
inseridas.
Cubismo
Apreciar e conhecer produções artísticas a
Surrealismo
partir de softwares livres
Identificar
e
utilizar
as
diversas Abstracionismo
manifestações artísticas na temática
relacionada ao mundo do trabalho.
Expressionismo
Reconhecer a cultura, a experiência de vida
e o interesse profissional dos estudantes na Arte contemporânea mundial com a
produção artística.
vertente da multicultura e da intercultura
Identificar as manifestações artísticas com
o universo cultural e em que estão Produção cênica e musical contemporânea
inseridas. Apreciar e conhecer produções
artísticas a partir de softwares livres.
Arte contemporânea de Brasília
Relacionar a Arte com os cursos técnicos
com oferta no Distrito Federal como Tachismo
carpintaria, marcenaria, designer, gráfica,
publicidade, fotografia, danças, bandas
Minimalismo
musicais, etc.
Pop Art
Arte Conceitual
Land Art
Arte Povera
Happening
Body Art
Hiper realism
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Performance e Instalações

DISCIPLINA: BIOLOGIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Revisar a crescente e complexidade dos Características gerais dos seres vivos
níveis de organização a partir da célula
como unidade morfofisiológica dos seres Níveis de organização da vida
vivos.
Organização e estrutura celular
Caracterizar a diversidade da vida,
relacionando-a com os mecanismos Origem da vida
evolutivos envolvidos na adaptação e
distribuição dos seres vivos nos diferentes Evolução
ambientes.
Diversidade Biológica
Compreender o código genético como fator
DNA e RNA
gerados e transmissor de anomalias, em
virtude de processos de interferência Genética Mendeliana
humana e ambiental, e promotor da
diversidade dos seres vivos.
Sistema ABO/Rh
Analisar de acordo com os aspectos éticos, Biotecnologia
vantagens
e
desvantagens
da
biotecnologia, considerando os processos Biotecnologia e Agricultura
biológicos,
ambientais,
culturais,
Biotecnologia e Medicina
econômicos e sociais
Compreender o funcionamento
dos Bioética
diferentes órgãos e sistemas do corpo
humano assim como as inter-relações e Fisiologia humana comparada e promoção
interdependências
dos
sistemas da saúde.
fisiológicos.

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
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Relacionar a atividade física com o gênero Gênero e atividade Física.
e idade.
Benefícios da prática de atividades físicas
Reconhecer a atividade física como
elemento de ludicidade, prazer e recreação Estilos de vida e doenças relacionadas
(sedentarismo,
obesidade,
doenças
nos mais variados ambientes.
cardíacas, entre outras)
Adotar hábitos de higiene, reeducação
alimentar e prática de Educação Física para Ginástica laboral.
prevenção de doenças.
Organização de ruas de lazer, gincanas,
Introduzir hábitos posturais saudáveis no jogos interclasses, torneios e festivais
Estratégias de equipe, regras combinadas,
cotidiano.
integração pelas práticas, solução de
Possibilitar aos estudantes o entendimento problemas.
da Educação Física escolar como qualidade
Os jogos de salão no auxílio da cognição,
de vida para o mundo do trabalho e lazer.
raciocínio lógico e solução de problemas.
Conhecer o campo de atuação da
Importância da atividade física (preventiva,
Educação Física.
terapêutica, de qualidade de vida e
Introduzir hábitos posturais saudáveis no reabilitação).
cotidiano.

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Distinguir os conceitos de ética e valor.

Dimensão humana do trabalho.

Valorizar o trabalho como meio
privilegiado
da
autoconstrução
e
desvalorizar a labuta como valor em si.

Conceito de ética e moral.

Ampliar

Conceito de democracia, participação,
política, cidadania e consciência crítica.

Diferenciação entre ética e valor,
regras e normas, e entrelaçamento
entre
Reconhecer o trabalho social como esforço ambos.
comum necessário para a construção da
vida compartilhada, além de reconhecer a
injustiça e a inumanidade na distribuição Filosofia e o mundo do trabalho no Distrito
dos frutos desse esforço histórico coletivo. Federal.
a

concepção

de

política,
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entendida como algo também presente
no cotidiano e permitir uma reflexão sobre
as relações de poder que estruturam o
contexto social brasileiro atual.
Construir uma concepção de cidadania a
partir do respeito ao bem comum e da
consciência social, democrática, solidária
e tolerante.

Contextualização do termo política e
suas aplicações no dia a dia, nas
decisões em políticas públicas pelos
representantes do povo.
Ética e cidadania.
Ética e construção de valores.

DISCIPLINA: FÍSICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Explicar conceitos fundamentais de
eletricidade e relacionar com suas variadas
aplicações.
Correlacionar eletricidade e magnetismo e
aplicar no entendimento de fenômenos
naturais e tecnológicos.

Potência Elétrica e Energia Eletrica
Corrente Elétrica
Princípios de eletricidade.
Geradores e receptores elétricos.

Resistência elétrica.
Explicar conceitos fundamentais de
magnetismo e relacionar com suas variadas Princípios de Eletricidade Princípios de
aplicações.
Eletromagnetismo
Explicar sobre as diversas
energéticas, diferenciando as
renováveis e não renováveis
Identificar Aplicações
Medicina atual.

da

fontes
fontes

Física

na

Transformações
energéticas:
energia
elétrica em térmica, química em elétrica,
elétrica em mecânica.
Espectro eletromagnéticos

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos
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Reconhecer a cultura, a experiência e o
interesse profissional dos estudantes para
ajudá-los no que for possível quanto ao seu
contexto de trabalho e seus projetos de
vida.
Reconhecer na aparência das formas
visíveis e concretas do espaço geográfico
atual sua essência, ou seja, os processos e
conflitos
históricos,
construídos
em
diferentes tempos, e os processos
contemporâneos, conjunto de práticas dos
diferentes agentes que resultam em
profundas mudanças na organização e no
conteúdo no espaço.
Identificar, analisar e avaliar o impacto das
transformações
naturais,
sociais,
econômicas, culturais e políticas em seu
“lugar-mundo”, comparando, analisando e
sintetizando a densidade das relações e
transformações que tornam concreta a
realidade.

A Geografia e o mundo do trabalho no
Distrito Federal e o reconhecimento da
cultura, da experiência e do interesse
profissional dos estudantes, assim como a
relação entre a Geografia e os cursos
técnicos com oferta no Distrito Federal.
Capitalismo, Socialismo, Comunismo.
Urbanização e Primeira Guerra Mundial
Segunda Guerra Mundial
Indústria e a Geopolítica da guerra fria.
Globalização
Estudo dos continentes através da
formação dos blocos econômicos e de
Organismos Supranacionais, com ênfase
no Mercosul e na União Europeia, assim
como na ONU, no FMI, no G7, no G20 e no
BRICs, respectivamente.

Reconhecer nos fenômenos espaciais e na
aparência das formas visíveis e concretas
do espaço geográfico atual sua essência,
ou seja, os processos e conflitos históricos,
construídos em diferentes tempos, e os
processos contemporâneos, conjunto de
práticas dos diferentes agentes que
resultam em profundas mudanças na
organização e no conteúdo do espaço.
Identificar, analisar e avaliar o impacto das
transformações
naturais,
sociais,
econômicas, culturais e políticas em seu
“lugar-mundo”, comparando, analisando e
sintetizando a densidade das relações e
transformações que tornam concreta a
realidade.
Reconhecer na aparência das formas
visíveis e concretas do espaço geográfico
atual sua essência, ou seja, os processos e
conflitos
históricos,
construídos
em
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diferentes tempos, e os processos
contemporâneos, conjunto de práticas dos
diferentes agentes que resultam em
profundas mudanças na organização e no
conteúdo do espaço.
Identificar, analisar e avaliar o impacto das
transformações
naturais,
sociais,
econômicas, culturais e políticas em seu
“lugar-mundo”, comparando, analisando e
sintetizando a densidade das relações e
transformações que tornam concreta a
realidade.
Analisar e comparar interdisciplinarmente
as
relações
entre
preservação
e
degradação da vida no planeta.
Entender a globalização como um
fenômeno decorrente da implementação de
novas tecnologias de comunicação e
informação, isto é, de novas redes técnicas
que permitem a circulação de ideias,
mensagens, pessoas e mercadorias num
ritmo acelerado e que acabaram por criar a
interconexão entre os lugares em tempo
simultâneo.
Entender a globalização como um
fenômeno decorrente da implementação de
novas tecnologias de comunicação e
informação, isto é, de novas redes técnicas
que permitem a circulação de ideias,
mensagens, pessoas e mercadorias num
ritmo acelerado e que acabaram por criar a
interconexão entre os lugares em tempo
simultâneo.
Analisar transformação dos territórios,
tendo em vista as relações de trabalho, a
incorporação de técnicas e tecnologias.
Abordar a espacialização dos problemas
ambientais e da biotecnologia em
articulação com a Biologia, a Física, a
Química, a Filosofia e, mais uma vez, com
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a economia.

DISCIPLINA: HISTÓRIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Utilizar conceitos para explicar relações I Guerra Mundial.
sociais, econômicas e políticas de
realidades históricas singulares, com Crise de 1929.
destaque para a questão da cidadania.
Fascismo e Nazismo.
Refletir sobre as grandes transformações
tecnológicas e os impactos que produzem II Guerra Mundial.
na vida das sociedades.
Brasil - Era Vargas.
Dar importância aos intercâmbios entre as
diferentes sociedades e às negociações na Brasil - Governos militares.
mediação de conflitos.
Brasil, América Latina e o mundo no século
XXI.
História da África Contemporânea.

DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Objetivos da aprendizagem

Revisão de etapas anteriores

Conteúdos

Simple Past (regular/irregular verbs).

Identificar os vocábulos da Língua Inglesa, Comparison of adverbs and adjectives.
relacionando-os e associando-os com os da
Língua Portuguesa, considerando o Comparative and superlative of adjectives.
universo socioeconômico, cultural e o
Text comprehension.
conhecimento do mundo do trabalho.
Aplicar
softwares
livres
para
o Simple Future (will).
enriquecimento vocabular, esclarecimento
de dúvidas ortográficas e pesquisa Conditional tense (would).
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semântica.

Affirmative – negative – interrogative.

Utilizar os conhecimentos da Língua Inglesa Modal Verb (can/could).
no acesso às informações tecnológicas e
culturais,
considerando
o
contexto
socioeconômico do estudante trabalhador.

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

Objetivos da aprendizagem
Compreender, interpretar, analisar e
produzir diferentes gêneros textuais
pertinentes às temáticas de cultura, mundo
do trabalho e tecnologias.
Expor, socializar, argumentar e contraargumentar
textos,
situações
e
circunstâncias sobre as temáticas de
direitos
humanos,
diversidade
e
sustentabilidade.

Conteúdos

Produção de relatos, comentários e
resumos críticos a respeito das novas
tendências tecnológicas.
Tipo textual: dissertação (persuasão,
argumentação, texto explicativo).
Produção
de
textos
dissertativos
consoantes com o mundo do trabalho e as
experiências do estudante.

Estabelecer relações entre os conceitos Período composto por coordenação.
sistematizados e a produção de textos orais
Sintaxe do período composto
e escritos.
subordinação.

por

Estudar, organizar e utilizar conhecimentos
Sintaxe de concordância.
da Língua em atividades de leitura e escrita.
Pré-Modernismo.
Proporcionar leitura de entretenimento, Modernismo.
estudo, pesquisa, contentamento, outros.
Tendências contemporâneas da literatura
de Língua Portuguesa.
DISCIPLINA: MATEMÁTICA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Identificar conhecimentos matemáticos REVISÃO de operações com naturais e
como meios de compreensão e conversão números inteiros (números positivos e
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do mundo, através da abordagem histórica negativos)
dos números naturais e inteiros
Soma, Subtração, multiplicação, divisão e
Estimular interesse, curiosidade, espírito de potências.
investigação
e
desenvolvimento
da
capacidade para resolver situações Revisão (RÁPIDA) de operações com
decimais:
problema
Soma, subtração e multiplicação com
vírgula

Estatística, Matemática Financeira.
Resolver desafios e problemas
envolvam raciocínio lógico
Função Polinomial.
Geometria Analítica.

que
Divisão de inteiros positivos sem vírgula
Multiplicação e divisão com múltiplos de 10
(andar com a vírgula e/ou completar com
zeros)
Potências com naturais e decimais com
vírgula
Números quadrados perfeitos e cubos
perfeitos
Raízes quadradas e cúbicas
Frações
Noções geométricas
Operações com polinômios.
Determinação do ponto de intersecção de
duas ou mais retas com a resolução de um
sistema de equações com duas incógnitas.
Pontos no plano cartesiano.
Equação de uma reta apresentada a partir
de dois pontos dados ou de um ponto e sua
inclinação.
Coeficientes da equação de uma reta.

DISCIPLINA: QUÍMICA
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Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Identificar e compreender o conhecimento Soluções e suas relações com a atividade
químico em situações cotidianas, tais como humana.
receitas caseiras, produtos de limpeza, uso
Definições e características das soluções
de cosméticos, outros.
cotidianas/ Classificação.
Identificar e compreender o conhecimento
químico em situações cotidianas, tais como Cálculos proporcionais na análise das
receitas caseiras, produtos de limpeza, uso concentrações.
de cosméticos, outros.
Cálculos de concentração.
Relacionar os conhecimentos químicos com
os saberes de vida dos estudantes no Termoquímica: Importância dos processos
termoquímicos Processostermoquímicos no
processo de ensinoaprendizagem.
cotidiano.
Relacionar os conhecimentos químicos com
energética
nos
processos
os saberes de vida dos estudantes no Variação
químicos.
processo de ensinoaprendizagem.
dos
alimentos
Perceber as implicações sociais e Energia
ambientais do uso de energia térmica consumidos/utilizados cotidianamente.
provenientes de transformações químicas.
Cálculo do valor energético dos alimentos
Identificar a produção de energia térmica nas refeições.
em diferentes transformações químicas.
Química orgânica: História da química
Perceber as implicações sociais e orgânica/ Relações com o meio ambiente.
ambientais do uso de energia térmica
provenientes de transformações químicas. Importância dos compostos orgânicos.
Perceber as implicações sociais e Características do carbono.
ambientais do uso de energia térmica
provenientes de transformações químicas.
Cadeias
carbônicas:
Classificação/
Compreender
a
importância
das
Propriedades.
substâncias orgânicas na sociedade
moderna.
Funções
orgânicas:
hidrocarbonetos,
álcool, éter, cetona, éster, aldeído, ácido
Compreender
a
importância
das
carboxílico, amina, amida, nitrocompostos,
substâncias orgânicas na sociedade
mistas e fenol.
moderna.
Nomenclatura dos compostos orgânicos
Compreender
a
importância
das
com até dez átomos de carbono (usual e
substâncias orgânicas na sociedade
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moderna.

IUPAC) para cada função.

Compreender
a
importância
das
substâncias orgânicas na sociedade
moderna.
Reconhecer a importância da química
orgânica na produção de fármacos e a
relação desses com a vida.
Compreender
a
importância
das
substâncias orgânicas na sociedade
moderna.

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA

Objetivos da aprendizagem

Conteúdos

Perceber a política como uma rede de Percepção da Influência e da utilização das
interesses e de acordos estabelecidos pelos novas tecnologias no cotidiano
seres humanos.
Organização Social Movimentos sociais.
Valorizar
o
exercicio
da
Democracia,cidadania, movimentos sociais Características/tipos/ciclo de movimentos
sociais.
e outras formas de participação
Cidadania
Participação políticas por meio de voto
obrigatório
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11. PLANO DE AÇÃO
Nossa preocupação maior, dentre outras, é com a formação do ser humano
transformador, aquele capaz de analisar criticamente a realidade, desvelando seus
determinantes sociais, políticos, econômicos e ideológicos, protagonista da construção
de uma sociedade justa e democrática, superando os determinantes geradores de
exclusão.
Nossa Proposta Pedagógica é uma proposta de trabalho que se encontra em
constante construção, onde as adaptações são feitas de acordo com a necessidade da
comunidade escolar.
A Instituição de Ensino avalia anualmente nas coordenações coletivas
(professores, coordenadores e direção) o processo educacional, onde são analisados os
pontos positivos e negativos de cada experiência com vistas ao aprimoramento.
Normalmente à aplicação de fichas avaliativas e formulários aplicados a todos os
segmentos para avaliar as ações desenvolvidas.
A cada semestre é realizado um pré-conselho onde os alunos respondem através
de fichas como ele e a família avaliam os projetos e as atividades realizadas durante o
semestre, apontam falhas, dão sugestões e fazem críticas. A Coordenação Pedagógica
faz um apanhado do resultado e faz o controle dos projetos.
A responsabilidade das ações de análise ou adendos da Proposta Pedagógica da
Escola é de responsabilidade coletiva, onde as análises e adendos são (re) construídos
coletivamente ao decorrer de reuniões coletivas que se dão ao decorrer do ano letivo
durante as coordenações pedagógicas da escola.

11.1. GESTÃO ESCOLAR
Forma de Gestão
O princípio da gestão democrática do ensino só se concretiza quando a prática se
realiza com o envolvimento de todos, respeitando-se as funções específicas de cada
profissional, e é baseado nesse princípio que apresentamos neste Recurso Humano, o
que se aponta em:
193

Essa tendência exige que a política educacional e a prática
educativa nas escolas assimilem o processo e criem
possibilidades para que a manifestação democrática se
consolide em cada cidadão brasileiro (Hora, 2007:19).

A construção, manutenção e bom funcionamento das relações entre escola,
família e comunidade requerem, antes de tudo, uma liderança escolar forte e
democrática.
É o compartilhamento da gestão da escola, distribuída entre todos os segmentos
envolvidos, que vai caracterizar uma gestão participativa, capaz de atender as
necessidades dos alunos no processo ensino-aprendizagem mais amplo: aquele que
além de construir conhecimentos também prepara para a vida pessoal e profissional e
para o exercício de ética e cidadania.
O gestor-líder é aquele que volta suas ações, de forma a solidificar um grande
compromisso com as famílias e comunidades envolvidas. O compartilhamento de um
propósito comum entre escola, família e comunidade em torno de uma educação de
qualidade para as crianças e adolescentes, nasce a partir da liderança e pode,
inicialmente, se manifestar por meio de projetos e ações que, aos poucos, vão desaguar
em uma gestão conjunta e parceria, capaz de realizar sonhos e planos que, em um
primeiro momento, pareciam impossíveis e muito distantes, e é acreditando nisso, que
toda a equipe do CEF 405 vem realizando seu trabalho, cada um exercendo seu papel
primordial para alcançar a educação idealizada, pensamento este que se reforça em:
Neste sentido, é fácil entender que a consolidação de uma
gestão democrática no interior da escola não é um processo
espontâneo e fácil. A dinâmica das relações do poder poderá
entravar o avanço do processo, sendo necessário que o
permanente esforço humano seja coletivo e encaminhado em
função de decisões de grupos e não de indivíduos (Hora,
2007:20).

