
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL EST ANTONIO GARCEZ NOVAES 

AAARRRAAAPPPOOONNNGGGAAASSS---PPPAAARRRAAANNNÁÁÁ   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROJETO 

POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 
 

“FLAMBOYANT” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 



 2 

ÍNDICE 
 
I BASE LEGAL        003 

II  JUSTIFICATIVA        004 

III APRESENTAÇÃO        005 

IV INTRODUÇÃO        006 

V OBJETIVOS         014 

VI MARCO SITUACIONAL       015 

VII  MARCO CONCEITUAL       026 

VIII MARCO OPERACIONAL       064 

IX PROPOSTA CURRICULAR NO ENSINO BÁSICO - ENS. FUND.E 

MÉDIO          079 

X PROPOSTA CURRICULAR DO CELEM    306 

XI-  PLANO DE TRABALHO DOCENTE DO ENSINO 

PROFISSIONALIZANTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO       338 

XII DETERMINAÇÕES GERAIS      389 

XIII REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS     390 

XIV ANEXOS         417 

1- MATRIZ CURRICULAR-ENSINO FUNDAMENTAL   417 

2- MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO DIURNO  418 

3- MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO NOTURNO  419 

4- MATRIZ CURRICULAR – TÉCNICO EM ENFERMAGEM  420 

5- MATRIZ CURRICULAR – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO  

TRABALHO                                                                                       422 

6- CALENDÁRIOS ESCOLARES      423 

7- ATA DE APROVAÇÃO DO PPP      427 

 



 3 
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II-JUSTIFICATIVA. 

 

Conforme disposição legal prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, artigo 12, inciso I, é incumbência da escola elaborar e executar a 

sua proposta pedagógica, atendendo as diferenças culturais regionais e locais, 

às políticas de apoio, à implementação de inovações e especificidades de cada 

modalidade de ensino. A nova LDB, ao definir que o Ensino Médio é a etapa 

final da Educação Básica, determina que, independentemente da forma como 

se organize, deverá propiciar ao educando, formação geral que articule 

trabalho, cultura, ciência e tecnologia, mas que também                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

os capacite na expectativa da cidadania, que pressupõe a participação na 

produção, no consumo, na cultura, na política, na vida social e produtiva com 

autonomia intelectual e com senso ético, educando-se permanentemente 

através da continuidade dos estudos e das dimensões pedagógicas presentes 

no conjunto das relações sociais e produtivas. 

Considerando as constantes modificações sócio-econômicas e 

tecnológicas de nossa época, faz-se necessário à implementação permanente 

do presente projeto junto à comunidade escolar, para que este se constitua ato 

intencional e diversificado de ações que contribuam para formação do cidadão. 

Outro aspecto relevante é o fato de que o Projeto Político Pedagógico 

deve refletir a realidade e as ações da escola, tanto no sentido amplo como no 

restrito, ações essas que devem ser pensadas e repensadas dia-a-dia, 

buscando o compromisso ético e político dos envolvidos no processo 

educativo. 

Certamente, não existem receitas prontas, ou caminhos prontos a trilhar, 

o caminho se faz ao andar, e o andar é coletivo, participativo e democrático. A 

consciência de mudança deve brotar dos anseios de se almejar um futuro 

melhor, mais fraterno e solidário, ultrapassando os limites muitas vezes 

impostos pela realidade histórico-social vigente. Este Projeto Político 

Pedagógico tem como anseio enfrentar com determinação as desigualdades 

sociais que acarretam a exclusão. 
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III-APRESENTAÇÃO 

 

Quando a comunidade escolar se envolve nas discussões e decisões da 

escola, compreendendo com transparência o funcionamento da mesma, ela 

terá condições de buscar caminhos para melhorar a qualidade de ensino. 

Essa participação deve ser coletiva e democrática assegurando os 

interesses da maioria, respeitando também as minorias e é condição essencial 

para a democratização das relações de poder no âmbito escolar. 

Além disso, aos responsáveis por essa gestão democrática cabe 

promover a criação e a sustentação de um ambiente para a formação do 

educando, desenvolvendo-lhe o sentido de cidadania, como também assumir o 

compromisso em preocupar-se em contemplar nas reflexões coletivas a 

concepção de uma educação profissionalizante voltada para o trabalho como 

princípio educativo, considerando o homem em sua totalidade histórica, 

articulando o trabalho manual e intelectual a partir do processo produtivo 

contemporâneo, para os processos de formação humana no e para o trabalho 

reconhecendo assim, a necessidade da educação escolar estar vinculada ao 

mundo do trabalho e à prática social. 