Tal posicionamento foi reforçado com a reformulação do pensamento de que a
gestão escolar não pode centrar-se apenas sob os cuidados de uma pessoa, mas em
torno de um coletivo de pessoas que se representam sob formação de grupos
participativos como: Conselho escolar, Caixa escolar e Grêmio estudantil, contribuindo
assim para uma gestão democrática ativa e participativa no processo de ensino e
aprendizagem de nossos alunos.
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OBJETIVOS

Gerenciar
Unidade
Ensino.

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

a
de

Organizar para que todos os
setores da escola funcionem
com eficiência.

Reuniões com os diversos setores da
Unidade Escolar.
Coordenar e avaliar o cumprimento
das metas estabelecidas.
Propor ajustes para adequação dos
objetivos propostos de cada setor.

Cada ação será avaliada
pelos sujeitos dessa ação,
para verificar a qualidade
dos processos.

Equipe gestora

Durante
letivo

o

ano

Administrar os
recursos
financeiros
disponibilizados
pela SEEDF.

Garantir a utilização efetiva
desses
recursos
no
aprimoramento e melhorias
na Unidade Escolar.

Elaborar os planos de aplicação
financeira em acordo com as
necessidades da escola.
Prestar
contas
dos
recursos
recebidos.

Acompanhamento
da
aplicação dos recursos.
Verificação
com
a
comunidade escolar se as
ações realizadas atenderam
as necessidades.

Equipe gestora

Durante
letivo

o

ano

Elaboração
PP.

do

Garantir
a
construção
coletiva do PP com a
comunidade
escolar
e
viabilizar a implementação
do PP.

Promover
debates,
reuniões,
conversas e esclarecimentos sobre a
importância do PP.
Acompanhar e avaliar a construção
do documento.
Incentivar a participação de toda a
comunidade escolar.

Acompanhamento
das
ações desenvolvidas na
escola.
Análise de documentos,
debates,
junto
aos
professores
nas
coordenações.
Reuniões com a comunidade
escolar.

Equipe gestora,
coordenação

Durante
letivo

o

ano

Combater o uso
de drogas e
práticas
de
violência
no
estabelecimento
de ensino.

Oferecer
um
ambiente
seguro
dentro
do
estabelecimento de ensino.

Sensibilizar a comunidade escolar
sobre o tema através de palestras.
Buscar apoio de órgãos de segurança
pública.
Buscar parcerias com profissionais da
área da saúde.
Promover intervenções pedagógicas.

Nas coordenações, reuniões
com a comunidade escolar.

Equipe gestora,
coordenação,
SOE, professores

Durante
letivo

o

ano
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11.2. GESTÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

DAS AÇÕES
Reelaboração
e
implementação da
proposta pedagógica
da escola.

Melhorar os índices de
aprendizagem
dos
estudantes.
Adotar estratégias de ensino
e avaliação.

Incentivar o uso dos recursos tecnológicos
disponíveis no estabelecimento de ensino
Proporcionar apoio pedagógico adequado
Promover análise de dados e gráficos
referentes ao desempenho da escola

Reuniões
nas
coordenações

Equipe gestora,
coordenação,
professores

Durante
letivo

o

ano

Diminuir índices de
evasão e reprovação
escolar.

Redução na porcentagem
dos índices referentes ao
ano anterior.

Acompanhamento
dos
resultados
escolares
Divulgação para a comunidade dos
rendimentos escolares
Parceria com o Conselho Tutelar

Reuniões
nas
coordenações

Equipe gestora,
coordenação,
professores

Durante
letivo

o

ano

Promover formação
continuada
dos
docentes.

Contínua formação dos
professores.
Atualização dos docentes.

Reuniões coletivas
Parceria com a CRE
Estimular a participação dos docentes em
cursos

Reuniões
nas
coordenações

Equipe gestora,
coordenação

Durante
letivo

o

ano

Coordenar
os
projetos da escola.

Garantir a realização dos
projetos.
Atingir
os
objetivos
específicos de cada projeto.

Reuniões com equipes envolvidas em cada
projeto específico

Após a realização
dos projetos junto
à
comunidade
escolar.

Equipe gestora,
coordenação,
professores

Durante
letivo

o

ano

Acompanhar
trabalho docente.

Auxílio no planejamento de
aula.
Auxílio na organização dos
diários e acompanhamento
da dependência.
Acompanhar no auxílio da
execução de projetos.

Ajuda na produção do plano de curso e
organização curricular.
Planejamento das ações pedagógicas por
meio de discussões e reflexões com o
grupo docente.
Ajuda no preenchimento dos diários.
Analisar a adequação das atividades
cotidianas ao currículo.
Planejar semanalmente de forma que os
conteúdos tenham sequência didática e se
aproximem em algum momento do
conhecimento
prévio
dos
alunos,
facilitando as assimilações.

Nas coordenações

Equipe gestora,
coordenação

Durante
letivo

o

ano

o
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Avaliação do PPP a cada bimestre.
Construção do calendário de atividades a
cada bimestre.
Desenvolvimento de estratégias de ensino
considerando a diversidade etária dos
alunos.
Desenvolver
conhecimentos
que
incorporem práticas de elaboração nas
diversas formas de expressão artística,
bem como atividades relacionadas à
apreciação e análise da produção artística.

Otimizar
coordenações
pedagógicas.

as

Promover
formações
continuadas aos docentes.

Palestras, roda de conversa, seminários.
Formação continuada nas coordenações
participação em reuniões pedagógicas.
Organizar
momentos
de
trocas
de
experiências.
Subsidiar os planejamentos de atividades de
sala de aula.
Acompanhar o desempenho dos professores.
Auxiliar os professores na utilização da
plataforma e outras ferramentas.

Nas coordenações

Equipe gestora e
coordenação

Durante
letivo

o

ano

dos

Analisar e orientar na realização de
diagnósticos.
Verificar a realização das atividades na
plataforma

Nas coordenações,
através
de
gráficos.

Equipe gestora e
coordenação

Durante
letivo

o

ano

Localizar os alunos que não
estão
realizando
as
atividades na plataforma e
nem por meio do material
impresso

Ligações telefônicas aos alunos e/ou
responsáveis
Visitas aos alunos
Contratação de motoboy na tentativa de
localizar os alunos

Nas coordenações

Equipe gestora e
SOE

Durante
letivo

o

ano

Buscar
parcerias
para
palestras, roda de conversa,
seminários.
Promover um ambiente mais
humanizado.

Acompanhar
desempenho
alunos.

o
dos

Acompanhar
o
processo de busca
ativa
durante
o
período
de
pandemia

Realizar
alunos.

diagnóstico
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Criação
e
acompanhamento
dos
grupos
de
WhatsApp da escola

Acolhimento aos alunos e
responsáveis
Prestar
informações
e
atualizações aos alunos e
responsáveis

Alimentação diária dos grupos
informações sobre a rotina escolar

com

Reunião com pais

Equipe
SOE

gestora,

Durante
letivo

o
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11.3. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
A gestão de resultados do CEF 405 é aquela que prima pelo bom
desempenho dos alunos e da instituição de ensino.
Os processos de avaliação e acompanhamento para alcançar os resultados
educacionais dão-se em forma de diálogo entre a comunidade interna
professores/alunos, alunos/equipe gestora, equipe gestora/administrativa e em
alguns momentos o diálogo crítico construtivo no coletivo por meio de reuniões entre
a comunidade interna e externa.
Por vezes, quando necessário, durante as avaliações de resultados, acolhese os posicionamentos e sugestões participativas por meio de atas, aplicação de
questionários e sugestões orais e escritas.
Nestes entremeios, levantam-se quais são os processos e práticas opinadas
que possam servir de melhorias para o bom desempenho dos anos da instituição
de ensino quanto ao rendimento escolar, frequência e formação de pessoas
capazes de intervirem de forma crítica para melhorias qualitativas da sociedade, a
contar pelo próprio contexto sociocultural da comunidade.

11.4. GESTÃO PARTICIPATIVA
Com base na Gestão Democrática do ensino público (Lei 4.751/2012), sob a
figura do Diretor, do Vice-diretor, eleitos pela comunidade escolar interna e externa,
com ações da gestão democrática, a escola promove encontros e reuniões com os
órgãos colegiados – Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, representante e vice
representante de sala – para o estabelecimento de articulações e parcerias.
O CEF 405 tem como objetivo organizar estratégias durante o ano letivo para
aumentar progressivamente a participação da comunidade escolar nas atividades
da escola. Continuar promovendo atividades que propiciem maior interação entre
os profissionais da escola.
Promover a escola aberta, através de divulgação e implementação com
maior dinamismo das oficinas, oportunizando à comunidade escolar aprender uma
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profissão e utilizar o espaço escolar de forma prazerosa, aumentando o vínculo de
convivência com a escola.

11.5. GESTÃO DE PESSOAS
O Serviço de Orientação Educacional (SOE) sistematiza e desenvolve, da
melhor forma possível, suas atribuições necessárias para conhecer e estudar a
legislação pertinente ao trabalho desse setor; sempre procurando conhecer a
clientela e identificar suas demandas para nortear suas ações.
O SOE tem como objetivos: Analisar documentos legais e suas diretrizes
pedagógicas que norteiam o trabalho do Orientador, com finalidades de elaborar o
plano de ação para o ano letivo.
Tem como ações de colaborar na ação e reflexão das diretrizes pedagógicas,
de modo que estejam articuladas com o PPP da escola; levantando situações
problemas e desafios que necessitem de intervenção pedagógica; articulados com
ações interventivas junto à comunidade escolar, para auxiliar a superação das
demandas identificadas em acordo com o PPP da instituição de ensino; apoiando e
subsidiando os segmentos escolares tais como: Conselho Escolar, Grêmio
Estudantil, alunos, professores, pais e responsáveis e outros segmentos pertinentes
ao processo de ensino e aprendizagem da escola.

11.5.1. Ações junto ao corpo docente
Justificativa/objetivos: O trabalho do SOE está intimamente ligado ao trabalho
do corpo docente. Existe uma correlação entre os dois. Onde se faz necessário
estabelecer pontes, parceria entre os dois setores, para haver sucesso nos
trabalhos realizados. Colaborando, assim, no processo de aprendizagem e no
desenvolvimento do educando.
Objetivos: integrar as ações do SOE às dos professores e professoras, dando
suporte aos docentes com relação às problemáticas dos alunos.
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As ações são colaborativas com a dos professores para a realização de
projetos e ações; construindo e reconstruindo, conjuntamente, o PPP e o Regimento
Interno em parceria com a coordenação coletiva semanal por meio de trocas de
informações, devolutivas e sugestões, como também pela participação nos
conselhos de classe; apresentando e esclarecendo sobre o procedimento de
encaminhamento de alunos ao SOE, no sentido de auxiliar na sensibilização quanto
à prática da educação inclusiva.

11.5.2. Ações junto ao corpo discente
Justificativa/ objetivos: Como citado anteriormente, grande parte da
clientela escolar é formada por alunos de famílias de baixa renda e alta
vulnerabilidade. Dessa forma, o SOE contribui para que o educando tenha um
desenvolvimento integral; sempre que possível, atendendo às suas necessidades
individuais.
Os objetivos visam ampliar as possibilidades do aluno de interagir no meio
escolar e social de modo que o auxilie para seu sucesso escolar.
As ações são de atendimentos individuais e/ou coletivo dos alunos
encaminhados pelos professores, direção e família; com acompanhamento da
frequência dos alunos e encaminhamento dos faltosos para os órgãos
responsáveis.
Os encaminhamentos dos alunos que apresentam alguma necessidade para
a Rede Social; trabalhando com eles a importância dos hábitos de estudo, rotina de
estudo

em

casa;

proporcionando-lhe

a

imersão

em

um

diálogo

discursivo/participativo, considerando sua vivência e o desenvolvimento de valores,
atitudes e comportamentos positivos e saudáveis, paralelo a realização de ações
preventivas contra a discriminação/preconceito, com
diversidade cultural, com

enfatize no respeito à

acompanhamento de orientações e ações dos

representantes de turma.
.
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11.5.3. Ações junto à família
Justificativa/ objetivos: hoje um dos problemas que encontramos no processo
educacional é a ausência da participação da família nesse processo.
Alguns pais/responsáveis, por vezes, têm dificuldade em acompanhar a vida
escolar do aluno; não sabem o que fazer para ajudá-lo em algumas dificuldades, e
outros se omitem dessa responsabilidade, delegando à escola.
Objetivo: participar e promover o processo de integração família x escola;
envolver os pais no processo educativo.
Ações: identificar e trabalhar junto à família as causas que interferem no
avanço do processo de ensino e de aprendizagem do aluno; sensibilizar as famílias
da importância do acompanhamento da vida escolar do filho e da importância da
rotina de estudo em casa; atendimentos individuais e/ou coletivos com os pais e/ou
responsáveis; participação nas reuniões de pais.

11.5.4. Educação Especial
O CEF 405, dentro de sua proposta curricular, concebe a educação especial
como uma prática de ensino e aprendizagem que propicie o desenvolvimento
psicossocial de alunos e alunas com uma determinada deficiência, de modo que ele
ou ela não se sinta indiferente durante as práticas de ensino e na sua socialização
na esfera escolar.
Essa preocupação vem ao encontro dos marcos legais da educação inclusiva
especificado no Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial
(2013:12) que expõe a seguinte citação: “A educação especial, na perspectiva da
educação inclusiva, fundamenta-se em princípios de equidade, de direito a
dignidade humana, na educabilidade de todos...”.
E é nesse sentido que o CEF 405, durante a elaboração e reelaboração do
currículo escolar, procura visualizar o direito de desenvolvimento de todos,
independentemente de suas especificidades individuais.
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11.5.5. Sala de Recursos
O CEF 405 possui um espaço físico adequado para funcionamento e atendimento
dos alunos e alunas diagnosticados por profissionais da saúde, cujos diagnósticos
sugerem acompanhamento e recebimento de atendimentos personalizados.
O atendimento e acompanhamento dos (as) alunos(as) da sala de recursos
procura atender às necessidades especiais de cada um(a) de seus(as) alunos(as)
em acordo com o diagnóstico/laudo médico e suas necessidades de apoio à
aprendizagem e seu desenvolvimento.
Um dos principais focos do atendimento é propiciar aos alunos e alunas a
utilização de recursos diversificados para melhorar o desenvolvimento das
capacidades motoras, psíquicas, sociais e de boa convivência no espaço escolar.

11.5.6. Instrumentos
A sala de recursos, desde a sua inauguração, sob os cuidados da direção e
de toda equipe técnica e pedagógica foi a de zelar por uma excelente apropriação
de recursos tecnológicos e materiais didáticos que pudessem servir de mediação
para o bom desenvolvimento dos alunos e alunas.
A sala possui:
Jogos educativos;
Aparelho de TV e Vídeo cassete;
Aparelho de som;
Dois computadores de mesa;
Três notebooks;
Um pequeno acervo bibliográfico;
Mobiliário de apoio, condizente a realização das atividades;
Uma cadeira de rodas;
Materiais de consumo como complementação para realização de atividades
manuais etc.
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11.5.7. Contextualização
Desde a década de 60, a educação especial vem ganhando êxito na sua
implementação e sistematização nos espaços das escolas regulares. A partir daí,
cria-se uma concepção de inclusão para todos, independentemente de qualquer
tipo de discriminação.
Pensamento este que contempla os direitos de cidadania constituídos na
Constituição Federal de 1988, principalmente no que se refere a questão dos
direitos de igualdade a todos.
Entendendo-se que tratar dos direitos da igualdade de pessoas, não
significa, neste contexto, que devemos conceber nossos alunos e alunas dentro das
mesmas condições de desenvolvimento das capacidades mentais superiores, mas
de garantir a cada um deles, o direito de se desenvolverem dentro de suas
especificidades, respeitando assim o tempo e as condições de aprendizagem de
cada um, como bem explicita Coll et al (2004:19):“... necessidades educativas
especiais afeta um conjunto de alunos, é um conceito relativo, refere-se
principalmente aos problemas de aprendizagem dos alunos na sala e supõe a
provisão de recursos suplementares”.
E

esses

recursos

suplementares,

além

dos

utilizados

pelos(as)

professores(as) durante as aulas, são complementados sob a realização dos
trabalhos realizados pelos profissionais da sala de recursos.
Para tanto, exige-se uma prática de diálogo, constante, entre professores(as)
da sala regular com os professores da sala de recursos, que direcionam a realização
de um trabalho complementar e subsidiário que melhore o processo de
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos frequentes da sala de recursos.

11.6. PLANOS DE AÇÃO SALA DE RECURSOS/AEE
OBJETIVO

GERAL:

Promover

a

valorização

de

outras

habilidades

e

potencialidades dos alunos (as) PNEE. Promover o protagonismo do aluno, como
agente de sua aprendizagem, pela valorização de sua identidade e pela consciência
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do valor do conhecimento para uma vida mais plena. Promover a conscientização
da comunidade escolar a respeito da Inclusão na escola e na vida social.
PÚBLICO-ALVO: Alunos, Pais e Comunidade escolar.
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11.6.1Plano de Ação da Educação Inclusiva (AEE) - 2021

Centro de Ensino Fundamental 405 - CRE Recanto das Emas
Área Especial – Quadra 405

Telefone: 39013650

Professores: Gesimon Mendes Pacheco – Matrícula: 2068303
Ana Paula Santos de Melo Orsano – Matrícula: 210902-6

E-mail:
Turno (s) de atendimento: Matutino e vespertino
Unidade escolar: CEF-405

Contextualização e caracterização do AEE (Atendimento Educacional Especializado)

O Atendimento Educacional Especializado é assegurado na Constituição Federal de 1988, artigo 208, quando na Lei prescreve que: “O dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: Atendimento Educacional Especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente, na
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rede regular de ensino”. Está também assegurado na LDB/96 (art.58): “O Atendimento Educacional Especializado será feito em classes, escolas ou serviços
especializados [...]”. O Decreto nº.6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe exclusivamente sobre o atendimento educacional especializado.
O pressuposto básico da Educação Especial é a acessibilidade do estudante com necessidades educacionais especiais à educação de qualidade,
preferencialmente em ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de oportunidades educacionais favorecedoras de sua formação pessoal
De acordo com a Orientação Pedagógica, o atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.
Compreende-se a educação inclusiva como processo primordial para a formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de
uma educação voltada ao respeito às necessidades e às características individuais peculiares a cada educando. Sabe se que a educação pautada no indivíduo
possibilita ao mesmo o alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social.
Para tanto, medidas e procedimentos são aplicados a fim de que se viabilize o favorecimento de trabalho em grupo e cooperativo, abordagem
multidiretiva dos conteúdos, construção criativa do saber e socialização do educando, com ênfase em uma pedagogia inclusiva.

Objetivo geral:
Através de ações educacionais complementares ou suplementares oferecer, às pessoas com deficiências, condições de aprendizado que possibilite
o desenvolvimento para aprender construir, crescer e conviver.

Justificativa:
Promover o desenvolvimento de algumas habilidades e potencialidades dos alunos(as) PNEE; bem como a promoção do aluno protagonista, como agente
de sua aprendizagem em conformidade e consciência de valor do conhecimento para uma vida plena, como ainda, pela conscientização da comunidade
escolar ao respeito da inclusão na escola e na vida social.
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PDE/META
(Lei 5.499, de
14/07/2015)
1- Atender todos
alunos PNEE.

os

Objetivos Específicos

Ações

Responsáveis

Atender
estudantes
matriculados
na
instituição, no mínimo
duas horas/aula por
semana, e auxiliá-los
nas
dificuldades
escolares que surgirem.

Solicitar
recursos/instrumentos
para construção de um
atendimento
de
qualidade.

Direção;
Professores;

Cronograma

Avaliação

No decorrer do ano
letivo entre o primeiro
e o quarto bimestre.

No decorrer do
ano letivo.

Uma vez a cada
bimestre.

Em todos os
bimestres do
ano letivo.

Do primeiro ao quarto
bimestre.

No primeiro
bimestre e
fazer
correções
quando for
necessário.

Com os pais, no início
do ano letivo e
sempre que for
necessário, demais

Sempre no
decorrer do
ano letivo.

Pais/responsáveis;
Sala de Recursos;
Alunos.

2Orientar
os
professores
regentes
quanto à elaboração da
adequação
curricular
dos alunos do AEE e
atividades norteadoras
interventivas para o
processo de ensino
aprendizagem.
3- Organizar o horário de
atendimento
dos
estudantes ANEEs.

4- Comunicar-se com a
Direção
Professores,
SOE, e EEAA, com a
Coordenação da DRE e

Auxiliar
nas
coordenações
individuais
dos
professores, auxiliandoos
na
adequação
curricular e elaboração
de atividades diárias.

Formulários
de
adequação curricular;

Proporcionar
o
desenvolvimento
do
aluno ao decorrer do
ano letivo.

Atendimento
no
contraturno do aluno.

Atendimento ao corpo
Docente, Discente,
Direção, SOE, EEAA.

Atendimento
em
reuniões coletivas ou
individuais

Sugestões
atividades.

Professores
regentes.

de

Estudantes ANNEs;
Pais/responsáveis;
AEE.

Professores,
Direção, SOE,
Coordenadores
AEE, famílias;
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também com famílias
sobre
questões
de
interesse da comunidade
escolar e a inclusão dos
PNEE” s.

setores e pessoas
envolvidas, encontros
semanais;

5-Construir jogos:
trilhas, quebra-cabeças
de mapas, outros.

Confeccionando em
materiais descartáveis
e de fácil manuseio
para melhor
atendimento
especializado.

Acompanhar sempre o
andamento dos
conteúdos
apresentados pelos
professores.

Direção, AEE, pais,
estudantes.

Em todos os
bimestres, de acordo
com a demanda.

De acordo
com os planos
de
intervenção.

6-Atender alunos com
dificuldades
em
atividades de raciocínio
lógico, leitura, escrita,
reconhecimento
financeiro,
pesos
e
medidas
do
seu
cotidiano.

Utilizar espaço e os
atendimentos para
solucionar as
dificuldades através de
receitas, observação
do espaço da escola,
de sua casa, avaliando
valores financeiros
pesos e medidas.

Preparar atendimentos
que venham solucionar
ou minimizar essas
dificuldades.

Estudantes Anee’s
comunidade escolar.

Em todos os
bimestres do ano
letivo.

No decorrer do
ano letivo.

7 - Articular parcerias
com SOE, Coordenação
da escola SEAA,
Professores,
Coordenação do AEE,
Direção, pais visando à
realização da Semana
da pessoa com
deficiência e outras
ações.

Planejar e articular
para que a semana da
inclusão aconteça.

Através de
planejamento durante o
ano letivo.

Toda a comunidade
escolar.

No decorrer do ano
letivo em especial no
mês de setembro.

No primeiro e
no terceiro
bimestre.

209

8 -Elaborar junto ao
SEAA e Secretaria da
escola a Estratégia de
Matrícula dos Anee's
para o ano letivo
seguinte.

Atuar junto com a
Coordenação do AEE
com secretaria da
escola.

Através de reuniões e
planejamento.

AEE, secretaria da
escola, direção,
pais, coordenadores
do AEE.

Segundo semestre.

Quando
acontecer a
estratégia de
matrícula

9 -Elaborar planos
interventivos que visem
à inclusão em sua
totalidade e melhor
vivência dos Anee's na
escola.
10-Incentivar
a
participação
dos
estudantes da Sala de
Recursos em eventos
promovidos pela escola.

Conscientizar a
comunidade escolar a
respeito do direito de
todos à educação em
sua plenitude.

Através de orientações
e diálogos.

AEE, pais, alunos e
professores.

Primeiro bimestre, e
sempre que for
preciso.

Em todos os
bimestres.

Preparar e incentivar os
estudantes
para
eventos
em
conformidade com a
proposta pedagógica
da escola.

Planejar ações para
que os alunos possam
participar dos eventos
promovidos
pela
escola.

Estudantes da Sala
de Recursos,
Professores, SOE e
Direção.

11Acompanhar
o
desenvolvimento
cognitivo, social e afetivo
dos estudantes da Sala
de Recursos ao decorrer
do ano letivo

Estudantes da Sala de
Recursos, Professores,
SOE, Direção.

Acompanhamento do
desenvolvimento social,
afetivo e cognitivo dos
Estudantes da Sala de
Recursos.

Observação, diálogo
e intervenções

Ao decorrer do ano
letivo.

No decorrer do
ano letivo.

12Receber
e
apresentar os casos de
novos estudantes Anee’s
na escola às equipes de
professores,
SOE,
Coordenação.

Identificar e elaborar
planos de atendimento
aos novos estudantes.

Planejar
atividades
para o desenvolvimento
cognitivo,
social
e
afetivo dos estudantes
novos.

Novos estudantes
da Sala de
Recursos.

Na oportunidade da
entrada de novos
estudantes vindo de
outras unidades
escolares.

No decorrer do
ano letivo.

No decorrer do
ano letivo.
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13 - Encontros virtuais
com Professores das
turmas
da
Classes
comuns inclusivas e
coordenadores
para
troca de experiências.

Orientar
e
trocar
experiências com os
profissionais
envolvidos.

Através de
planejamento durante o
ano letivo.

Professores,
Direção, SOE,
Coordenadores
AEE, famílias;

No decorrer do ano
letivo.

No decorrer e
ao final de
cada bimestre.

14 -Encontros virtuais
professores do AEE com
o
Coordenador
intermediário do Ensino
Especial da CRE.

Receber
e
passar
informações
sobre
demandas referentes à
Sala de Recursos.
Participar de formações
oferecidas
em
determinados
encontros.

Através de
planejamento durante o
ano letivo.

Professores,
Direção, SOE,
Coordenadores
AEE, famílias;

No decorrer do ano
letivo.

No decorrer e
ao final de
cada bimestre

15 – Elaboração de
atividades próprias do
AEE e ou em conjunto
com professores das
classes
comuns
inclusivas para uso na
forma presencial quando
houver o retorno ou na
plataforma Google Sala
de Aula atendimentos
por vídeo chamadas no
WatsApp, Google Meet
ou ligações.

Elaborar
atividades
adequadas para os
estudantes Anee’s.

Através de
planejamento durante o
ano letivo.

Professores e
coordenadores.

No decorrer do ano
letivo.

No decorrer e
ao final de
cada bimestre
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11.6.2. Plano de Ação 2021 - EEAA
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: RECANTO DS EMAS
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das
Emas
TELEFONE:39013650
PEDAGOGO(A) EEAA: Bruna Grazielle Martins Silva
Email:bruna.martins@edu.se.df.gov.br

MATRÍCULA SEEDF:

2395754

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem é um serviço técnico,
especializado, multidisciplinar e de apoio pedagógico. Ocorre entre o pedagogo e o
psicólogo escolar e atua em parceria com o SOE. O trabalho realizado segue uma
perspectiva institucional, preventiva e interventiva. É normatizado pela orientação
pedagógica (OP) das Equipes de Apoio à Aprendizagem de 2010 e pelo Regimento
Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal (Portaria
n° 15 de 11 de fevereiro de 2015).
Têm como objetivos contribuir para a melhoria do processo de ensino
aprendizagem, construir juntamente a gestão escolar e aos educadores
possibilidades para qualificação do trabalho pedagógico considerando a realidade
social a qual pertence à instituição. Identificar as potencialidades dos estudantes e
dos educadores visando mediar práticas pedagógicas exitosas e promover uma
cultura de sucesso escolar.

Eixo: Observação do contexto escolar
Ações/
Demandas

Objetivos

Procedimentos Cronograma

Profissionais
envolvidos

Avaliação

Conhecer
as
Inserção no
Pedagoga
dependências físicas
espaço escolar
da escola, as equipes para observação Inicialmente
EEAA.
que a compõe e a
no 1°
Equipes
Produção de
de rotinas.
comunidade escolar.
Leitura e
bimestre,
gestora,
apontamentos,
Identificar o contexto acompanhamento
mas o
pedagógica,
relatórios, e
social no qual a do PP. Leitura do
Mapeamento instituição
processo
de apoio e
atas sobre o
está
planejamento
institucional inserida. Identificar as
será
administrativa,
que foi
anual.
contínuo
e
Educadores,
observado
e
características
do
Participação
trabalho pedagógico sistemática nas
ocorrerá ao
estudantes desenvolvido no
realizado
na
longo do ano
ea
âmbito escolar.
reuniões da
instituição.
instituição.
letivo.
comunidade
Participação nos
escolar.
conselhos de
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classe e
coordenação
pedagógica.
Acompanhamento
do trabalho
pedagógico e
execução dos
projetos
desenvolvidos na
instituição.

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola
Ações/Deman
das

Objetivos

Procediment Cronogra
os
ma

Profission
ais
envolvidos

Avaliação

Aproximação e
acompanhame
nto sistemático Anamnese dos
das famílias e
estudantes e
dos
do seu
contexto
estudantes.
familiar.
Identificar os
Ligações
fatores sociais,
Produção de
telefônicas,
estruturais e
relatórios e atas
troca de
emocionais
sobre os
Fortalecimento
mensagens e
Pedagoga
dos vínculos entre envolvidos no reuniões com
acompanhamen
EEAA/SOE,
a escola e as
processo de
Ações
tos e
os estudantes
equipe
famílias.
e seus
ensino
realizadas
encaminhament
gestora e
Sensibilização
familiares.
aprendizagem
ao longo do pedagógica, os realizados.
das famílias para
Criação de
e nas queixas
ano letivo. estudantes e Fotografia dos
participação na
espaços
de
seus
escolares.
eventos que
vida escolar dos
familiares.
escuta
às
Criar vínculos
tiveram a
estudantes.
famílias e aos
com as
participação
estudantes.
famílias
familiar.
Ações
deixando a
mesma ciente educativas que
da importância incentivem a
participação
da parceria
familiar.
família/escola
para o êxito
escolar.

Eixo: Formação continuada de professores
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Ações/Deman
das

Mediação e
promoção de
rodas de
conversa e
oficinas
pedagógicas

Objetivos

Procediment Cronogra
os
ma

Profission
ais
Avaliação
envolvidos

Participação e
produção de
conteúdos
pedagógicos
para os
estudantes e
para os
educadores na
Semana da
Inclusão e na
Semana de
Educação para
Construção
a vida.
de
Realização de
atividades
rodas de
pedagógica
conversa
s com os
sobre a
estudantes.
construção de
Resolução
práticas
de
pedagógicas
questionário
embasadas no
s com
Pedagoga
currículo em
feedback
EEAA/SOE/
movimento.
sobre as
Debater temas
Realização de
parceiros,
temáticas
importantes para o
Ao longo do
rodas de
debatidas.
equipe
processo de ensino
ano letivo.
conversa
Feedback
pedagógica
sobre
aprendizagem
recebidos
e
transtornos
dos
educadores. educadores,
funcionais
específicos e
dos
funções
estudantes
executivas.
e das
Realização de
equipes
rodas de
gestora e
conversa e
pedagógica
oficinas
Inclusão de
pedagógicas
projetos no
sobre
PP.
diversidade,
educação em
e para os
direitos
humanos.
Realização de
rodas de
conversa e
oficinas
pedagógicas
sobre
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educação
étnico- racial.
Formação
continuada
com temáticas
que podem
colaborar para
o sucesso
escolar.

Participação em
reuniões com a
gestão, equipe
pedagógica e de
apoio e com as
equipes EEAA de
outras escolas.

Capacitação por
meio da troca de
experiências.
.

Participação
nas reuniões
sempre que
houver
convocação.
Receber da
gestão
demandas
sobre a
organização
do trabalho
pedagógico.

Produção
de
Pedagoga apontament
EEAA/SOE/
os,
Ao longo do AEE/Equipe
relatórios,
gestora,
ano letivo.
atas e
pedagógica,
registros
e CRE
fotográficos.

Eixo: Intervenções pedagógicas
Ações/Deman
das

Objetivos

Procediment Cronogra
os
ma

Estimular o
trabalho coletivo e
interdisciplinar.
Acolher os
profissionais de
forma humanizada
Promover
praticando a
Assessoramento
rodas de
comunicação não
ao trabalho
conversa e
coletivo, por meio violenta e a escuta
espaços
de
ativa.
da construção de
Promover
escuta
ativa
projetos que
coletivamente
estarão em
visando
consonância com
práticas
identificar
as
pedagógicas com situações e as
particularidades
foco na promoção
intervenções
da instituição.
de uma cultura de
necessárias.
paz, respeito à
diversidade,
defesa dos direitos
humanos e
protagonismo
juvenil.

Profission
ais
Avaliação
envolvidos

Feedback
aos
Pedagoga
envolvidos
no
EEAA,
processo.
Equipe
Ao longo do
Produção de
gestora,
ano letivo.
relatórios
pedagógica,
sobre as
de apoio e observações
educadores.
e as
intervenções
realizadas.
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Investigar os
fatores envolvidos
no processo de
ensino
aprendizagem dos
estudantes
encaminhados por
baixo rendimento
escolar e distorção
série/idade.

Acolhimento das
queixas escolares
por meio da
escuta ativa.
Intervenções
pedagógicas com
os estudantes
TFE.
Participação ativa
nas práticas
pedagógicas e
nos eventos
realizados no
âmbito escolar.
Mediação junto
aos educadores e
os estudantes de
práticas
pedagógicas com
foco no respeito à
diversidade e
defesa dos
direitos
humanos.

Investigar
os
fatores envolvidos
no processo de
ensino
aprendizagem dos
estudantes
encaminhados.
Acolher
os
estudantes
encaminhados.
Problematizar
e
debater
as
questões sociais
no âmbito escolar.

Encaminhar para
os educadores
formulário que
apontará as
dificuldades de
aprendizagem
identificadas.
Participação em
estudo de caso,
quando for
necessário.
Seguir as etapas
do Paique para
acolhimento de
estudantes TFE.
Realizar
atividades
pedagógicas com Ao longo do
os estudantes
ano letivo.
TFE referentes à
gestão do tempo,
técnicas de
estudo,
habilidades
socioemocionais,
autoconheciment
o ou temas
pertinentes às
suas
necessidades.
Promover ações
que colaborem
para avanços
significativos no
processo de
ensino
aprendizagem.

Feedback
aos
envolvidos
no
processo.
Produção de
relatórios
sobre as
Pedagoga observações
EEAA,
e as
educadores, intervenções
realizadas.
equipe
pedagógica Contribuição
e estudantes e mediação
de projetos
pedagógicos
realizados.
Inserção de
novas
informações
no PP.
.
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11.7. PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Adriana Farias Alves
Matrícula: 243856-9
Turno: Diurno
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Wagner Barbosa
Matrícula: _211772X
Turno: Diurno
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Rosangela de Aquino Chaves do Carmo Matrícula: 2430827 Turno: Diurno
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe
pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do
Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista,
capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:
METAS:
1. Sistematizar e organizar o trabalho a ser realizado pela Orientação Educacional;
2. Realizar mapeamento da realidade escolar, planejamento coletivo e intervenções pedagógicas,
3. Promover ações pedagógicas individuais e coletivas para minimizar os obstáculos do processo de ensino/aprendizagem.
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4. Atuar na prevenção de comportamentos de autoagressão/autoextermínio, bem como na prevenção do uso indevido de drogas, por meio de ações
pedagógicas individuais e coletivas de apoio emocional e elevação da autoestima dos estudantes. Realizar encaminhamentos aos estabelecimentos
especializados em saúde mental e desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes.
5. Implantar a cultura da paz através de ações individuais e coletivas que estimulem o respeito à diversidade e proporcione a aquisição de valores como
respeito, tolerância, solidariedade e amor ao próximo no ambiente escolar.
6. Sensibilizar as famílias da importância do acompanhamento da vida escolar do filho e da importância da rotina de estudo em casa; atendimentos
individuais e/ou coletivos com os pais e/ou responsáveis;
7. Fomentar ações individuais e coletivas para prevenir o abuso sexual a crianças e adolescentes
8. Trabalhar de forma conjunta com as redes de proteção social, promovendo atendimentos internos e externos.
9. Propicia ,de forma integrada, aos educandos uma transição tranquila por meio de momentos especiais de vivência em relação a tempos, espaços,
educadores, materiais, avaliações e novos agrupamentos.