Tendo como mantenedora desta instituição escolar o Governo do Estado 

do Paraná, (CEE, SEED, DEP, NRE), através do Decreto 5.154/04, possibilitou 

no período de 2003/2006, através de uma política para a educação profissional, 

a retomada dessa modalidade de oferta, iniciou-se pela realização de 

diagnóstico para levantamento tanto das reais necessidades de expansão, 

considerando as tendências sócio-econômicas das regiões do Estado, como do 

provimento de recursos materiais e humanos, considerando também a 

reestruturação curricular dos cursos na perspectiva de favorecer a formação do 

cidadão/aluno/trabalhador, que precisa ter acesso aos saberes técnico e 

tecnológicos requeridos pela contemporaneidade. Medida esta que nos motiva 

a contemplar a Educação Profissional, eixo da saúde, neste PPP, fornecendo 

subsídios para a educação dos diferentes grupos sociais de trabalhadores. 
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IV-INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico foi criado em 1992, respondendo a uma 

exigência do Estado, considerando a proposta da “Escola Cidadã” de Demerval 

Saviani. 

Em 1993, postos os marcos, os eixos que norteariam o nosso trabalho, 

iniciamos a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, denominado 

em nossa comunidade desde 1998, “Projeto Flamboyant”. 

Tarefa nada fácil para uma escola que nasceu, cresceu e viveu durante 

longo período, dominada pelo consenso de uma prática tradicionalista e 

fragmentada.  

Ao longo desses dezessete anos, incertezas, tropeços e desafios 

ocorreram, mas a cada um dos problemas surgidos buscamos respostas 

através do diálogo, da coletividade e principalmente da união. Transformamos 

os obstáculos em possibilidades e promovemos a concretização dos objetivos 

e finalidades estimadas por toda a equipe escolar, democraticamente. 

Elaborado o Projeto Político Pedagógico, sua existência não encerra o 

processo, nem acarreta resultado final. Ao contrário, sempre faz reiniciar a 

discussão no meio-termo entre “envolvimento e criatividade crítica”, “avaliação 

e aperfeiçoamento”. 

É neste contexto que a cada ano realimentamos, ou seja, 

implementamos o presente documento, buscando, com total transparência, 

ouvir toda a comunidade envolvida no processo educativo, seus anseios, numa 

abordagem teórico-prática-metodológica, onde as ações desenvolvidas, 

propiciem uma práxis coerente, democrática e colaborativa. 

Desta forma, estaremos desafiados a lutar por uma escola pública de 

qualidade. De acordo com Kuenzer “a escola média compreenderá os 

culturalmente diferentes, portanto desiguais com relação à propriedade, desde 

cedo se relacionam com o trabalho, a partir do que elaboram sua própria 

cultura e produzem saber, no transcurso das relações sociais e produtivas das 

quais participam”, onde o educando no ambiente escolar possa desde cedo 

construir e exercer sua cidadania, articulando ciência, trabalho e cultura. 
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IV-a- Identificação 

 

IV.a.1- Colégio:  Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes – Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional. 

Código: 00040 

Endereço: Rua Perdizes nº 910 – Centro 

CEP 86.700.180 

Telefone/Fax- (xx) 43-3252-6225 e (xx) 43-3303-7434 

Site da Escola: www.apsantonionovaes.seed.pr.gov.br 

E-mail: apmcolgarcez@yahoo.com.br 

             seed.pr.gov.br 

IV.a.2- Município: Arapongas 

IV.a.3- Dependência Administrativa: Estadual 

IV.a.4- NRE: Apucarana: Código: 01 

IV.a.5- Entidade Mantenedora: Governo do Estado do Paraná, administrado 

pela Secretaria de Estado da Educação, com sede na Avenida Água Verde, nº 

1.682, Curitiba – Paraná, nos termos da Legislação em vigor pelo Regimento 

Escolar. 

IVa.6- Localização do Colégio: Urbana 

 

IV- b- Aspectos históricos importantes 

 

O Ginásio Comercial Estadual iniciou seu funcionamento anexo ao 

Colégio Comercial de Arapongas, através do Decreto nº 7.602 de 16/11/67 e 

que altera a denominação para Ginásio Estadual de Arapongas. Passa a 

denominar-se Ginásio “Antonio Garcez Novaes”, através do Decreto nº 

16.684/69 de 03/10/69, publicado no Diário Oficial de 06/10/69. O Decreto nº 

2.435, de 26 de outubro de 1976, publicado no Diário Oficial de 29/10/76, 

autoriza o funcionamento e muda a denominação do Estabelecimento para 

Escola “Antonio Garcez Novaes” – Ensino de 1º grau, através da Resolução nº 

3.037 de 15/12/81, publicada no Diário Oficial de 12/01/82. 