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR
TEMÁTICA

Ensino/ aprendizag
em

Ed.
Cidadania
DH
X

Ed.
Diversid
.
X

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

Ed.
Sustent.
Apresentação das Ações da Orientação Educacional de
forma virtual devido ao isolamento social.
Entrega de folder informativo com atribuições
do orientador educacional
Postagem de Folder informativo sobre autonomia de
estudos para os pais e estudantes.

Ação junto aos
professores
e comunidade escolar
Ação junto
aos professores
e comunidade escolar
Ação junto
aos estudantes

1° bimestre

1° bimestre

1° bimestre
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Postagem de vídeos com orientações de como
se organizar para os estudos
Reuniões com os responsáveis e estudantes conscientizálos da importância de acompanhamento da vida escolar
do filho e da importância da rotina de estudo em casa

Ação junto
aos estudantes
Ações junto
aos estudantes
às famílias.

Ações junto
Postagem na plataforma e grupos de WhatsApp
aos estudantes
informando sobre a importância da realização e devolução
às famílias.
das atividades.
Atendimentos individuais e coletivos aos estudantes.
Saúde

Desenvolvimento
de competências
Socioemocionais

X

X

X

X

Atendimentos individuais e encaminhamentos
aos estudantes que praticam autoagressão.
Orientação às famílias dos estudantes que praticam
autoagressão.
Realização de palestras, oficinas e rodas de conversas
com os docentes e estudantes sobre autoagressão.

1° bimestre

e

1° ao
4º bimestre

e

1º ao
4º bimestre

Ação junto
aos estudantes
Ação junto aos
estudantes, docentes
Ação junto às famílias e
rede.
Ação junto
aos estudantes,
docentes e em rede.

1° ao
4º bimestre
1° ao 4º
bimestre
1° ao
4º bimestre
2º bimestre

Projeto Setembro Amarelo que acontecerá por
meio de oficinas, palestra e roda de conversa com os
estudantes,
Ação junto
apresentação de filmes e vídeos motivacionais,
aos estudantes/professore
postagens de
músicas e mensagens que abordam a s e famílias.
valorização da vida.

3° bimestre

Palestra com o André Luís com objetivo
de proporcionar aos professores momentos de reflexão
e autocuidado
Palestra sobre Gestão das Emoções. Roda de Conversa
com a psicanalista Valdirene.

Ação junto
aos professores

Março

Ação junto
aos estudantes

Junho
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Sexualidade

X

Integração
Família / Escola

X

X

X

Campanha Maio laranja! (18 de Maio) Prevenção e
combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e
adolescentes por meio de palestra com a psicóloga
Fernanda, apresentação de vídeo e Folder informativo
sobre a temática.
Postagem na plataforma, redes sociais e grupos de
WhatsApp de vídeo do conselho tutelar do Recanto das
Emas com informativos sobre a importância do
acompanhamento da família no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos.
Conscientização de pais e estudantes por meio de
videoconferência sobre atualização das atividades,
devolução aos professores, quantidade de
faltas permitidas, acompanhamento familiar.
Semana de Educação para vida!
(Lei 11.998/2009)
Tema: Convivência escolar e cultura de paz.

Cultura de Paz

X

X

Ação junto aos
estudantes/ Ação junto à
família/ Ação junto aos
professores

Maio

Ação junto aos
estudantes/ Ação junto
aos professores

2º bimestre

Ação junto aos
estudantes/ Ação junto
aos professores

1° ao
4º bimestre

Ação junto aos
estudantes

2° bimestre

Ação junto
aos estudantes/
Ação junto aos
professores

3º bimestre

Integração entre as equipes de apoio.
Produção e
postagem na plataforma Vídeo produzido pelos
Orientadores Educacionais, sala de recursos e pedagoga
sobre o que é a paz no ambiente escolar.

Projeto nessa escola Bullying não tem vez. Projeto que
visa conscientizar os estudantes sobre respeito às
diferenças, ocorrerá por meio de palestras, oficinas e
rodas de conversas com os estudantes sobre Bullying/
ciberbullying.(Integração entre as equipes).
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Autoestima

Prevenção e
enfrentamento ao
uso indevido de
drogas

X

X

X

X

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher: postagem
na plataforma de mensagem de Parabéns Mulher pelo seu
dia, vídeo motivacional Dia da mulher e entrega de
lembrancinhas ás mulheres no dia da entrega do material
impresso.

Ação junto aos
professores

1° bimestre

Homenagem ao Dia das Mães Live musical com a
cantora Jhully Mariany e Roda de conversa sobre
maternidade.
Postagem na plataforma de mensagens de felicitações ás
mães dos estudantes.

Ação junto aos
professores

1° bimestre

Ação junto aos
professores

1° bimestre

Festa junina Drive Thur para os professores com a
estrega de um kit para os professores dentro de uma caixa
personalizada na data marcada e local por onde eles
passarão. Tudo com as medidas de segurança.
Projeto de prevenção ao uso indevido de drogas com
palestras, roda de conversa sobre a temática.

Ação junto aos
professores

1° bimestre

Ação junto aos
estudantes e às famílias.

3° bimestre

Ação junto
aos estudantes/
Ação junto aos
professores
Ação junto
aos estudantes/
Ação junto aos
professores

3° bimestre

Agosto Lilás: Prevenção à violência contra a mulher por
meio de Lives, vídeos, palestras e postagens na
plataforma de cartilhas, folder e templetes.

Inclusão de
Diversidade

X

X

Conscientização do autismo: Trabalhar a temática do
abril azul: Postagem na plataforma a fim de ampliar o
conhecimento sobre o tema e reduzir o estigma em torno
da condição da pessoa no Espectro para que ela seja

3° bimestre
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respeitada e tratada como um membro de valor da
sociedade.
Semana Distrital de Conscientização e Promoção da
Educação Inclusiva aos Alunos com
Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº
5.714/2016). Ação integrada com a sala de recursos.

Ação junto
aos estudantes/
Ação junto aos
professores

1° bimestre

Palestra com a professora Cristiana Rodrigues sobre
Promoção da Educação Inclusiva
Postagem de vídeo motivacional que conscientiza
e promove a sensibilização e a inclusão dos alunos
Com necessidades educativas especiais.
Ação junto
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei
aos
estudantes,
família/
nº 11.133/2005) – Ação Integrada com a sala de recursos.
e
Postagem
de
vídeo motivacional para
professores
a conscientização e valorização da Luta das Pessoas com
deficiência.
Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº
Ação junto
10.639/2003). O Projeto Dia da Consciência Negra tem
aos estudantes e aos
por objetivo valorizar a Cultura negra e seus
professores
afrodescendentes na escola e fora dela por meio de
oficinas, apresentações sobre a cultura africana,
postagem de vídeos na plataforma sobre a temática.
Ação junto às famílias.
Reunião com os pais dos 6º anos
Apresentação da escola para os alunos novatos

Ação junto aos
estudantes

4° bimestre

4° bimestre

1° bimestre
1° bimestre
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Transição

X

Visita dos alunos do 9º ano no CEM 804

Ação junto
aos estudantes.

4° bimestre

Ações integradas com EC 404

Ação junto aos futuros
estudantes.

4° bimestre

X

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
Estabelecer a avaliação por cada meta apontada
Avaliar desenvolvimento das Competências Socioemocionais com base nas observações da mudança de comportamento e aquisição da habilidade de gestão das
emoções apresentadas pelos estudantes em atendimentos e relatos das famílias durante as interações no Meet.
Avaliar pela percepção do engajamento das famílias na participação da vida escolar do estudante através da presença nas reuniões bimestrais, ligações, mensagens
de WhatsApp em busca de informações para auxiliar o filho na realização das atividades ou para saber do desempenho escolar do estudante.
Avaliar a participação dos estudantes na plataforma por meio da compilação dos dados informados pelos professores na planilha bimestral de encaminhamento dos
alunos que não estão realizando as atividades e mensuração do desempenho dos estudantes, redução das faltas e evasão escolar relatados no conselho de classe.
Avaliar por meio de atendimentos individuais e coletivos, percepção do desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos positivos redução dos casos de
Bullying/ ciberbullying.
Avaliar pela devolutivas dos encaminhamentos realizados de acordo com a necessidades dos estudantes das instituições parcerias governamentais e não
governamentais e dos atendimentos individuais e coletivos.
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11.7.1. PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL EJA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Ana Tercia Martins

Matrícula: 2129167

Turno: NOTURNO CEF 405

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à
equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e
para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral
do estudante. (2019, p. 30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação
do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político
Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo,
criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:

•

METAS:
Promover ações pedagógicas individuais e coletivas para minimizar os obstáculos do processo de ensino aprendizagem.
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Saúde
•

Orientar por meio dos conhecimentos ofertados aos alunos para a melhoria na sua qualidade de vida e da sua participação
no exercício de cidadania.
•

Conscientizar a comunidade escolar sobre a necessidade de ter empatia com o outro.

TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR
Ed.
Cidadania
DH

Desenvolvimento
de competências
socioemocionais

Ed.
Divers
idade.

Ed.
Sustenta
bilidade.
X

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

Atendimento individualizado no WhatsApp.
Escuta por meio de ligações telefônicas
Postagem na plataforma de materiais áudio visuais.
Homenagem ao Dia dos Professores!

EIXO DE AÇÃO

Ações realizadas com
alunos.
Ações realizadas com
alunos.
Ações realizadas com
alunos e professores.

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

Ao longo do
ano.
Ao longo do
ano.
4º bimestre

Valorização profissional, saúde emocional.
X
Autoestima

Vídeo motivacional postado na plataforma, vídeo:
Não desista do seu futuro, live fantástica, vídeo da
SEDF com fala do secretário escolar.

Ação realizada junto
aos alunos

Ao longo do ano
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Inclusão e
Diversidade

X

Postagem na plataforma do curta metragem: Cordas,
filme Gleen, postagem do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, postagem da lei 5.714,22/09/2016

Ação junto aos alunos

Março, junho,
setembro e
Novembro

Educação antirracista
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Ensino\Aprendi
zagem.

Vídeo: A importância da rotina escolar e o
desenvolvimento de hábitos de estudo.

X

Ação junto aos
estudantes

No decorrer do
ano.

Ação junto a
professores e alunos

2° bimestre

Texto: Como organizar seus estudos. Postagem de
vídeos de como baixar e acessar o Google ClassRoom.
Verificar por meio do mapeamento a fim de
identificar os alunos que estão e os que não estão
acessando a plataforma.
Atendimento individualizado via WhatsApp
Orientação e dicas para a realização dos estudos por
meio de postagens na plataforma e nos grupos de
WhatsApp.
Criação da sala do SOE no ambiente virtual
Busca ativa separado de alunos por meio de ligações
telefônicas e WhatsApp.
Semana de Educação para vida!
(Lei 11.998/2009)

Cultura de Paz

X

X

X

Tema: Convivência escolar e cultura de paz.
Palestra com o Psicólogo clínico José Vanderlei:
Comunicação não violenta: Trazendo a paz para a
sua vida.

4º bimestre

Postagem de vídeo: Vamos construir a paz.
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Aula interativa- Prevenção a ISTs com a professora e
mestra Camila Sabino (Educadora sexual)
Postagem de vídeos na plataforma orientando sobre
os cuidados para a não proliferação do mosquito
Aedes Egypti (todos contra a dengue)
Saúde

X

Ação Junto aos
Postagem na plataforma, WhatsApp da escoa sobre a estudantes/professores
temática Setembro Amarelo.

2º bimestre
3° bimestre

Vídeos motivacionais, músicas e mensagens que
abordam a valorização da vida.

Prevenção e
enfrentamento
ao uso indevido
de drogas

Cidadania

x

Postagem na plataforma, WhatsApp com mensagem
de prevenção ao uso de drogas e valorização da
vida.

Ação junto aos
estudantes/professores

2º bimestre

Ação realizada junto
aos alunos

Ao longo do ano

Vídeo: “Valorize a vida, não use drogas” e “Ninguém
me disse”.

x

Postagem na plataforma de textos referentes ao uso
racional da água e materiais informativos: Cartilha

3º bimestre
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da companhia Vale do Rio Doce. A água que você
desperdiça pode fazer falta amanhã. Economize.
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher,
postagem da lei e da história da Maria da Penha.
Sexualidade

x

x

Palestra sobre prevenção e exploração sexual de
crianças e adolescentes – professora e mestra:
Camila Sabino, educadora sexual.

Ação realizada junto
aos alunos

Ao longo do ano
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

As metas serão avaliadas por meio de observações da participação dos alunos nos plantões de dúvidas, execução das atividades nas plataformas,
palestras e rodas de conversas organizadas pela escola.
Também por meio de relatos de professores das dificuldades e potencialidades dos alunos por meio da coordenação pedagógica, WhatsApp e
formulários e questionários individuais.

230

11.8. Plano de ação da coordenação pedagógica

A coordenação pedagógica é um espaço de reflexões e de discussões para
a construção de projetos e de conhecimentos com objetivo de um processo de
ensino-aprendizagem mais efetivo e com a identidade da comunidade do CEF 405
do Recanto das Emas. O trabalho pedagógico consoante uma organização escolar
em ciclo requer ressignificar o espaço da coordenação pedagógica, potencializando
sua função formadora a partir da atuação dinâmica do coordenador pedagógico, da
equipe gestora e do envolvimento efetivo dos professores e demais profissionais da
educação, no âmbito das coordenações pedagógicas. A coordenação pedagógica
constitui, desse modo, espaço de singular importância para o êxito dos trabalhos da
escola organizada em ciclos.
Às segundas-feiras acontecem encontros para construção, avaliações dos
trabalhos e dos projetos pedagógicos em andamentos do bimestre vigente e para
planejamentos dos próximos projetos desenvolvidos na escola. Os encontros são
realizados com todo o corpo docente, com os orientadores educacionais, pedagoga,
profissional da sala de recursos, coordenadores e supervisora pedagógica. E a
formação sobre o 3º ciclo para as aprendizagens que acontece mensalmente.
As coordenações por área são destinadas à formação dos docentes e dos
coordenadores,

principalmente,

com

cursos

ofertados

pela

Escola

de

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE. E, para o planejamento
das estratégias e das atividades de maneira individual e interdisciplinar de acordo
com a prática pedagógica de cada componente curricular.
A coordenação coletiva é destinada a discussões e reflexões acerca do
cotidiano escolar. Esse espaço também é destinado ao aprimoramento teórico e à
formação continuada coletivamente.

231

Objetivos

Metas

Ações

Avaliação das ações

Coordenar o trabalho
pedagógico na escola e
auxiliar a direção visando
sempre melhorias no
processo
ensino
e
aprendizagem.

Identificar as necessidades
e dificuldades relativos ao
desenvolvimento
ao
processo
de
ensinoaprendizagem.

participar e intervir, junto à
direção, na organização do
trabalho
pedagógico
escolar, no sentido de
realizar a função social
escolar e a especificidade
da educação escolar.
• coordenar a construção
coletiva e a efetivação da
proposta
pedagógica
curricular
do
estabelecimento de ensino,
a partir das políticas
educacionais da SEDF.
• organizar, junto à direção
da escola, a realização dos
pré-conselhos
e
dos
Conselhos de Classe, de
forma a garantir um
processo
coletivo
de
reflexão-ação
sobre
o
trabalho
pedagógico
desenvolvido
no
estabelecimento de ensino.
Divulgar, estimular e apoiar
o
uso
de
recursos
tecnológicos no âmbito da
unidade escolar.
Orientar, discutir, pautar os
momentos
de
planejamentos
dos
resultados.
Propor estudos sobre as
estratégias de ensino,
considerando a natureza e

Nas
coordenações
articuladas
e
nas
coordenações por área.
Por meio de observação,
revisão nas atividades
pedagógicas
desenvolvidas.

Supervisora
Coordenadores
professores.

Nas
coordenações
articuladas
e
nas
coordenações por área.
Por meio de observações /
discussões
das
necessidades
dos
professores
para
o

Supervisora
Coordenadores,
professores e professor da
Sala de Recursos e a
equipe do SOE.

Acompanhar
pedagogicamente
professor.

Coordenar,
juntamente
com a direção, os projetos
da escola.

o

Dar
suporte
técnicopedagógico
ao
planejamento
para
viabilizar os projetos.

Responsáveis
e
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planejar,
organizar
e
acompanhar, juntamente
com
a
direção,
os
professores na produção
dos
materiais
pedagógicos e das aulas
remotas e autorização
para inserção do material
produzido no AVA e a
serem impressos.

Sugerir, conscientizar que
as atividades do material
impresso
sejam
planejadas
visando
construção de vínculo e
explore, de preferência,
sequências didáticas que
despertem o interesse e
envolvimento
do
(a)
estudante objetivando um
retorno efetivo das aulas.

a modalidade de cada
projeto estabelecendo o
foco
na
interdisciplinaridade.
Revisar
e
propor
adequações às atividades
que estejam de acordo com
o nível de aprendizagem do
(a) estudante, dentro do
objetivo a ser trabalhado, e
que seja construída com
explicações em que a
família possa compreender
qual o objetivo a ser
atingido.

desenvolvimento
atividades.

das

Nas
coordenações
articuladas
e
nas
coordenações por área.

Supervisora
Coordenadores
professores.

e

11.8.1. PLANO DE AÇÃO Coordenação Pedagógica EJA
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação das

Responsáveis

ações
Coordenar

Promover o estudo do

Construir,

pedagógico na escola e

Projeto

auxiliar a direção visando

Pedagógico;

sempre

Dar

processo

o

trabalho

melhorias

no

ensino

e

aprendizagem;
Propiciar

ambiente

Durante o semestre letivo

Coordenadores

avaliar o Projeto Político

nas

professores.

Pedagógico da escola;

articuladas

técnico

Organizar

coordenações por área.

ao

encontros

Político

suporte

pedagógico
planejamento

de

trabalho onde professores

viabilizar os projetos;

para

implementar

e
de

e

desenvolver
formação

coordenações
e

e

nas

Por meio de observação,

continuada durante o ano

revisão

nas

letivo;

pedagógicas

atividades

desenvolvidas.

e servidores atuem com
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responsabilidade

e

Acompanhar

Construir

igualdade de condições

pedagogicamente

apesar

professor;

de

exercerem

funções diferentes;
Diminuir

os

o

de

calendário

semestral das atividades da
EJA;

Identificar

níveis

o

as

necessidades

e

Desenvolver atividades que
promovam

a

ampliação

evasão escolar na EJA;

dificuldades relativos ao

cultural da equipe escolar e

Promover

desenvolvimento

dos estudantes da EJA;

articulações

para construir alternativas

processo

democráticas no ambiente

aprendizagem;

coordenações por área de

escolar

aos

Sugerir, conscientizar que

conhecimento

que

as atividades do material

Códigos e Humanas);

impresso

Realizar

junto

professores

para

possamos

avaliar

e

de

ao
ensino-

sejam

(Exatas,

momentos

de

repensar nossas práticas

planejadas

em busca da melhoria da

construção de vínculo e

Promover em parceria com

qualidade do processo de

explore, de preferência,

a Gestão, momentos de

ensino-aprendizagem;

sequências didáticas que

interação

Desenvolver projetos que

despertem o interesse e

experiências com o grupo;

promovam

envolvimento

Acompanhar

a

interação

visando

Elaborar pautas para as

do

(a)

planejamento didático;

e

troca

de

o

escola-comunidade,

de

estudante objetivando um

planejamento, a execução e

forma

os

retorno efetivo das aulas.

avaliação

a

ampliar

das
da

atividades

espaços de participação,

pedagógicas

unidade

de democratização das

escolar;

relações de acesso ao

Realizar em conjunto com a

saber e de melhoria das

equipe escolar, atividades

condições de vida;

que

promovam

o
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Promover a construção de

envolvimento

estratégias

comunidade escolar;

pedagógicas

da

de superação de todas as

Estabelecer em conjunto

formas de discriminação,

com a Gestão, parcerias

preconceito e exclusão

com

social;

desenvolvimento

Promover o aumento do

atividades da escola;

rendimento

Promover

escolar

qualitativamente.

a

comunidade

(eventos,

no
de

atividades
palestras

de

cunho educativo, social e
cultura) para os estudantes
da EJA;
Discutir nas coordenações
por área de conhecimento
os

resultados

das

avaliações.
.

.
Solicitar, junto à secretaria
da escola, a relação de
alunos declarados no ato da
matrícula

com

necessidades especiais e
repassar aos professores;
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Acompanhar e orientar os
professores

no

preenchimento dos diários;
Orientar

projetos

desenvolvidos durante todo
o ano letivo;
Orientar e acompanhar os
professores nas postagens
de materiais na plataforma
google classroom e nos
plantões no Meet;
Organizar o conselho de
classe.
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11.9. PLANO DE AÇÃOSALA DE LEITURA E EDUCAÇÃO INTEGRAL
O ano letivo de 2016, para o CEF 405, foi de grandes avanços com a
realização de uma adaptação de um espaço físico para a sala de leitura e
atendimento da educação integral.
Em diálogo com toda a comunidade escolar e apoio, a gestão democrática e
participativa, representada pelo professor Cloves Fonseca Coelho (Diretor) e
Eluides Agapito Moreira (na época, vice-Diretor), realizaram um grande feito para
atendimento de um projeto que tanto a comunidade escolar como um todo
cobravam desde há muitos anos.
Como a parte física do CEF 405 não foi contemplada com uma sala própria
de leitura e atendimento da educação integral, isso causava grandes preocupações
para a melhoria das ações didático-pedagógicas que pudessem atender a prática
de ensino e aprendizagem da leitura e atendimento aos alunos da educação
integral.
Com muito esforço e colaboração de todos, a direção e vice direção, com uso
de uma parte de recurso financeiro do PADF, doações de mão-de-obra da
comunidade e recursos financeiros captados via ações colaborativas da
comunidade escolar, foi possível realizar uma adaptação de um espaço físico capaz
de atender as necessidades de realizações de projetos em prol de melhorias
qualitativa da leitura, pesquisa e realização de trabalhos pedagógicos pelos nossos
alunos e comunidade. Além de propiciar um espaço com mais conforto e condições
de atendimento aos alunos da educação integral, que antes, eram atendidos em um
espaço da escola que deveria ser utilizado para a coordenação pedagógica dos
professores.
Após a adequação desse novo espaço físico, a realização de pesquisa,
trabalhos extraescolares e atendimento aos alunos da educação integral tornaramse mais viável do que se tinha antes.
Com essa adequação, a sala de professores passou a ter um espaço mais
adequado para atendimento dos docentes, com a retomada da antiga sala para
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realização da coordenação pedagógica mais propícia de realização das ações
didático-pedagógicas.
Essa adequação, ainda não é um feito de excelência, porém, em vista de
como estávamos, só veio a melhorar para atendermos melhor aos nossos alunos e
comunidade no geral.
A adequação não está terminada como um todo, porém já nos oferece
melhores condições de trabalho, e que ao decorrer dos próximos anos,
empenharemos em buscar condições de aprimoramento para melhor atendimento
à comunidade escolar.

11.9.1 Projeto Escola Integral
Devido à nova realidade que se seguiu com a pandemia onde se fez
necessário repensar novos espaços e tempos voltados para as aprendizagens
alguns ajustes precisaram ser feitos para implantar a Educação Integral na escola.
O atendimento e desenvolvimento das ações da Educação Integral
acompanhou a nova realidade se adaptando e buscando auxílio nas novas
tecnologias da educação para continuar o desenvolvimento dos projetos da
Educação Integral.
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PROJETO
ACOMPANHAMENT
O PEDAGÓGICO

OBJETIVOS

Objetivo geral:
●

PRINCIPAIS AÇÕES
●

PROFESSO
R
RESPONSÁ
VEL

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

Produção e interpretação de
textos, bem como revisões
do mesmo e crônicas;

Diminuir a defasagem e
estruturar a escrita dos ● Interação entre escolas por
alunos,
das
quatro
meio de troca de cartas;
operações
básicas,
e
também estabelecer maior ● Uso de linguagem formal;
compreensão dos alunos
● Expressão por meio da
ouvintes com a LIBRAS.
linguagem;

Objetivos específicos:

●

Troca de ideias e vivências;

●

novos
Desenvolver estratégias e ● Buscar
conhecimentos bem como Viviane
procedimentos de leitura
buscar a melhora da fala e da
eficazes para ensinar os
escrita;
alunos;

●

Incentivar os estudantes a ● O uso da língua brasileira de
sinais (LIBRAS) como forma
compreender e
utilizar
inclusiva de comunicação
melhor
as
regras
alternativa, o que ocasiona
ortográficas
da
língua
uma forma de inclusão.
portuguesa.

●

Dar
oportunidade
aos ● O uso da adição, subtração,
multiplicação
e
divisão
alunos de acesso à leitura,
através
de
problemas
que por sua vez, serve
matemáticos.
como fonte essencial para a

Questionário
de múltipla
escolha
● Questionário
aberto
● Comentários
livres
●
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produção e compreensão ● Desenvolver o pensamento
de textos.
lógico do aluno, voltado este
pensamento
ao
lúdico,
● Aprimorar o conhecimento
utilizando jogos de contagem
na área financeira e nas
e jogos de estratégia.
necessidades do cotidiano
do corpo discente.
●

Realizar corretamente as
operações de adição e
subtração
envolvendo
números inteiros.

●

Promover espaços para a
prática
de
jogos
de
dama/xadrez/dominó
de
forma coordenada com as
atividades escolares.

●

Associar e analisar palavras
e expressões da língua
brasileira de sinais, e usar
de habilidade lógica e de
agilidade para um resultado
final.

●

Trocar experiências com os
colegas sobre as novas
palavras aprendidas

●

Aumentar a capacidade
cognitiva a fim de que
tenham a capacidade de
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competir por meio de jogos
contra
outras
escolas
públicas.

Mergulhando
Leitura

na ● Aumentar a capacidade
cognitiva a fim de que
tenham a capacidade de
competir por meio de jogos
contra
outras
escolas
públicas.

Será
disponibilizado
tempo para a escolha de livros
literários de acordo com o gosto
de cada aluno. O professor
selecionará
previamente
diversos títulos e o aluno
durante a aula escolherá na
● Incentivar o hábito de “caixa literária” que estará na
leitura entre os alunos sala de aula.
dos anos finais do
Ensino Fundamental;
O aluno também terá a
● Melhorar
a
escrita; opção de escolher um livro na
melhorar a interpretação biblioteca virtual da escola.
textual;
Serão
disponibilizados
nas
●
Melhorar a oratória dos redes sociais diversos e-books,
alunos;
os quais os alunos poderão

Diário de
bordo
● Leitura
compartilha
da
● Desafios
literários
●

●
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Com o desenvolvimento
do projeto “Mergulhando
na leitura”, pretende-se
resgatar o prazer pela
leitura.
● Com o desenvolvimento
do projeto “Mergulhando
na leitura”, pretende-se
resgatar o prazer pela
leitura.
●

escolher e ler o que mais
agradarem tendo como intuito
desenvolver
o
hábito
de
frequentá-la sistematicamente.
Ao final da leitura os
alunos preencherão o diário de
bordo e terão a oportunidade de
participar de diversos desafios
literários

É um projeto baseado na
necessidade de dar condições
aos alunos de adquirir
conhecimento através de
atividades extraclasses,
estimulando a criatividade, a
desinibição, a curiosidade, a
descoberta e integração de
diferentes conteúdos.
ROBÓTICA

Os alunos atuarão de forma
ativa
durante
todo
desenvolvimento do projeto, o
● Inclusão tecnológica que ao
intuito é fornecer ferramentas e
fim resulte em um produto mediar a construção desse Viviane
passível de exposição.
conhecimento. O próprio corpo
discente fará pesquisas para
ESPECÍFICOS
auxiliar
no
entendimento
durante o processo. A cada 15
GERAL

Questionário
de múltipla
escolha
● Questionário
aberto
● Comentários
livres
●
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Aprender a trabalhar em
um computador, incluindo
uso de navegadores.
● Aprendizagem
da
linguagem computacional
(programação).
●

RODA
CONVERSA

DE

●

Abordagem
da
língua
estrangeira
de
forma
interdisciplinar e também
matemática.

●

Desenvolvimento
pensamento lógico

●

Conhecimento
de
dispositivos, montagem de
circuitos e programação.

●

Desenvolver no aluno a
habilidade da pesquisa,
estendendo esse aspecto
para outros campos da sua
formação.

●

Automação com materiais
recicláveis.

do

dias os alunos serão levados
para a regional de ensino onde
terão aulas práticas e teóricas
de robótica, na própria escola os
alunos terão incentivo e apoio na
busca de materiais e pesquisas
extras
que
auxiliem
no
entendimento. Ao todo 40
alunos do ensino em tempo
integral vespertino e matutino
irão participar. Os estudantes
atuarão
também
como
mediadores, assim eles ficarão
responsáveis por transmitir o
que aprenderam aos demais.

OBJETIVOS GERAIS

Com o início do projeto, se fez
necessário
a
criação
de
quinzenais
para
● A roda de conversa é um encontros
exercício
da
método que consiste na fortalecer o
criação de espaços de tolerância e cidadania, visto que

●

Questionário
de múltipla
escolha
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diálogo, em que os alunos
podem se expressar e,
sobretudo,
escutar
os
outros e a si mesmos. O
objetivo é estimular a
construção da autonomia
por
meio
da
problematização, da troca
de informações e da
reflexão para a ação.
●

Trocas de experiências,
conversas,
discussão,
construção e divulgação
coletiva de conhecimentos
são fatores oriundos dessa
prática, que explora e
fortalece
os
aspectos
sociais
favoráveis
a
posturas
coletivas
e
singulares.

●

Discutir
e
construir,
coletivamente, planos e
estratégias
para
as
atividades, respeitar e
valorizar a opinião dos
colegas e aprender com a
diversidade de ideias e
conhecimentos que os
integrantes
do
grupo
apontam não é uma tarefa

trabalhamos com um grupo
heterogêneo. Implantação de
um horário alternativo para a
realização dos encontros com o
grupo.

Questionário
aberto
● Comentários
livres
●

A
estratégia
Saúde
Mental na Roda inspira-se na
Roda de conversa, um método
de ressonância coletiva que
consiste na criação de espaços
de diálogos, em que as pessoas
se expressam, escutam os
outros e a si mesmo. Esta
estratégia estimula a construção
de autonomia dos sujeitos e da
reflexão
por
meio
da
problematização, da troca de
informações e da reflexão para a
ação. Nessa perspectiva, a roda
serve para alimentar circuitos de
troca,
medir
aprendizados
recíprocos
e
associar
competências e que todos os
que entram na roda tem poderes
iguais sobre o território de que
falam.
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fácil, mas muito gratificante
quando executada.
●

O
grande
desafio
é
oficializar essa prática
como um espaço de
autonomia, autoanálise e
autogestão, religando as
práticas das aulas, dando a
eles a liberdade de discutir
e expor suas ideias e
opiniões
sobre
como
percebem
suas
dificuldades
e
as
dificuldades
do
grupo
referentes às atividades
exploradas e executadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Saber
o
que
os
adolescentes
compreenderam
das
informações apresentadas
durante o projeto.

●

Conhecer mais sobre o que
elas pensam sobre o
assunto.

●

Avançar por aproximações
sucessivas
em
novos
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conhecimentos a respeito
do tema abordado.
●

XADREZ

Oportunizar um momento
de conversa sobre um
assunto que é de interesse
delas.

GERAL
Promover
a
difusão
do Os alunos atuarão de forma
durante
todo
conhecimento e conteúdo do ativa
desenvolvimento
do
projeto,
o
xadrez;
intuito é fornecer ferramentas e
ESPECÍFICOS
mediar a construção desse
conhecimento. Haverá duas
● Promover a difusão do
dos
alunos,
conhecimento e conteúdo classificações
sendo uma aula antecipada com
do xadrez;
alunos monitores para que
● Despertar a consciência da tenham conhecimento e possam
prática do xadrez como auxiliar outros alunos que estão
atividade necessária ao iniciando. Tanto as aulas para os Viviane
bem-estar individual e monitores quanto para os alunos
do integral terão aulas semanais
coletivo;
separadamente, assim atingindo
● Desenvolver no estudante uma quantidade de alunos
sua
capacidade
de possíveis. O próprio corpo
atenção,
memória, discente fará pesquisas para
raciocínio
lógico, auxiliar
no
entendimento
inteligência e imaginação.
durante
o
processo.
Os
estudantes atuarão também
● Favorecer a assimilação
como mediadores, assim eles
das
características
do ficarão
responsáveis
por
xadrez que contribuam com

Questionário
de múltipla
escolha
● Questionário
aberto
● Comentários
livres
●
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o
harmonioso transmitir o que aprenderam aos
desenvolvimento
demais.
intelectual, moral e ético da
personalidade
e
que
propiciem sua autonomia
cognitiva e sua capacidade
de raciocínio.
●

Propiciar ao aluno a
oportunidade de analisar,
avaliar e propor alternativas
de solução às situações da
vida diária.
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ATENDIMENTOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Atendidos na ETI: 120 Turno do atendimento:
(X ) Matutino (X ) Vespertino

Atendimento (frequência/dias):
( ) 3 dias ( X) 4 dias ( ) 5 dias
(X ) Segunda (X ) Terça (X ) Quarta (X ) Quinta ( )Sexta
Tempo de duração do atendimento escolar - ETI:
( X ) 8 horas b) ( ) 9 horas c) ( ) 10 horas
Tipo de organização pedagógica do currículo:
(x ) Entremeado – BNCC e Parte Flexível (intercaladas durante o dia)
( ) Distinta – BNCC e Parte Flexível em períodos distintos
Tipos de Fomento (recursos financeiros/políticas públicas):
( ) PNME

b) ( X ) PDAF

c) ( ) Outros:

Parcerias desenvolvidas/Rede Integradora (Escola Parque)
Nome da Instituição/EP: Com o CNTE robótica nas escolas, IFB, Caixa Econômica, Parque educador
Frequência do atendimento:
( X ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5 dias
Deslocamento para outro local:
(X ) sim ( ) não
( X ) transporte da instituição ( X) transporte da SEEDF (outro:
não há
Alimentação servida:
( ) café da manhã
(X ) lanche
( ) almoço
Atividades desenvolvidas:

()

Robótica, roda de conversa, debate (com algum documentário ou filme), aprender a mexer com impressora
3D, lógica, carpintaria, botânica.

Responsáveis:
Planejamento: Direção, coordenação e Educadores sociais voluntários
Realização das Atividades: Coordenação e Educadores sociais voluntários
Acompanhamento das Atividades: Direção, coordenação e Educadores sociais voluntários

Projetos desenvolvidos na Educação em Tempo Integral
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Acompanhamento
Português

Pedagógico

de

Atividades previstas: leitura, interpretação de
texto, redação, conteúdos visto em sala de aula

de

Atividades previstas: Jogos lógicos, operações
matemáticas, conteúdos visto em sala de aula

Dias: 2a ( X ) 3a ( X ) 4a ( X ) 5a (X ) 6a ( )
Responsável: Educador social
voluntário e Coordenador do
integral
Local do atendimento: CEF 405
Acompanhamento
Matemática

Pedagógico

Dias: 2a (X ) 3a (X ) 4a (X ) 5a (X ) 6a ( )
Responsável: Educador social
voluntário e Coordenador do
integral Local do atendimento:
CEF 405
Nome do projeto/oficina: esporte

Atividades
handebol,
badminton,
funcional

previstas:
futsal,
vôlei,
basquete,
ping
pong,
queimada,
treinamento

Dias: 2a ( X) 3a (X ) 4a ( ) 5a (X ) 6a ( )
Responsável: Educador social
voluntário e Coordenador do
integral Local do atendimento:
CEF 405
Nome do projeto/oficina: Robótica

Atividades previstas: Aula no CNTE e pesquisa no
CEF 405

Dias: 2a ( X) 3a ( ) 4a (X ) 5a ( ) 6a ( )
Responsável: Educador social
voluntário e Coordenador do
integral Local do atendimento:
Regional de ensino
Recanto das emas e CEF405
Nome
do
projeto/oficina:
Música, dança, artesanato e
teatro

Atividades previstas: canto, percussão, dança,
coreografia, encenação, apresentação teatral,
pintura e artesanato

Dias: 2a (X ) 3a (X ) 4a (X ) 5a (X ) 6a ( )
Responsável:
Educador
social
voluntário e
Coordenador do integral Local
do atendimento: CEF 405
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Nome do projeto/oficina:
reflorestamento

horta

e

Atividades
previstas:
conscientização
ambiental, arborização, técnicas de produção
de hortaliças.