A Escola Estadual “Antonio Garcez Novaes” – Ensino de 1º grau, 

através da Resolução 315/88, publicada em 03/02/1988, passa a denominar-se 

Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes” – Ensino de 1º e 2º graus. No Diário 

mailto:apmcolgarcez@yahoo.com.br
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Oficial de 07/05/1991, foi publicada a Resolução nº 1.546/91, que reconheceu o 

2º grau, curso Auxiliar / Técnico em Contabilidade. 

Através da Resolução nº 4.394/96, firma o Termo de Adesão ao 

“Programa Expansão Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná – 

PROEM, no qual se compromete a implantar a partir do início de 1998, o Curso 

de Educação Geral de Segundo Grau. 

A partir de 1997 houve a implantação do Projeto PAI-S (Correção de 

Fluxo), Resolução 1553/97, extinto em 1999. 

A implantação adicional do Curso de 2º grau – Educação Geral, de 

forma gradativa, deu-se através do Parecer nº 460/98, CEF de 12/03/98, e 

Resolução nº 836/98 de 20/03/98 – CEE. 

Através do Parecer nº 100/98 de 01/10/98, e de acordo com a 

Deliberação nº 003/98, muda-se a nomenclatura do Estabelecimento para 

Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes” – Ensino Fundamental e Médio. 

Através da Resolução nº 3733/2000, publicada no Diário Oficial de 

02/02/2001, passa a ser reconhecido o Curso Ensino Médio deste 

estabelecimento. 

Em 2010 iniciaram-se os cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em 

Segurança do Trabalho, ambos pertencentes ao eixo da saúde, um sonho que 

está sendo realizado. Com a tramitação do processo de autorização e 

credenciamento, em meados de outubro alterou-se o nome do Estabelecimento 

para Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes” – Ensino Fundamental, Médio 

e Profissional. 

Para 2012 será ofertado o Ensino Fundamental de 9 anos de acordo 

com a Lei Federal nº 11.145/05, que altera o artigo 6º da LDB tornando 

obrigatória a matrícula da criança aos 6 anos de idade no Ensino Fundamental 

e a Lei nº 11.274/06 que trata da duração do Ensino Fundamental, ampliando-o 

para 9 anos. 

Assim, no corpo de todo o Projeto Político Pedagógico, onde se lê 6º a 

9º anos, leia-se também, 5ª à 8ª séries, pelo fato de que a realimentação deste 

documento foi realizada na Semana Pedagógica de julho/2011 e redigida em 

outubro, final do ano letivo de 2011. 

 

 

 



 9 

Ato de Criação do Estabelecimento 
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Ato de Autorização de funcionamento do Estabelecimento 

 

 

IV-c- Organização do espaço físico 

 

Conforme se pode visualizar na planta baixa deste estabelecimento o 

terreno apresenta uma boa distribuição de área. O ambiente é agradável, 

arborizado propício e adequado para uma boa aprendizagem.  

O colégio atualmente conta com 13 salas de aula, com número de 

carteiras suficientes para a demanda. Biblioteca virtual com um parque 

instalado de hardware e software condizentes com o ensino ora proposto e 

uma rede de 04 computadores interligados, contando com Internet banda larga, 

utilizando com a tecnologia da Brasil Telecom ADSL Turbo 01MB e 01 

impressora. A escola, por estar no Projeto de Inclusão Digital da SEED, 

recebeu 20 computadores do Programa Paraná Digital e outros 20 

computadores do Programa Proinfo, todos em rede, utilizando a rede de fibra 

ótica da Copel para acesso à Internet. Quanto ao acervo bibliográfico o mesmo 

foi ampliado e atualizado, graças ao recurso do PDE Escola – Programa de 
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Desenvolvimento Educacional. Possui ainda, um laboratório de ciências físicas 

e biológicas equipados com conjuntos de reagentes, vidrarias e equipamentos 

e uma sala de reunião com vídeo, DVD, 01 computador com placa de TV ligado 

a TV 29 polegadas, para uso dos professores e alunos e também 01 laboratório 

de enfermagem, altamente equipado. 

Não há uma sala específica para o apoio pedagógico, sendo utilizado 

uma sala na dependência do administrativa para os materiais pedagógicos. 

O estabelecimento é carente de uma cozinha e um refeitório, visto que a 

atual é inadequada para o atendimento quantitativo da clientela, assim como 

uma reforma geral da quadra poli esportiva coberta, atualmente interditada. 

A quadra externa precisa de reparos emergenciais. 

A limpeza é realizada diariamente tornando o ambiente limpo e 

agradável. 

Os banheiros e toda a parte administrativa estão em pleno 

funcionamento, mas necessitando de reformas. No pátio foi instalado rampas 

de acesso para os que apresentam necessidades especiais, visto que a 

inclusão faz parte da realidade escolar. 