Dias: 2a ( ) 3a ( ) 4a (X ) 5a (X ) 6a ( )
Responsável: Educador social
voluntário e Coordenador do
integral Local do atendimento:
CEF 405 e parque
Educador
Nome do projeto/oficina: xadrez

Dias: 2a (X ) 3a (X ) 4a (X ) 5a (X ) 6a ( )
Responsável:
Educador
social
voluntário e Coordenador do integral
Local do atendimento: CEF 405

Atividades previstas: introdução aos jogos
lógicos, História do xadrez, regras básicas,
estudo da leitura de xadrez, estuda de aberturas,
meio jogo e finalizações, cálculo enxadrísticos e
noções de trocas de peças.

Avaliação dos Projetos e Atividades da Educação em Tempo Integral
1o Semestre/2020

2o Semestre/2020

Instrumento utilizado:

Instrumento utilizado:

( X) Questionário de múltipla

( X) Questionário de múltipla escolha

escolha

11.10. GESTÃO FINANCEIRA

No decorrer do ano pretendemos promover o fortalecimento do Conselho
Escolar através da abertura de espaços para discussão e tomadas de decisões, a
fim de incentivar a efetiva participação dos conselheiros e promover espaços para
planejamento da administração financeira, para que se forme um Caixa Escolar
autônomo e decisório conforme legislação do PDAF (Programa de Descentralização
Administrativa dos Recursos Financeiros), juntamente com o apoio do Conselho
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Escolar e Direção, conquistando a aplicação da melhor forma e com toda
transparência de recursos financeiros disponíveis PDAF e PDDE.
Conforme a Lei 4.751, de 07/02/2012 – Gestão Democrática do Sistema de
Ensino Público do DF, no seu Art. 6º:
A autonomia da gestão financeira das unidades
escolares de ensino público do Distrito Federal será
assegurada pela administração de recursos pela
respectiva unidade executora, nos termos de seu
projeto político-pedagógico (sic), do plano de gestão e
da disponibilidade financeira nela alocada, conforme
legislação vigente.

O Caixa Escolar atua no gerenciamento das verbas repassadas à escola,
oriundas do governo federa, atualmente contamos com os créditos do PDDEEDUCAÇÃO

CONECTADA,

PDDE-

QUALIDADE-CARTÃO

e

PDDE-

EMERGENCIAL-COVID-19, do governo local contamos com o PDAF. Temos
trabalhado regularmente junto ao Conselho Escolar e a Unidade Executora da
escola, com o apoio da Equipe Gestora e da comunidade escolar, com as seguintes
ações:
•

Articulação e planejamento de gastos anuais;

•

Levantamento de prioridades para o bom funcionamento da escola;

•

Organização e acesso à prestação de contas;

•

Promoção de espaços para o planejamento da administração financeira,

juntamente com o apoio do Conselho Escolar e Equipe Gestora, conquistando uma
boa aplicação, com previsão de gastos da seguinte maneira:

• 1º QUADRIMESTRE 2021 - BRB - nº processo SEI 0008000080691/2021-61
NATUREZA

SALDO
ANTERIOR

CRÉDITO

RENDIMENTOS

CUSTEIO

182.129,02

89.875,00

221,42

CAPITAL

0,00

0,00

0,00

182.129,02

89.875,00

221,42

TOTAL

R PRÓPRIOS

0,00

TOTAL
RECEITAS

DESPESAS

SALDO

272.225,44

33.806,04

238.419,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272.225,44

33.806,04

238.419,40
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• PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO PDAF-2021:
• Serviço Técnico profissional – Contabilidade – R$ 9.000,00
• Gás de cozinha – GLP 45 Kg – R$ 5.400,00
• Manutenção do imóvel e instalações - R$ 77.000,00
• Aquisição de material de expediente de ensino – R$ 70.000,00
• Contratação de transporte para eventos pedagógicos R$ 4.000,00
• Manutenção de equipamentos – R$ 8.000,00
• Compra de suprimentos para impressão de digital – R$ 15.000,00
• Aquisição de livros paradidáticos e materiais pedagógicos e projetos –
R$ 25.000,00.
• Aquisição de adubos, sementes, ferramentas - R$ 4.000,00
• Reprogramação do ano de 2021 para 2022 – Emergências e iniciar o
ano letivo.
• DEMONSTRATIVO FNDE 2021 - PDDE CARTÃO
NATUREZA

SALDO
ANTERIOR

CUSTEIO

10.901,14

0,00

0,00

0,00

0,00

10.901,14

0,00

10.901,14

CAPITAL

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,00

0,00

580,00

11.481,14

0,00

0,00

0,00

0,00

11.481,14

0,00

11.481,14

TOTAL

CRÉDITO

RENDIMENTOS

R PRÓPRIOS

DEVOLUÇÃO
TOTAL
DESPESAS
FNDE
RECEITAS

• PREVISÃO DE APLICAÇÃO PDDE – CARTÃO:
• SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÃO - R$ 3.000,00
• CONFECÇÃO DE BANER E FAIXAS E CARIMBOS –R$ 4.000,00
• AQUISIÇÃO DE CÃMERAS DE SEGURANÇA – R$ 580,00
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SALDO

• PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA – R$ 4.223,14

• DEMONSTRATIVO PDDE- EDUCAÇÃO CONECTADA.
NATUREZA

SALDO
ANTERIOR

CUSTEIO

6.167,22

0,00

22,76

0,00

0,00

6.189,98

899,70

5.290,28

CAPITAL

1.732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.732,00

0,00

1.732,00

TOTAL

7.899,22

0,00

22,76

0,00

0,00

7.921,98

899,70

7.022,28

CRÉDITO

RENDIMENTOS

R
PRÓPRIOS

DEVOLUÇÃO
TOTAL
DESPESAS
FNDE
RECEITAS

SALDO

• PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA VERBA DO PDDE-EDUCAÇÃO
CONECTADA:
• PAGAMENTO DE BANDA LARGA - R$ 6.189,98
• AQUISIÇÃO DE NOBREAK - R$ 1.000,00
• ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA – R$ 732,00

• DEMONSTRATIVO PDDE - EMERGENCIAL COVID-19
NATUREZA

SALDO
ANTERIOR

CUSTEIO

23.430,27

0,00

0,00

0,00

0,00

23.430,27

0,00

23.430,27

CAPITAL

10.041,55

0,00

0,00

0,00

0,00

10.041,55

0,00

10.041,55

TOTAL

33.471,82

0,00

0,00

0,00

0,00

33.471,82

0,00

33.471,82

CRÉDITO

RENDIMENTOS

R
PRÓPRIOS

DEVOLUÇÃO
TOTAL
DESPESAS
FNDE
RECEITAS

• APLICAÇÃO DA VERBA DO PDDE – EMERGENCIAL COVID-19:
• AQUISIÇÃO DE SCANNEADORA - R$ 5.000,00
• AQUISIÇÃO DE AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL – R$ 1.600,00
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SALDO

• AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA – R$ 3.441,55
• AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO
– EPI - TORNEIRAS, DISPENSERS, LUVAS R$ 12.000,00
• SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE ADAPTAÇÕES DE ESPAÇOS R$
8.000,00
• AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ENSINO R$
3.430,27
•

PREVISÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PDDE- SALA DE

RECURSOS 2021:
•

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAPITAL R$ 4.000,00

•

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - CONSUMO R$ 16.000,00

11.11. GESTÃO ADMINISTRATIVA
A Gestão Administrativa é responsável pelo trabalho de observação e
controle das ações administrativas em parceria com os demais segmentos da
escola, onde exerce suas funções de controle de pagamento, folha de ponto,
patrimônio, arquivo de documentos e dados referentes aos funcionários, entre
outros.
A folha de ponto é assinada diariamente, tanto os servidores efetivos como
contratos, seguem à risca este controle. Na sala do Administrativo existe um quadro
de controle de atestados, abonos e avisos dos servidores do diurno e noturno, onde
é anotado todas as informações diárias.
Todas as correspondências sobre atestados médicos ou qualquer mudança
na rotina administrativa, são repassadas durante as Coordenações coletivas de
quarta-feira para todo o grupo de professores.
Em relação ao patrimônio, no início do ano letivo, a supervisora
administrativa com o apoio da equipe diretiva da escola, faz uma revisão na lista de
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patrimônio, verificando tudo o que foi adquirido no ano anterior e faz a atualização
de dados.

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Por ser o Projeto Político Pedagógico um instrumento representativo de
registro e direcionamento das ações didático-pedagógicas da instituição de ensino,
de modo que sua constituição se dá no coletivo e por meio de ações diagnósticas a
fim de se constituírem como direcionamentos para os trabalhos pedagógicos ao
decorrer dos anos letivos.
Mediante a essa constituição, o PPP é um instrumento de constantes
renovações, já que os hábitos, costumes e a realidade social e cultural da
comunidade perpassam por constantes mudanças. Logo, o PPP do CEF 405 é
merecedor de avaliações que sempre acontecem no início do primeiro e segundo
semestre do ano letivo, cuja preocupação se dá em analisar os resultados
alcançados nas ações já realizadas e o que se pode fazer ou não nas próximas a
serem realizadas.
A avaliação do PPP prende-se não só às ações didáticas- pedagógicas como
também, aos projetos pensados pela escola como um todo e àqueles sugeridos pela
Regional de Ensino.
As ações de acompanhamento e avaliação sempre ocorrem nas
coordenações pedagógicas, tendo como o primeiro momento, a semana
pedagógica do início do ano letivo e ao decorrer das necessidades que vão surgindo
e se fazendo necessárias.

OBJETIVOS
Possibilitar as
aprendizagens, a
partir da

METAS

AÇÕES

Redução
Projetos
de 50% nos Interventivos
índices de
e

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Semestralmente durante
as Coordena-

RESPONSÁVEIS
Equipe
gestora,
Coordenação

CRONOGRAMA
Reagrupamento
interno:
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democratização
de saberes, em
uma perspectiva
de inclusão,
considerando os
eixos transversais
e integradores

reprovação
no ao final
de cada
bloco do 3º
ciclo

Reagrupame
nto.

ções
Pedagógicas
Coletivas

Pedagógica e
Docentes

regularmente
Reagrupamento
externo:
uma vez
por
semestre

Oportunizar a
compreensão do
ambiente natural e
social, dos
processos
históricogeográfico
s, da diversidade
étnicocultural, do
sistema político,
da economia, da
tecnologia, das
artes e da cultura,
dos direitos
humanos e de
princípios em que
se fundamenta a
sociedade
brasileira.

Incentivo
ao uso do
acervo
bibliográfico

-Manutenção
do espaço
físico da sala
de leitura; Aquisição de
novos títulos
para o
acervo;
-Propiciar a
participação
dos docentes
em cursos
de formação,
palestras e
encontros;
-Enriquecer
as coordenações
pedagógicas
coletivas
com
palestras,
debates e
momentos
de reflexão e
estudos

Bimestralmente durante
as Coordenações
Pedagógicas
Coletivas

Equipe
gestora,
Coordenação
Pedagógica e
Docentes

Ano letivo
de 2020

Fortalecer
vínculos entre a
escola e a família,
procurando
proporcionar
diálogos éticos e a
corresponsabilização de funções
distintas, visando
garantir o acesso,

Aumentar
em 50% a
participação da família nas
atividades
da escola

-Procurar
fazer as
reuniões de
pais de
forma mais
dinâmica e
interessante
para atrair os
responsáveis
-Realizar

Semestralmente durante
as Coordenações
Pedagógicas
Coletivas

Equipe
gestora,
Coordenação
Pedagógica
Orientação
Educacional

Ano letivo
de 2020
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permanência e
formação integral
dos estudantes.

atividades
que envolva
participação
dos pais
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13. Projetos
No decorrer do ano letivo desenvolvemos vários projetos individuais e interdisciplinares, e o grupo docente se reunirá
e discutirá de acordo com os planejamentos bimestrais, metodologias e avaliações dos projetos.
Respeitando e valorizando os Componentes Curriculares e tendo como base o Currículo em Movimento da Educação
Básica do DF, temos como proposta os seguintes projetos específicos e interdisciplinares:

13.1 Projeto Escola Integral
Devido à nova realidade que se seguiu com a pandemia onde se fez necessário repensar novos espaços e tempos
voltados para as aprendizagens alguns ajustes precisaram ser feitos para implantar a Educação Integral na escola.
O atendimento e desenvolvimento das ações da Educação Integral acompanhou a nova realidade se adaptando e
buscando auxílio nas novas tecnologias da educação para continuar o desenvolvimento dos projetos da Educação Integral.

PROJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO
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ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO

Objetivo geral:

●

Diminuir a defasagem e estruturar a
escrita dos alunos, das quatro operações
básicas, e também estabelecer maior
compreensão dos alunos ouvintes com a
LIBRAS.

●

Produção e interpretação de textos, bem
como revisões do mesmo e crônicas;

●

Interação entre escolas por meio de troca
de cartas;

●

Uso de linguagem formal;

●

Expressão por meio da linguagem;

●

Troca de ideias e vivências;

●

Buscar novos conhecimentos bem como
buscar a melhora da fala e da escrita;

Objetivos específicos:

●

Desenvolver estratégias e procedimentos
de leitura eficazes para ensinar os alunos;

●

Incentivar os estudantes a compreender e
utilizar melhor as regras ortográficas da
língua portuguesa.

●

Dar oportunidade aos alunos de acesso à
leitura, que por sua vez, serve como fonte
essencial para a produção e compreensão
de textos.

●

Aprimorar o conhecimento na área
financeira e nas necessidades do
cotidiano do corpo discente.

●

Realizar corretamente as operações de
adição e subtração envolvendo números
inteiros.

●

Promover espaços para a prática de jogos
de dama/xadrez/dominó de forma
coordenada com as atividades escolares.

●

Associar e analisar palavras e expressões
da língua brasileira de sinais, e usar de
habilidade lógica e de agilidade para um
resultado final.

●

Trocar experiências com os colegas sobre
as novas palavras aprendidas

●

O uso da língua brasileira de sinais
(LIBRAS) como forma inclusiva de
comunicação alternativa, o que ocasiona
uma forma de inclusão.

●

O uso da adição, subtração, multiplicação e
divisão através de problemas matemáticos.

●

Desenvolver o pensamento lógico do aluno,
voltado este pensamento ao lúdico,
utilizando jogos de contagem e jogos de
estratégia.

●
Viviane

●
●

Questionário de
múltipla escolha
Questionário
aberto
Comentários livres
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Mergulhando na Leitura

●

Aumentar a capacidade cognitiva afim de
que tenham a capacidade de competir por
meio de jogos contra outras escolas
públicas.

●

Aumentar a capacidade cognitiva a fim de
que tenham a capacidade de competir por
meio de jogos contra outras escolas
públicas.

●
●
●
●
●

Incentivar o hábito de leitura entre os
alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental;
Melhorar a escrita; melhorar a
interpretação textual;
Melhorar a oratória dos alunos;
Com o desenvolvimento do projeto
“Mergulhando na leitura”, pretendese resgatar o prazer pela leitura.
Com o desenvolvimento do projeto
“Mergulhando na leitura”, pretendese resgatar o prazer pela leitura.

Será disponibilizado tempo para a
escolha de livros literários de acordo com o gosto
de cada aluno. O professor selecionará
previamente diversos títulos e o aluno durante a
aula escolherá na “caixa literária” que estará na
sala de aula.
O aluno também terá a opção de
escolher um livro na biblioteca virtual da escola.
Serão disponibilizados nas redes sociais
diversos e-books, os quais os alunos poderão
escolher e ler o que mais agradarem tendo como
intuito desenvolver o hábito de frequentá-la
sistematicamente.

●
●
Viviane

●

Diário de bordo
Leitura
compartilhada
Desafios
literários

●

Ao final da leitura os alunos
preencherão o diário de bordo e terão a
oportunidade de participar de diversos desafios
literários
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●

ROBÓTICA

É
um
projeto
baseado
na
necessidade de dar condições aos
alunos de adquirir conhecimento
através de atividades extraclasses,
estimulando a criatividade, a
desinibição,
a curiosidade, a
descoberta
e
integração
de
diferentes conteúdos.

GERAL

●

Inclusão tecnológica que ao fim resulte
em um produto passível de exposição.

ESPECÍFICOS

●
●

RODA DE CONVERSA

Aprender a trabalhar em um computador,
incluindo uso de navegadores.
Aprendizagem
da
linguagem
computacional (programação).

●

Abordagem da língua estrangeira de
forma
interdisciplinar
e
também
matemática.

●

Desenvolvimento do pensamento lógico

●

Conhecimento
de
dispositivos,
montagem de circuitos e programação.

●

Desenvolver no aluno a habilidade da
pesquisa, estendendo esse aspecto para
outros campos da sua formação.

●

Automação com materiais recicláveis.

Os alunos atuarão de forma ativa durante todo
desenvolvimento do projeto, o intuito é fornecer
ferramentas e mediar a construção desse
conhecimento. O próprio corpo discente fará
pesquisas para auxiliar no entendimento durante
o processo. A cada 15 dias os alunos serão
levados para a regional de ensino onde terão
aulas práticas e teóricas de robótica, na própria
escola os alunos terão incentivo e apoio na
busca de materiais e pesquisas extras que
auxiliem no entendimento. Ao todo 40 alunos do
ensino em tempo integral vespertino e matutino
irão participar. Os estudantes atuarão também
como
mediadores,
assim
eles
ficarão
responsáveis por transmitir o que aprenderam
aos demais.

OBJETIVOS GERAIS

●

A roda de conversa é um método que
consiste na criação de espaços de
diálogo, em que os alunos podem se

Com o início do projeto, se fez necessário a
criação de encontros quinzenais para fortalecer
o exercício da tolerância e cidadania, visto que
trabalhamos com um grupo heterogêneo.

●
Viviane

●
●

●
●

Questionário de
múltipla escolha
Questionário
aberto
Comentários livres

Questionário de
múltipla escolha
Questionário
aberto
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expressar e, sobretudo, escutar os outros
e a si mesmos. O objetivo é estimular a
construção da autonomia por meio da
problematização, da troca de informações
e da reflexão para a ação.

●

Trocas de experiências, conversas,
discussão, construção e divulgação
coletiva de conhecimentos são fatores
oriundos dessa prática, que explora e
fortalece os aspectos sociais favoráveis a
posturas coletivas e singulares.

●

Discutir e construir, coletivamente, planos
e estratégias para as atividades, respeitar
e valorizar a opinião dos colegas e
aprender com a diversidade de ideias e
conhecimentos que os integrantes do
grupo apontam não é uma tarefa fácil,
mas muito gratificante quando executada.