Para maior segurança faz-se necessário que se coloquem grades nos 

muros em frente à escola. 

 

Planta baixa com cortes e elevações. 
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IV-d-Oferta de cursos/modalidades 

 

O Estabelecimento de Ensino tem por finalidade, atendendo ao disposto 

nas Constituições Federal e Estadual e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9394/96, ministrar o Ensino Fundamental de 09 anos (6º à 9º anos) e 

o Ensino Médio (1ª à 3ª séries), além dos cursos técnicos profissionalizantes 

(Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho), no formato 

subsequente, com estágio obrigatório e ainda o curso de Língua Estrangeira 

Moderna – CELEM -, com o curso de Espanhol, observadas em cada caso, a 

legislação e as normas especificadamente aplicáveis. As referidas modalidades 

são ofertadas nos períodos matutino, vespertino e noturno. No que tange a 

organização do tempo escolar, este é realizado por série, sendo a organização 

curricular por disciplina e a periodicidade de registro da avaliação bimestral 

 

OBS: Calendários Escolares e Matrizes Curriculares anexadas no final deste 

documento.  

 

IV-e- Quadro de Pessoal 

 

Atualmente o Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes – Ensino 

Fundamental e Médio, conta um número de 125 funcionários a seguir 

quantificados: 

 

01- Equipe Administrativa: 10, sendo 01 diretor geral e 02 

diretores auxiliares e 01 secretária. 

02- Equipe Pedagógica: 05 

03- Coordenação dos Cursos Técnicos: 02 

04- Corpo Docente: 97 

05- Equipe de Apoio/ Auxiliar de Serviços Gerais: 08 

Espécie de Vínculos: 

Docentes: 

QPM SCO2 REPR 

42 20 55 
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Equipe Administrativa 

QPPE QFEB READ CLAD 

04 05 01 -- 

 

Equipe de Apoio/Auxiliar de Serviços Gerais 

QPPE QFEB READ CLAD 

- 03 04 01 

 

V-e- Discente  

 

Ensino Fundamental:  

Total de Turmas: 14 

5ª Série: 143 alunos 

6ª Série: 143 alunos 

7ª Série: 121 alunos 

8ª Série: 107 alunos  

Total: 514 alunos 

Ensino Médio 

Total de Turmas: 13 

1º Série: 164 alunos 

2º Série: 121 alunos 

3º Série: 137 alunos 

Total: 422 alunos 

Ensino Profissional 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Total de turmas: 03 

1ª Série: 29 alunos 

2ª Série: 30 alunos 

3ª Série: 32 alunos 

Total: 91 alunos 

Técnico em Enfermagem 

Total de Turmas: 04 

1ª Série: 31 alunos 

2ª Série: 27 alunos 

3ª Série: 46 alunos 
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Total: 104 alunos 

Celem 

Total de Turma: 01 

1º ano: 21 alunos 

Sala de Apoio 

Total de turmas: 03 

5ª Série: 20 alunos 

8ª Série: 35 alunos 

Total Geral de Turmas: 38 

Total Geral de Alunos: 1152 alunos 

Total de salas de aula: 12 

 

V- OBJETIVOS 

 

V-a- Geral: Construir coletivamente o trabalho na escola fundamentado numa 

prática inclusiva, democrática e de justiça social, onde as ações possam ser 

implementadas no cotidiano escolar objetivando a qualidade de ensino. 

 

V-b-.Objetivos específicos:  

 Assegurar momentos que promovam reflexões e discussões 

permanentes e coletivas a respeito das políticas pedagógicas que 

norteiam o Projeto Político Pedagógico; 

 Favorecer a aproximação da comunidade escolar por meio de 

realização de palestras e encontros conscientizando-os sobre temas 

relativos ao Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Avaliação, entre outros de relevância; 

 Possibilitar aos professores o acesso às Tecnologias, 

promovendo através de grupos de estudo e reuniões pedagógicas, 

capacitação que favoreça o desenvolvimento de trabalhos pedagógicos, 

na sua atuação docente, visando sua formação continuada, a fim de 

preencher os requisitos estabelecidos no Marco Operacional; 

 Propiciar aos educandos um ensino de qualidade, onde sejam 

repassados os conteúdos significativos para sua formação integral, em 

consonância com as políticas educacionais vigentes, porém, trabalhados 
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com criatividade, tornando sua aprendizagem prazerosa, diminuindo 

assim, os índices da evasão e repetência; 

 Preparar o educando para a sua inserção na sociedade, como 

cidadão, capaz de atuar na realidade local, nacional e mundial, 

contribuindo para que no meio social se torne cada vez mais justo e 

fraterno; 

 Aprimorar a preparação científica dos alunos, sua capacidade de 

utilizar diferentes tecnologias, o desenvolvimento de técnicas de 

pesquisa, a capacidade de aprender a aprender, criar e formular novos 

conhecimentos, com autonomia; 

 Intensificar a participação de todos os segmentos nas atividades 

realizadas pelo colégio para que haja articulação e integração da 

comunidade escolar. 

 

VI- MARCO SITUACIONAL 

 

VI-a- Descrição da realidade brasileira, do Estado, do Município e da 

escolar 

 

Pensar a realidade brasileira exige uma reflexão histórica, para que 

através da educação possamos minimizar os efeitos de séculos de injustiças 

sociais, resquícios de um passado escravista que juntou ao longo da história, 

uma legião de pobres, aumentando ainda mais as desigualdades e as 

injustiças sociais. 

Há mais de uma década a humanidade vive sob a hegemonia política e 

ideológica do neoliberalismo: processo intercultural, mundialização, aldeia 

global parecem às palavras de ordem para caracterizar a época histórica em 

que vivemos. O capitalismo, responsável por inúmeras diferenças entre os 

homens, desenvolveu e desenvolve a indústria de massa, gerada de grande 

homogeneização, apagando diferenças e padronizando estilos de vida. 

Consumismo, competição permanente, enriquecimento rápido aparecem como 

os grandes objetivos do presente.  

O Brasil não poderia ficar à margem da história mundial e das 

conseqüências, nem sempre positivas desse processo, cujo modelo sócio-

econômico é representado pelo crescente número de excluídos e pela contínua 
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concentração de renda. A educação, sempre considerada como prioridade 

pelos órgãos governamentais, continua sendo elitista, onde os menos 

favorecidos lutam por uma escola pública mais eficiente e por um acesso à 

Universidade democrática e menos excludente.  

Vivemos hoje em um país em que os 10% mais ricos da população 

apropriam-se aproximadamente de 50% da renda. A educação formal reflete 

essa realidade apresentando uma média de 10,7 anos de estudo para a 

população mais rica e os 10% mais pobres não atingem em média 4 anos de 

estudo. 

O caminho para vencermos qualquer forma de exclusão seria pela 

implementação de políticas públicas estruturantes. 

A história da educação do Paraná não está dissociada da educação 

brasileira. Mesmo sendo um estado considerado desenvolvido 

economicamente, no que tange à educação, estamos buscando soluções para 

deficiências designadas aos alunos das camadas populares, ausência e 

rotatividade de professores e funcionários nas escolas, problemas de 

transporte escolar, falta de estrutura física adequada, bibliotecas 

desatualizadas e com acervos insuficientes, falta de materiais didáticos 

pedagógicos para os professores desenvolverem seu trabalho com qualidade.  

Mesmo com o programa de formação continuada adotado pela SEED e 

também o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, há que se 

continuar investindo no aprofundamento de estudos e pesquisas dos 

trabalhadores em educação, no que se refere a sua participação em cursos de 

Pós-Graduação Lato e Strictu Sensu, além da implantação do piso salarial que 

assegure a isonomia e a valorização desse profissional. 

Há que se considerar ainda, que no Paraná nos últimos anos, deu-se 

prioridade ao Ensino Fundamental, enquanto o Ensino Médio causa 

preocupação, quando este apresenta elevado índice de evasão e baixo 

rendimento escolar. Porém, a partir de 2003, a política estabelecida para a 

Rede Estadual inicia não só o processo de retomada da oferta pública e 

gratuita da formação para o trabalho, mas assume a concepção de ensino e 

currículo em que o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia constituem os 

fundamentos sobre os quais os conhecimentos escolares devem ser 

trabalhados e assegurados, na perspectiva da escola unitária e de uma 

educação politécnica, assim sendo, traz também o entendimento de que a 
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educação básica de nível médio é indissociável da formação profissional 

requerida. 

O município de Arapongas é responsável pelo ensino de 1º a 5º ano do 

Ensino Fundamental e este tem atendido esta demanda. Na época da 

municipalização, em meados de 1997, o município não dispunha de condições 

econômicas, físicas e humanas para dar suporte a uma educação de 

qualidade. Com o decorrer dos anos a municipalização, gradativamente, 

tornou-se benéfica, isto porque, o governo municipal investiu os recursos 

destinados à educação em melhoria da qualidade do ensino. A partir de 2005, 

a administração municipal, além da especial atenção dada à educação tem 

investido na mesma proporção à saúde, contando com vários programas, 

como: CISAM, CISMAMA, Controle Preventivo de colo de útero, CIS-PRÉ-

NATAL, PSF (segundo dados fornecidos pelo SIAB (2008),o PSF conta com 

113.654 pessoas cadastradas com idade de 0 a maiores de 60 anos), HIPER-

DIA, SISVAN, CINASC, SAMU, CEO, entre outros. Arapongas conta com trinta 

postos de Unidades de Saúde, (dezoito horas e vinte quatro horas) os quais 

fazem atendimentos municipais como também atendem pessoas advindas de 

outras localidades próximas, da região da AMEPAR (Associações dos 

Municípios do Médio Paranapanema), como também da Região do Vale do 

Ivaí. 