●

O grande desafio é oficializar essa prática
como um espaço de autonomia,
autoanálise e autogestão, religando as
práticas das aulas, dando a eles a
liberdade de discutir e expor suas ideias
e opiniões sobre como percebem suas
dificuldades e as dificuldades do grupo
referentes às atividades exploradas e
executadas.

Implantação de um horário alternativo para a
realização dos encontros com o grupo.

●

Comentários livres

A estratégia Saúde Mental na Roda
inspira-se na Roda de conversa, um método de
ressonância coletiva que consiste na criação de
espaços de diálogos, em que as pessoas se
expressam, escutam os outros e a si mesmo.
Esta estratégia estimula a construção de
autonomia dos sujeitos e da reflexão por meio da
problematização, da troca de informações e da
reflexão para a ação. Nessa perspectiva, a roda
serve para alimentar circuitos de troca, medir
aprendizados
recíprocos
e
associar
competências e que todos os que entram na roda
tem poderes iguais sobre o território de que
falam.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Saber
o
que
os
adolescentes
compreenderam
das
informações
apresentadas durante o projeto.

●

Conhecer mais sobre o que elas pensam
sobre o assunto.

●

Avançar por aproximações sucessivas
em novos conhecimentos a respeito do
tema abordado.

262

●

XADREZ

Oportunizar um momento de conversa
sobre um assunto que é de interesse
delas.

GERAL
Promover a difusão do conhecimento e
conteúdo do xadrez;
ESPECÍFICOS

●

Promover a difusão do conhecimento e
conteúdo do xadrez;

●

Despertar a consciência da prática do
xadrez como atividade necessária ao
bem-estar individual e coletivo;

●

Desenvolver
no
estudante
sua
capacidade de atenção, memória,
raciocínio
lógico,
inteligência
e
imaginação.

●

Favorecer
a
assimilação
das
características do xadrez que contribuam
com o harmonioso desenvolvimento
intelectual,
moral
e
ético
da
personalidade e que propiciem sua
autonomia cognitiva e sua capacidade de
raciocínio.

●

Propiciar ao aluno a oportunidade de
analisar, avaliar e propor alternativas de
solução às situações da vida diária.

Os alunos atuarão de forma ativa durante todo
desenvolvimento do projeto, o intuito é fornecer
ferramentas e mediar a construção desse
conhecimento. Haverá duas classificações dos
alunos, sendo uma aula antecipada com alunos
monitores para que tenham conhecimento e
possam auxiliar outros alunos que estão
iniciando. Tanto as aulas para os monitores
quanto para os alunos do integral terão aulas
semanais separadamente, assim atingindo uma
quantidade de alunos possíveis. O próprio corpo
discente fará pesquisas para auxiliar no
entendimento durante o processo. Os
estudantes atuarão também como mediadores,
assim eles ficarão responsáveis por transmitir o
que aprenderam aos demais.

●
Viviane

●
●

Questionário de
múltipla escolha
Questionário
aberto
Comentários livres

13.2 Projetos Individuais e Interdisciplinares

PROJETO

OBJETIVOS

AÇÕES

PÚBLICO

RESPONSÁ

AVALIAÇÃO
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I. Feira do
Conhecimento

Buscar o aprimoramento de habilidades, além

Cada professor conselheiro orientará os trabalhos

de criar, no estudante o gosto pelas ciências

da sua turma de acordo com tema escolhido.

ENVOLVIDO

VEL

Todos os alunos
do EF

Todos os
Professores

por meio da experimentação e o conhecimento
das Artes através das pesquisas e estudo.

Os alunos confeccionarão todos os cartazes,

Trabalhar temas transversais de forma lúdica e

informativos etc.

de desenvolver a criatividade e o interesse dos
estudantes pelas atividades da escola.

Todos os
componentes
curriculares
participam do
projeto.

Os alunos providenciarão todo o material de
divulgação, ornamentação e decoração do stand.

Fortalecer a autoestima.
Incentivar a cooperação e o trabalho em

Os alunos irão expor trabalhos e pesquisas

equipe.

realizadas durante as aulas e compartilhar o

Reunir a família dentro da escola.

conhecimento adquirido durante as aulas.

O projeto será
avaliado ao longo do
bimestre, durante as
aulas de preparação
e no dia da
culminância
observando a
elaboração dos
trabalhos, a
montagem,
organização,
responsabilidade,
utilização
sustentável de
materiais e
apresentação ao
público.

Escolher os melhores trabalhos para participação
no Circuito de Ciências.

II. Educação Integral

Desenvolver atividades correlacionadas a
formação integral dos alunos por meio de
projetos interdisciplinares que visem a
formação ética e moral.
Contribuir

para

a

formação

do

aluno,

proporcionando conhecimento, uma visão de

Ver projetos desenvolvidos na Educação Integral.

Terá valor de 0
(zero) a 3 (três)
pontos, como parte
da nota bimestral.

120 alunos. Os
alunos
se
inscrevem,
mediante
autorização
dos
responsáveis. Se o
número
de

Coordenador
da Integral e
Educadores
Sociais
Voluntários

Durante o ano letivo.
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mundo mais crítica e atenta para os problemas

interessados
for
maior
que
a
quantidade
de
vagas, haverá um
sorteio.

enfrentados por parte da população regional e
nacional.
Estimular o envolvimento e integração de todos
os

segmentos

escolares

no

processo

educacional.
Melhorar o desempenho dos alunos em
compreensão e produção textual e raciocínio
lógico.
Desenvolver a solidariedade e o voluntariado.
Desenvolver no aluno a consciência de que ele
é um agente transformador do seu ambiente.
Promover a cidadania.
III. Festa Junina

Resgatar a tradição e valorizar a cultura.

Realização de gincanas.

Fortalecer a autoestima.
Incentivar a cooperação e o trabalho em

Desenvolvimento de trabalhos relacionados ao
tema.

equipe.

Ornamentação da escola e de barracas.

Todos os alunos
do EF

Professores,
Coordenação,
Direção

Será feita durante a
festa com a
comunidade escolar
e após a festa com
professores e
alunos

Conhecer as características das festas juninas
em diferentes regiões do país.

Realização da festa junina.

Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao
trabalho e ao homem do campo.
Compreender a história da festa junina, bem
como seu valor dentro do folclore brasileiro.
Reunir a família dentro da escola.

IV. Excursões
Pedagógicas

Promover passeios pedagógicos e atividades

Passeios pagos e gratuitos de acordo com as

extraclasses para os alunos vivenciarem os

atividades realizadas no bimestre ou de acordo

conteúdos apresentados em sala de aula.

Todos os alunos
do EF
Professores

Os alunos serão
avaliados durante as
atividades
realizadas em sala
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Adquirir conhecimentos de forma integrada

com a demanda de eventos.

de aula e durante os
passeios.

para complementar os estudos em sala.
Desenvolver o respeito mútuo.

Nessas excursões buscamos desenvolver ações

Socializar os alunos por meio de atividade

pedagógicas voltadas para a cultura, lazer e

lúdica;

informação. Dentre as atividades mais realizadas

Fortalecer a autoestima.

estão as visitas monitoradas à museus, exposições

Estimular o convívio social.

e feiras, ida ao cinema, entre outros. Todas estas

Proporcionar o acesso à cultura e ao lazer;

excursões são trabalhadas em sala de acordo com

trabalhar a leitura de imagem.

o tema da excursão pedagógica e da matéria

Desenvolver as relações interpessoais.

envolvida, são aplicados trabalhos de pesquisa,

O projeto será
avalidado
anualmente pela
comunidade escolar
durante as
avaliações
institucionais.

realização de debates e atividades orientadas.

V. PI1 – Projeto
Interdisciplinar: Língua
Portuguesa:
Mergulhando na
Leitura

Incentivar o hábito de leitura entre os alunos.

Trabalho realizado em sala de aula e orientado pelo

Melhorar a escrita.

professor regente de Língua Portuguesa. Trabalhar

Melhorar a interpretação textual.

poesia, obra e vida dos escritores, com exposição

Melhorar a oratória dos alunos.
Contribuir para leitura por fruição.

Todos os alunos
do EF

Professores
de Língua
Portuguesa
(PI I)

O

aproveitamento

dos

alunos

será

verificado mediante

de trabalhos e poesias criadas pelos alunos.

o acompanhamento

Durante as aulas de PI será disponibilizado tempo

da leitura do diário

para a escolha de livros literários de acordo com o

de bordo.

gosto de cada aluno. O professor selecionará

Uma vez por

previamente diversos títulos e o aluno durante a

bimestre será realizado um Café

aula escolherá na “caixa literária” que estará na

literário,

sala de aula.

durante o evento os

onde

alunos
O aluno também terá a opção de escolher um livro

apresentaram

na biblioteca da escola. Serão organizadas várias

diversas

visitas monitoradas a mesma tendo como intuito

do livro que mais

desenvolver

gostaram.

o

hábito

de

frequentá-la

sistematicamente.
Os alunos em posse do livro que escolheram farão

atividades

Cada turma terá que
criar um Instagram
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uma

leitura

individual

aproximadamente

30

e

silenciosa

minutos.

durante

Ao

para

final,

preencherão o diário de bordo.

VI. PI 2 – Projeto
Interdisciplinar:
Matemática:
Geometria

publicar

resumos das obras
lidas.

Trabalhar geometria de forma lúdica e o

Confeccionar objetos com base nas formas

raciocínio lógico.

geométricas planas e espaciais.

Desenvolver nos alunos a capacidade de

Confecção de cartazes.

processo:

compreender as Geometrias Espaciais e

Confecção de formas sólidas.

participação

Planas, bem como, integrar as aulas de

Realização de exposição dos trabalhos.

desempenho

matemática às tecnologias, possibilitando ao

Passar para os alunos o vídeo do YouTube data

alunos

aluno diversidade de informações, a fim de que

show (A história da Geometria).

etapa

ele possa construir seu próprio conhecimento a

Solicitar que os alunos façam uma pesquisa em

desenvolvimento

respeito da geometria e sua presença em

casa acerca da história da Geometria.

das

nosso cotidiano.

Dividir a sala em grupos para oportunizar melhor a

integração

Desenvolver o hábito de pesquisa na internet.

troca de informações.

colaboração

Despertar

Distribuir revistas para que eles possam escolher

grupo e dentro de

visualização das formas geométricas espaciais

figuras

cada um deles, a

e planas.

pesquisaram.

qualidade das artes

Propiciar ao aluno o contato da matemática

Construir um cartaz com apenas figuras que

e formas produzidas,

com a prática e o cotidiano através de

representem o que eles compreenderam da história

bem

atividades lúdicas.

da geometria, em seguida sistematizar na frente.

apreensão

dos

Desenvolver o espírito de trabalho em equipe,

Propor a construção de um Tangram, relembrando

conceitos

das

participativo

a

percepção

e

dos

responsável;

alunos

Identificar

na

a

que

estejam

relacionadas

ao

que

Todos os alunos
do EF

Professores
de Matemática

Será

observado

durante

todo

o
a
e
dos

em

cada
do

atividades,

a
e
no

como,

a

conceitos de geometria plana (triângulos retos e

formas geométricas,

presença dos sólidos geométricos no cotidiano.

peças de quadrado);

planas e espaciais e

Verificar a utilização dos sólidos geométricos

Passar o trecho do filme: "Donald no País da

a desenvoltura na

por outras áreas do conhecimento (Arte).

Matemágica" (no data show).

socialização

Conversar como podemos encontrar a matemática

projeto.

do

no cotidiano.
Solicitar que os alunos observem o espaço que
rodeia a escola, tornando-se investigadores; com
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câmeras fotográficas filmarem.
Ao retornar a sala de aula o educador entrega uma
malha na folha de oficio para que eles desenhem a
paisagem escolhida. Editar o vídeo no computador
do laboratório.
Geometria na arte e na natureza. Levar os alunos
a sala de laboratório para que eles pesquisem
artes, pedir que observem com atenção os
desenhos.
Abordar sobre mosaico.
Mostrando que aprendeu (feira de exposição).
Mostrar para eles formas simétricas e mosaicas em
slide.
Os alunos trarão para essa aula bandejas de
papelão, telhas, moldura de porta retrato, (cada
material para equipe específica).
Os alunos deverão preparar todo o ambiente com
as artes e objetos que foram produzidos durante o
desenvolvimento do projeto.
Cada equipe ficará responsável abordar o seu
bloco de forma objetiva.
Finalmente, o público (a família dos alunos e a
comunidade) pode ver os trabalhos.
VII. PI 3 – Projeto
Interdisciplinar:
Ciências

Formar cidadãos conscientes e preocupados

Estudos sobre energia, água, plantas, poluição,

com os problemas ambientais, bem como

desenvolvimento

prepará-los

ecológica, compreender um pouco mais sobre

para

agirem

individual

e

coletivamente na busca de soluções para os

sustentável,

consciência

Todos os alunos
do EF

Professores
de Ciências

Durante o ano letivo.

fauna e flora e outros.

problemas existentes.
Palestras em órgãos ambientais.
Buscar apoio e autorização da Administração do

268

Recanto das Emas para revitalizar toda a área
verde em torno da escola.
Buscar apoio e parcerias com Instituições e
comunidade local para aquisição de mudas de
plantas, tinta, pneus, bancos, lixeiras, entre outras
coisas.
Promover ação para conscientizar a comunidade
local sobre a preservação da área revitalizada.

VIII. Intervalo Cultural

Oferecer mais uma possibilidade de aproveitar
o intervalo de forma leve e descontraída.

Apresentações culturais, artísticas, teatro, dança.

Todos os alunos

Professores e
alunos da
comissão de
formatura.

Durante a realização
dos eventos e com
os professores
durante as
coordenações.

Todos os alunos
do EF

Professores
de Educação
Física

Será realizada
durante as
competições. Após
o projeto será
avaliado pelos

Show de talentos.
Promover várias atrações culturais.
Incentivar as iniciativas artísticas dentro do

Leitura de poemas, poesias, cartas etc.

próprio

Jogos e brincadeiras.

CEF

oportunidades

405,
aos

valorizando
nossos

e

dando

alunos

e

professores e também dar espaço para os
artistas e atividades culturais da cidade.
Desenvolver o respeito mútuo e ao próximo.
Socializar os alunos por meio de atividades
lúdicas, apresentações teatrais e musicais,
jogos e expressões artísticas.
Incentivar a leitura prazerosa.
Incentivar a cooperação e autoconfiança.
Resgatar valores humanitários e éticos.
IX. Interclasse

Promover a participação dos alunos em jogos,

As modalidades e as categorias serão definidas

trabalhando valores e contextualizando nas

pelos professores de Educação Física.

disciplinas.

A participação nas modalidades e categorias é

Integrar alunos e professores. Estimular a

facultativa onde só participará das atividades o
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prática de atividade física como forma de

aluno que estiver sem duas advertências ou uma

preservar e melhorar a saúde e a autoestima.

suspensão.

Desenvolver o respeito mútuo e amor ao

As equipes serão organizadas por series e por

próximo.

cores da turma onde não poderão juntar alunos de

Incentivar a cooperação e autoconfiança.

outras classes.

Resgatar valores humanitários e éticos.

A disputa será série contra série.

professores nas
coordenações.

Compreender o espírito de cidadania.
Estimular talentos.

As inscrições serão feitas na aula de Educação
Física, com a participação do professor no
preenchimento do formulário próprio. O valor da
inscrição será de 3,00 (três reais).
Os jogos serão disputados no mês de agosto.
Só acontecerá disputa quando a modalidade ou
categoria tiver, no mínimo, duas equipes inscritas.
A pontuação será definida por um quadrangular
feito por um sorteio de equipes onde: Vencer: 3
pontos; empate: 1 ponto; Derrota: 0 ponto
Serão classificadas quatro equipes para a fase
semifinal e final de cada categoria. Na queimada
serão classificados os quatro primeiros colocados.
A premiação será feita por categorias.
Serão premiados os 1º, 2º e 3° lugares de cada
categoria em disputa. Também serão premiados o
artilheiro, o goleiro menos vazado no futsal e o
melhor jogador da queimada.
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X. Laboratório de
informática

Integrar os estudantes em novas tecnologias.
Diversificar a metodologia das aulas. Realizar
aulas interativas com o uso do computador e da
Internet.

Utilização da sala de informática para aulas.

Todos os alunos
do EF e EJA

Todos os
professores

Durante a realização
das aulas.

Alunos 6º e 9º
anos.

Direção,
Coordenação,
SOE e
Professores.

Na primeira semana
de aula é realizada
palestras com os
novos alunos.
Avaliação com toda
a comunidade
escolar na primeira
reunião de pais.

Confecções de cartas comerciais, oficiais etc.
Pesquisa na Internet.
Produção de textos.
Trabalhos individuais e Coletivos.
Criação de blogs ou websites.
Criar apresentações no powerpoint.
Montar livretos no word.
Confeccionar cartazes.

XI. Projeto
Transição /Integração

Facilitar o processo de transição do 5º Ano para
o 6º Ano e do 9º para o Ensino Médio.

Para os alunos do 6º ano: Palestra com os
Orientadores Educacionais.
Apresentação do grupo de professores aos alunos.
Excursão pela escola para mostrar aos alunos o
espaço a ser frequentado no 6º. Ano.
Orientação quanto ao horário de aula, material
escolar e sistemática das aulas, intervalo etc.
Explicação sobre a Equipe Pedagógica e suas
funções.
Criação um roteiro de estudos.
Para os alunos do 9º ano: serão levados para
conhecer a escola sequencial de EM que ficará
responsável pela recepção e atividades a serem
realizadas

aos

nossos

alunos.
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Formatura do Ensino
Fundamental e da
EJA

Motivar os discentes a darem continuidade aos

Organizar passeios ou excursões para os alunos

estudos.

do EF.

Valorizar

os

esforços

da

motivação

alunos.

Buscar parcerias para realização do evento.

Elaboração da colação de grau com entrega de

Organizar o momento de confraternização

certificação.

entre:

Confraternização entre os formandos, professores,

alunos/alunos;

professores/alunos;

Professores,
equipe gestora
e alunos.

Os eventos são
avaliados após suas
realizações.

Todos os alunos

Escala de
professores

Durante as
realizações das
atividades, nas
coordenações.

Aplicar os recursos arrecadados em prol dos

educacional.

alunos/equipe gestora.

9º anos e 3ª etapa
da EJA

equipe gestora e responsáveis.

Desenvolver momentos de atividades de
arrecadação de fundos em parceria com os
discentes, familiares e instituição.

Confraternização dos alunos concluintes dos 9º
anos.