Arapongas possui 3 (três) Hospitais de referência, com atendimentos às  

pessoas de vários municípios da nossa região e até de outros Estados, sendo 

assim considerada Pólo de Atendimento à Saúde. Há aproximadamente 120 

pessoas sem curso técnico trabalhando nestas áreas,( dados do SIAB), 40 

(quarenta) Clínicas Especializadas que efetuam pequenos procedimentos e 

atendimentos patológicos e 75 ( setenta e cinco) farmácias. 

Segundo dados extraídos do: 

 Censo Demográfico 2000 – IBGE: Arapongas possui uma 

população total de 85.415 habitantes, destes 81.777 (95,74%) 

sendo da população urbana. 

 Dados extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

– PNUD / IPEA / FJP: Arapongas possui: 

 Área: 0.370,90 km2 

 Distância da Capital do estado (Curitiba): 311,75 Km; 

 Densidade Demográfica: 230,3 hab/Km2  
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 Esperança de vida ao nascer (em anos): 67,70; 

 Índice de longevidade (IDHM – L): 0,712; 

 Taxa Bruta de freqüência escolar: 81,82%; 

 Taxa de alfabetização de adultos: 91,56%; 

 Índice de educação (IDH-E): 0,883; 

 Renda per capita (em R$ de 2000): 304,07; 

 Índice de renda (IDH-R): 0,727; 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 

Arapongas/PR: 

 Média do IDH-M em Paraná: 0,740; 

 Média do IDH-M na Região Sul: 0,771 

 Média do IDH-M n Brasil: 0,699 

 Colocação no ranking Estadual: 73º (em 399 municípios); 

 Colocação n ranking Regional: 557º (em 1159 municípios); 

 Colocação no ranking Nacional: 1194º (em 5.507 municípios) 

È importante salientar que Arapongas, no que se refere a área 

econômica é conhecida pelo grande parque industrial que possui, sendo o 

primeiro pólo moveleiro da América do Sul. 

Em termos de educação progressista, grande parte dos educadores 

desse estabelecimento de ensino, entendeu a proposta em virtude de muitos 

estudos e aprofundamentos. É visível que a freqüente mudança no quadro 

funcional dificulta sua vivência, tornando a prática pedagógica difícil, uma vez 

que estes não se envolvem na linha filosófica da escola, comprometendo-se 

pouco com as políticas adotadas pela mesma. Porém notamos sensível 

diferença, a partir do momento em que o Estado tornou a Capacitação dos 

Professores descentralizada, permitindo que a Formação dos Professores 

acontecesse no interior da escola. Através desta nova forma tornou-se mais 

viável o estudo para o entendimento das Correntes Teóricas Progressistas e 

um melhor acompanhamento por parte da Equipe Pedagógica O colégio 

ofertou grupos de estudos aos professores, inclusive de outras instituições do 

município, abordando o tema e contando com a colaboração dos professores 

participantes do PDE 2007, 2008, 2009 e 2010. Foram dadas oportunidades 

também para a formação dos profissionais da Educação Profissional através da 

organização de encontros, os quais tiveram como objetivos congregar as 

demais redes da modalidade para discutir os principais aspectos legais, 
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técnicos, administrativos e pedagógicos referentes à formação profissional no 

Estado do Paraná. 

Outro fator de relevante preocupação é a avaliação que se manifesta 

muitas vezes pela atitude autoritária e a utilização do quantitativo sobre o 

qualitativo tornando o discurso desvinculado da prática, mas com gradativo 

progresso. 

Nos encontros de formação destinados a discussões sobre os trabalhos 

das disciplinas, verifica-se que o tempo é insuficiente, limitando a troca de 

idéias entre disciplinas afins, refletindo assim, na interdisciplinaridade que 

apesar de todas as tentativas, ainda não é trabalhada em sua totalidade. 

A evasão é extremamente preocupante no que tange principalmente ao 

período noturno, mas aos poucos vem sendo visualizada no período diurno. Os 

motivos são diversos e por mais projetos e metodologias diferenciadas que se 

utilize o problema ainda persiste. As causas são diversas entre elas, a 

necessidade do trabalho, o cansaço físico, o desânimo, o transporte escolar e o 

fato de muitos morarem distante da escola, além do namoro. Na verdade é 

notório que para o aluno qualquer motivo é suficiente para que ele desista, uma 

vez que há pouco empenho da família em manter seu filho na escola. 