XIV. Intervalo
Monitorado

Intervalo monitorado pelos professores a fim de

Utilizar

contribuir para a integração social dos alunos.

enriquecimento por meio de atividades extraclasse,

Promover

contribuindo

a

melhoria

das

relações

o intervalo como um

para

o

momento

desenvolvimento

de

das

interpessoais da comunidade escolar, tornando

habilidades desenvolvidas em sala de aula.

a escola mais atrativa e prazerosa para todos;

Transformar o intervalo num espaço de lazer e

valorizando

divertimento com atividades orientadas.

o

respeito

ao

próximo

e

trabalhando a cidadania.

Planejar atividades de acordo com o interesse dos

Desenvolver o respeito mútuo e ao próximo.

alunos e a disponibilidade da escola.

Promover a socialização dos alunos por meio
de atividades lúdicas, apresentações teatrais e
musicais, jogos e expressões artísticas.
Incentivar a cooperação e autoconfiança.
Resgatar valores humanitários e éticos.
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Compreender o espírito de cidadania.
XV. Hora cívica

Resgatar o amor e o respeito pelos símbolos
nacionais.

Momento cívico, onde os alunos cantam o hino
nacional

6º ao 9º ano
Educação Integral

Cultivar o hábito de cantar hinos cívicos
prestando as devidas homenagens à pátria.
Possibilitar ao educando uma formação
integral, resgatando valores, encaminhando-os
para a construção de um país melhor e mais
justo.

XVI. Projeto
Interventivo de
Ciências

O principal objetivo é incentivar os alunos a

O projeto será desenvolvido em dois blocos, nas

revisarem as atividades propostas no primeiro

segundas-feiras, no horário contrário ao horário de

bimestre a fim de resgatar os conhecimentos

aula, das 14h às 16h, de forma presencial pela

que não foram assimilados no bimestre

professora da disciplina.

anterior.

O primeiro encontro será de conscientização e

Alunos do 8º ano.

Coordenação,
educadores
sociais
voluntários e
alunos da
Educação
Integral.

Durante o ano letivo.

Professor de
Ciências do 8º
ano.

Será realizada no
final de cada bloco.

entrega de roteiro de estudo. A segunda e a terceira
Levar os alunos a refletirem sobre a postura
do estudante em sala de aula e como a falta
de compromisso interfere nos resultados das
avaliações.
Promover um momento de reflexão a fim de
conscientizar os estudantes sobre a
importância do estudo para a transformação
social.
Valorizar o espaço destinado às aulas dentro
da grade curricular.
Incentivar a iniciativa para a busca de
soluções para adquirir conhecimentos.

aula serão destinadas a momentos em que os
alunos retornam para a aula com suas listas de
dúvidas que devem ser sanadas pela professora. A
última aula do bloco é destinada à aplicação de
uma prova mista com o valor de 5,0 (cinco) pontos.
Os alunos devem participar de todas as aulas e
devem ainda comparecer às aulas destinadas a
tirar dúvidas.
As faltas serão justificadas somente por atestado
médico, cabendo ao aluno atingir a média
necessária. Caso não consiga atingir a média
estará automaticamente inscrito no projeto no
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bimestre seguinte.
Ao final do bloco os alunos farão prova escrita com
todo conteúdo listado previamente, os que não
atingirem a média deverão continuar participando
normalmente no segundo bloco. Se após as
avaliações do primeiro e do segundo bloco os
alunos que não conseguirem a média, retornarão
às atividades do projeto durante o bimestre
seguinte.
As aulas que serão destinadas a tirar dúvidas são
exclusivas para sanar as dúvidas dos alunos, isso
requer estudo da lista de exercícios entregue na
primeira aula. Os alunos que não conseguirem
estudar para tirar as dúvidas podem participar das
provas, mas devem ser capazes de atingir a média
exigida, ou retornarão para as atividades no início
do segundo bloco.
Os pais serão informados sobre o projeto durante a
reunião bimestral.
Espaço de aula: biblioteca e laboratório de
informática.
Duração: 8 encontros (segunda-feira) no
contraturno - Cada bloco é composto de 4 aulas.
4 encontros no primeiro bloco
4 encontros no segundo bloco

Semana EJA

Identificar, elaborar e modelar situações

Apresentação de bandas musicais (estilos musicais

problema relacionadas ao cotidiano do

diversos).

estudante.

apresentação de grupos de dança;

Todos os alunos
da EJA

Todos os
professores da
EJA

Será realizada no
fim da semana EJA.

274

palestras.
Utilizar linguagem oral e escrita para expor

oficinas – corte de cabelo, medida do índice de

ideias,

massa corporal, medida de glicose e pressão, etc.

observações,

experiências

e

conclusões.

gincana do Conhecimento; garoto e garota EJA.

Sistematizar a observação, a partir de critérios

Jantar dançante.

científicos.
Estimular a socialização dos estudantes num
contexto não formal;
Despertar a curiosidade científica, por meio de
oficinas, dos mais diversos temas culturais.

Interclasse e JEREM

Promoção

de

atividades

esportivas

e

socialização entre os alunos.
Propiciar

atividades

Realização de jogos estudantis nas modalidades

esportivas

e

de

professor de Educação Física, com colaboração de

Proporcionar a integração entre os alunos e

todos os profissionais da escola. Os alunos de cada

entre as turmas.

turma formam as equipes mediante uma inscrição.

momentos

de

Professor de
Educação
Física da EJA

Durante as
competições.

Alunos da 3 etapa
da EJA

SOE,
coordenação,

Ocorre durante o
processo nas

Realizado no turno noturno e desenvolvido pelo

socialização para os estudantes.

Promover

Alunos da EJA

futebol, vôlei e basquete (masculino e feminino).

descontração

e

O Professor de Educação Física sorteia as equipes

recreação.

e forma as “chaves necessárias” para a disputa dos

Oportunizar atividades colaborativas.

jogos. A equipe ganhadora será aquela que

Selecionar os alunos para o JEREM.

obedecer ao regulamento e ganhar todos os jogos
disputados.
Realização do JEREM é de responsabilidade da
CRE, são jogos entre as escolas de EJA, os alunos
selecionados no interclasse da escola são inscritos
no JEREM.

Orientação Vocacional

Estimular os estudantes da EJA a prosseguir

A

escola

firma

parceria

com

alguma

com os estudos, orientando-os de forma a

Universidade/Faculdade, a qual oferta oficinas, e
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escolherem a melhor opção de curso de

atividades que são desenvolvidas pelos alunos da

graduação.

Faculdade: divulgação do evento, realização de

Apresentar-lhes um ambiente acadêmico.

coordenações.

Todos os alunos
da EJA

Todos os
professores

Durante o processo.

Todos os alunos

Todos os
professores da

Durante as aulas de
preparação, na

inscrições e sondagem de interesses dos alunos

Conhecer detalhes das profissões de interesse.

(EJA), divulgação de cursos de graduação. A partir

Abrir a possibilidade de bolsas de estudo.

do interesse dos estudantes, a Faculdade convida

Despertar o interesse pela Graduação e

os profissionais palestrantes, confecciona os

consequentemente

crachás, decora o espaço físico e demais

pela

direção.

qualificação

profissional.

providências necessárias à realização do evento.
Além do processo de orientação vocacional, abriuse a possibilidade da Faculdade organizar um
processo de seleção, com vistas à possibilidade de
ofertar bolsas de estudo para nossos alunos.
O projeto envolve os professores e os alunos da 3ª
etapa,

a

orientadora

educacional,

direção,

supervisão e coordenação.
Semana de Provas

Verificar o desempenho das habilidades e

Ocorre uma vez por semestre, coordenado pela

competências do estudante no processo de

direção, coordenação e professores. As avaliações

formação e introduzir os alunos na logística

ocorrem com data definida na coordenação

organizacional

pedagógica. O período é de uma semana, na qual

de

aplicação

de

provas

utilizadas fora da escola.
Discussão

das

dificuldades

as disciplinas são distribuídas, no mínimo duas por
e

avanços

dia. É distribuído aos alunos o quadro de prova

percebidos na aplicação da prova.

contendo a data da prova de cada disciplina. Toda

Discussão dos resultados obtidos pelos alunos.

a logística organizacional e explicada ao aluno,

Proporcionar ao aluno uma experiência de

como hora de início, a tolerância para a entrada, o

fazer prova, como realizadas pelas instituições

tempo mínimo de permanecer na sala, o término da

que promovem concurso e vestibulares.

prova etc. O número de questões de cada

Promover disciplina ao aluno na realização de

avaliação é 5 (cinco). A avaliação vale 4 pontos.

provas.
Feira de Ciências

A feira de ciências é realizada por todos os
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Promover a introdução do aluno na prática da

professores. Cada professor fica responsável por

ciência, onde ele deixa de ser apenas um

uma turma e a divide em grupos. Fica a critério de

expectador e passa a ser protagonista.

cada professor utilizar o mesmo tema ou utilizar

Promover a criatividade do aluno

temas diferentes em cada grupo. Como definição

Socialização e desempenho do trabalho em

de temas, a escola utiliza uma das recomendações

equipe.

da Secretaria de Educação de Estado que é o uso

Desenvolvimento

do

raciocínio,

da

da EJA

EJA,
coordenação,
direção.

apresentação dos
trabalhos. Durante
as coordenações.

Todos os alunos
da EJA

Todos os
professores da
EJA

Após a realização
da feira com alunos
e professores

Todos os alunos
da EJA

Professor de
matemática e
geografia.

O aluno será
avaliado durante a
produção e
realização do
projeto, com
participação em

do tema da Semana Nacional de Ciências e

comunicação oral.

Tecnologia – SNCT. É montada uma comissão de

Aumento da autoestima do aluno.

avaliação pelos professores das outras áreas não

Despertar o interesse em aprender ciências.

participantes

da

feira.

A

apresentação

dos

trabalhos deve consistir numa apresentação oral
mais a apresentação do experimento.

Feira Cultural

Empreendedorismo e
sustentabilidade na
EJA – Projeto que
será trabalhado como
parte da disciplina

Promover a percepção das várias formas de
cultura e sua importância no processo da
aprendizagem, observando que produzir
cultura é papel fundamental de todos que
interagem e fazem parte do seu dia a dia.

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos alunos.

Transformar conteúdos em apresentações
criativas e originais.
Possibilitar que seus alunos compreendam a
existência de culturas diferentes e respeitá-las.
Dar oportunidade aos alunos de apresentarem
suas habilidades, seus talentos.
Promover o aumento da autoestima e bemestar dos alunos.
Troca de experiências entre os alunos.
Desenvolver a expressão artística e corporal.

Apresentação de bandas, danças, teatro.

Realizar uma atividade em que os estudantes
são os protagonistas do ensino-aprendizagem,
em que eles irão pensar em um protótipo de
uma possível empresa sustentável.

Criar uma empresa que deverá evidenciar que
existe um mercado rentável, cuja demanda para o
produto/serviço é real e em quantidade viável. *
Deixar claro como o público-alvo tem potencial
consumidor e como há uma lacuna no mercado.

Sarau.
Show de talentos.
Exposição de trabalhos produzidos pelos alunos.
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Itinerários Formativos.

É essencial explicar, passo a passo, o
funcionamento do produto/serviço, bem como
ocorreu o processo de elaboração. Além disso,
responder potenciais questionamentos
relacionados à ideia, inclusive como o cliente
poderia solucionar eventuais problemas a serem
enfrentados e que tipo de suporte a empresa
oferece nesse sentido.

cada etapa que
serão propostas
pelos professores.

Apresentar uma planilha de cálculos em relação
ao custo da empresa e margem de lucro.

Jornal Mural – Projeto
que será trabalhado
como parte da
disciplina Itinerários
Formativos

GERAL
Fazer dos alunos os protagonistas deste
projeto, de modo que eles possam
demonstrar seus talentos por meio da
produção, seleção, revisão e publicação dos
eventos no jornal dentro do ambiente escolar
e nas mídias sociais. Não obstante, objetivase promover a cidadania, a arte, a cultura, a
linguagem e o pensamento crítico.

Sugestão de nomes para o jornal.

Todos os alunos
da EJA

Sugestão de editorias e colunas que englobam as
disciplinas.
Ensino de
estudantes.

conteúdos

que

capacitem

os

Orientações para produção de conteúdo midiático
para o público escolar.
Trabalho para conscientização social e histórica da
escola.

ESPECÍFICOS
Incentivar a pesquisa.
Integrar a comunidade escolar.
Desenvolver as competências linguísticas
(inglês e português).
Estimular a consciência crítica.
Trabalhar a coletividade.

Ensino da língua inglesa e capacitação bilíngue,
inclusive, para o jornal escolar.
Conscientização
empreendedora.

financeira,

mas

também

Professor de
inglês e de
história.

A avaliação do
projeto, por parte
dos professores, se
dará por meio da
participação e
produção dos
alunos, assiduidade
e envolvimento
deles na realização
de atividades como
criação de textos, de
fotografias, de
charges e poemas.
Também serão
avaliados em
relação a como
integram questões
como história e
cidadania dentro
dos textos do jornal
e as estruturas
linguísticas de inglês
utilizadas para
confecção da coluna
bilíngue. Dessa
maneira, será
observado o
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interesse na
produção até a
finalização do
projeto e o que
podem trazer de
histórias e vivências
pessoais para
acrescentar à
produção.
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15.ANEXOS
ANEXO I - DIAGNÓSTICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
DA ESCOLA
QUESTIONÁRIO PARA CONHECIMENTO DA REALIDADE E NECESSIDADES
DE NOSSOS ALUNOS NO PROCESSO DE SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA
Senhores pais ou responsáveis, o CEF 405 sob a figura da direção, equipe
administrativa e pedagógica solicita a participação de todos e todas no sentido de
colaborarem com a escola, respondendo o questionário abaixo para termos um
conhecimento prévio da realidade de nossos alunos. Certos de vossas
colaborações registramos aqui os nossos agradecimentos.

1. Grau de Escolaridade dos pais ou responsáveis.
Ensino Fundamental ( ) incompleto
Ensino médio ( ) incompleto
Ensino Superior ( ) incompleto

( ) completo ( ) não tem ( ) cursando

( ) completo ( ) cursando
( ) completo ( ) cursando

2. A família mora de:
( ) aluguel

( ) casa própria

3.
Quantas
pessoas
______________________

( ) casa cedida
convivem

na

mesma

4. A família tem acesso à internet na residência? ( ) sim

residência?

( ) não

5. Qual a renda familiar?
( ) um salário mínimo ( ) de dois a três salários ( ) acima de três salários
6. Qual a idade de seu(s)/ sua(s) filho(a)(as) que estudam na escola?
_____________

_______________ ______________ _____________

7. O(a) aluno(a) mora com:
( ) somente com a mãe ( ) somente com o pai ( ) com o pai e a mãe ( ) com outros.
8. O(a) aluno(a) tem acompanhamento da vida escolar em casa:
( ) nunca

( ) de vez em quando ( ) sempre
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9. O que você acha da escola como um todo?
( ) Ruim

( ) Boa

( ) Excelente.

10. Os pais ou responsáveis vêm sempre às reuniões quando convidados?
( ) sim

( ) não

( ) às vezes

Qualquer outra sugestão, gentileza de registrar.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ANEXO II - DIAGNÓSTICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

DA ESCOLA - EJA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS
GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Diagnóstico dos alunos da Educação de Jovens e Adultos

Caro(a) Aluno(a), este questionário objetiva fazer o levantamento de dados
relevantes à construção do diagnóstico do(da) discente da Educação de Jovens e Adultos,
a fim de traçarmos o perfil dos(as) alunos(as) que estuda(m) na Modalidade e na proposição
de políticas públicas.
Responda as questões a seguir marcando com um xis (x).

Quanto aos aspectos pessoais
1. Qual a sua faixa etária?
a) ( ) 15 a 25 anos.
b) ( ) 26 a 35 anos.
c) ( ) 36 a 45 anos.
d) ( ) 46 a 55 anos.
e) ( ) 56 a 65 anos.
f) ( ) Maior que 65 anos.

2. Você é natural de qual região brasileira?
a) ( ) Norte. b) ( ) Nordeste. c) ( ) Centro-oeste. d) ( ) Sudeste. e) ( ) Sul.
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3 – No momento você desenvolve alguma atividade profissional?
a) ( ) Sim.

b) ( ) Não.

4 - Você já interrompeu seus estudos?
a) ( ) Sim.

b) ( ) Não.

5. Quantas vezes?
a) ( ) Uma.

b) ( ) Duas. c) ( ) Três. d) ( ) Mais de três.

6. Qual ou quais foram os motivos que o levaram a não estudar ou parar os estudos?
a) ( ) Não conseguiu vaga na escola.
b) ( ) O horário das aulas não era compatível com o horário do trabalho ou de procurar por
trabalho.
c) ( ) O horário das aulas não era compatível com os afazeres domésticos.
d) ( ) Dificuldade de acompanhar o curso.
e) ( ) A escola não era próxima da sua residência.
f) ( ) A escola não era próxima de seu local de trabalho.
g) ( ) Não havia interesse em continuar os estudos, pois os assuntos tratados não eram
interessantes.
h) ( ) Reprovação.

7. Assinale o motivo que o levou a frequentar o curso de Educação de Jovens e
Adultos:
a) ( ) Vontade de aprender novos assuntos.
b) ( ) Conseguir um diploma.
c) ( ) Conseguir melhores oportunidades de trabalho.
d) ( ) Auxiliar na educação de familiares/conhecidos.
e) ( ) Orientação familiar.
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Quanto ao ambiente Escolar
1. Você considera o espaço escolar:

a) (

) Ótimo

b) (

) Bom

c) (

) Regular

d) (

) Ruim

2. Como você avalia a qualidade da educação escolar recebida:

a) (

) Ótima

b) (

) Boa

c) (

) Regular

d) (

) Ruim

3. Como você se integrou ao ambiente escolar?

a) (

) Bem

b) (

) Não tão bem

c) (

) Mal

4. Esta escola lhe oferece condições de continuar estudando?

a) ( ) Sim.

b) ( ) Não.

5. Como você avalia os recursos pedagógicos?

a) (

) Ótimos

b) (

) Bons

c) (

) Regulares

d) (

) Ruins

6. O que você aprende nesta escola tem melhorado sua vida?

a) ( ) Sim.

b) ( ) Não.

7. Você acha que o fato da frequência ser obrigatória contribui para o abandono
escolar?
a) ( ) Sim.

b) ( ) Não
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