Uma alternativa tem sido a parceria com o Conselho Tutelar e Ministério 

Público, mas o retorno dos alunos para a escola é praticamente nulo. 

Atualmente a escola desenvolve trabalhos e atitudes nas diferentes 

áreas, estendidos a comunidade, onde se resgatam os valores cívicos, morais, 

culturais, sociais, étnicos e éticos, entretanto faz-se necessário um avanço no 

sentido de resgatar os valores do ser humano. Para isto, necessitamos de 

suporte técnico, principalmente para o atendimento de alunos com 

necessidades especiais, dando suporte para a inclusão, principalmente no que 

se refere as altas habilidades e superdotação, tema relativamente novo e com 

previsão legal, sendo direito dos alunos que apresentam tal dotação. 

Ressalta-se aqui que a escola participou em 2010 do Programa de 

Desenvolvimento Escolar – PDE-, minimizando o índice de reprovação que se 

apresentou alto no ano de 2008. Em 2009 e 2010 observou-se melhora 

sensível neste índice, sendo que para 2011 a tendência é de maior progresso. 

Por fim, apesar de todas as dificuldades encontradas em várias 

pesquisas realizadas, no decorrer do processo, verificou-se um grau de 
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satisfação de toda a comunidade escolar, expressa na participação efetiva em 

eventos e atividades escolares. 

 

 

 

VI.b- Resultados Educacionais 

 

Prova Brasil 

Ano de 2009 –  

Matemática: 262,78 

Língua Portuguesa: 259,18 

IDEB: 4,90 

Total: 522 

 

OBS: Os dados acima apresentados revelam uma melhoria na qualidade de 

ensino, se comparados com os resultados de 2007, fruto do trabalho de toda a 

comunidade escolar.  

Aprovação, Reprovação e Evasão: 

Ano 2010 

Ensino Fundamental 

Séries Aprovados Reprovados APCC Evadidos Total 

5as 135 6 5 0 146 

6as 119 15 8 0 142 

7as 102 12 15 0 129 

8as 104 6 8 0 118 

Total 356 39 36 0 535 

Ensino Médio 

Séries Aprovados Reprovados APCC Evadidos Total 

1as 135 22 0 3 160 

2as 142 14 0 0 156 

3as 113 9 0 0 122 

Total 390 45 0 3 438 

Ensino Profissionalizante 

Técnico de Segurança para o Trabalho 

1º Semestre de 2011 
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Séries Aprovados Reprovados APCC Evadidos Total 

1A 23 5 1 6 35 

2A 27 2 1 4 34 

3A 32 0 0 1 33 

Total 82 7 2 11 102 

Técnico em Enfermagem 

1º Semestre de 2011 

Séries Aprovados Reprovados APCC Evadidos Total 

1A 29 2 0 0 31 

2A 21 4 1 5 31 

3ª 23 0 0 0 23 

3B 22 1 0 0 23 

Total 95 7 1 5 108 

 

Enem: 2º lugar do município com média total de 550,04 



VI.d- Alunos com distorção idade/série no ano de 2011:  

 

Série 

Matrícula 
Ativa (com 
frequência)  

(A) 

Até 12 
anos 

Até 13 
anos 

Até 14 
anos 

Até 15 
anos 

Até 16 
anos 

+ de 16 
anos 

Total de alunos com idade 
superior à série respectiva (B) 

Taxa de 
Distorção (B/A) x 

100 

5ª  146 196 6 1       7 5% 

6ª 147 117 16 6 6 2   14 10% 

7ª 100 25 49 10 10 3 3 16 16% 

8ª 110 0 30 52 15 8 5 13 12% 

TOTAL 503                 

 

 

 

 

 

 



VI.d- Análise crítica-reflexiva 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, é indubitavelmente 

um dos maiores avanços na definição de ações para o desenvolvimento da 

educação brasileira nos últimos anos. 

Entretanto, profissionais do ensino e o próprio governo federal 

reconhecem que ainda há muito trabalho pela frente para universalizar o 

acesso à educação e melhorar a qualidade do aprendizado.  

É preciso que o governo saia do discurso para incentivar o avanço do 

ensino na prática. É emergencial que se arregace as mangas para se colocar 

em prática o projeto de inclusão social, de valorização dos profissionais e o 

investimento na melhora da qualidade de laboratórios, bibliotecas e 

equipamentos em salas de aula. 

É evidente que a educação é dever da família e do estado, conforme 

dispõe a LDB e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tendo 

o entendimento de que nesta concepção a educação básica de nível médio, 

tomada como direito social universal de todo cidadão, é indissociável da 

formação profissional requerida para acompanhar as mudanças da base 

técnica e, assim, aponta para além de uma formação como adaptação às 

demandas do mercado e do capital e dos padrões da “empregabilidade” 

ditados pela anunciada “sociedade do conhecimento”. É obvio que houve um 

acréscimo de alunos matriculados, mas é necessário mais do que isso para 

garantir a formação da cidadania. As escolas precisam, além do aumento do 

número de alunos, terem boa infra-estrutura e os professores necessitam de 

melhores salários e condições de trabalho.  

Na verdade melhorar a educação é transformar o cidadão e dar um 

passo para as mudanças econômicas e sociais do país. 

 

 

 

 

 

VI-d- Perfil da população atendida 
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A situação sócio-econômica dos alunos atendidos é bem diversificada, 

contudo a grande maioria provém de famílias assalariadas, apresentando as 

seguintes características: 

Aproximadamente 90% dos alunos moram com suas respectivas 

famílias, destes 30% dos alunos são filhos de pais separados; outros 10% 

vivem com parentes, ou até mesmo sozinhos. 

Grande parte possue casa própria, sendo assim, mudam com pouca 

freqüência, entretanto o contato via telefone é quase sempre impossível, 

considerando a alteração do número telefônico. 

Por residirem longe da escola, a maioria vem de ônibus, bicicleta ou 

outro tipo de locomoção; 

Cerca de 85% dos alunos do noturno trabalham como empregados e os 

outros 15% são donos do seu próprio negócio, ou não trabalham. 

Tipo de Serviços: (variados) 

 

 Vendedor; 

 Programador; 

 Motorista; 

 Carregador; 

 Babá; 

 Doméstica; 

 Recepcionista; 

 Costureira; 

 Auxiliar de Serviços Gerais; 

 Marceneiro; 

 Pintor; 

 Padeiro; 

 Office Boy; 

 Eletricista; 

 Zona Azul; 

 Auxiliar de Enfermagem; 

 Supermercado; 

 Industria; 

 Comércio. 
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Motivos que Dificultam o Estudo. 

 

 Às vezes saem tarde do serviço; 

 Querem dedicar-se mais aos estudos, mas não lhes sobram tempo; 

 Espaço de tempo de trabalho e horário das aulas é insuficiente para 

assistirem a 1ª aula; 

 Chegam atrasados; 

 De vez em quando fazem hora extra; 

 Cansaço. 

Motivos que os fazem estudar. 

 

 Imposição dos Pais; 

 Vontade própria; 

 Melhor trabalho; 

 Concluir Ensino Médio; 

 Arrumar um outro emprego; 

 Necessidade; 

 Valorização profissional; 

 Incentivo da família; 

 Conscientização da importância do estudo; 

 Futuro melhor; 

 Atualização; 

 Fazer melhores opções; 

 Mudança do sítio para a cidade; 

 Mercado de trabalho competitivo; 

 Dificuldade para arrumar emprego. 

 

Motivos da opção por esta escola. 

 

 Perto de casa; 

 Perto do trabalho; 

 Gostou; 

 Indicação; 

 Adora; 



 26 

 Vem com os colegas; 

 Mais disciplinada; 

 Único que encontrou vaga; 

 Melhor aproveitamento; 

 Professores excelentes; 

 Dedicados; 

 Escola organizada; 

 Boa clientela; 

 Localidade; 

 Escola de qualidade; 

 Bons resultados de IDEB e ENEM. 

 

VII- MARCO CONCEITUAL 

 

VII.a-Concepções 

 

VII.a.1-Concepção de sociedade 

 

O sociólogo Marx Weber acreditou na possibilidade de interpretação da 

sociedade “não olhando para ela”, mas sim, para o indivíduo que nela vive, pois 

entendia que aquilo que ocorre na sociedade seria a soma das ações das 

pessoas. Em sua Teoria da Sociologia Compreensiva, desenvolve a idéia que 

vai tentar entender a sociedade a partir da compreensão das ações dos 

indivíduos. Assim, partindo do individual, chega-se ao todo, ao Social, pois, não 

é o todo que faz com que as pessoas sejam como são, mas sim as pessoas, 

individualmente, é que fazem a sociedade existir e acontecer. 

Para entender a sociedade, por Marx, devemos partir do entendimento 

de que as coisas materiais fazem a sociedade acontecer, ou seja, seria dizer 

que tudo o que acontece na sociedade tem ligação com a economia e que ela 

se transforma na mesma medida em que as formas de produção também se 

transformam. Marx via o homem como aquele que pode transformar a 

sociedade fazendo sua história, salientando também que a história da 

sociedade também constrói o homem numa relação de reciprocidade. 

Vive-se um momento de profundas transformações. Não se sabe ao 

certo para onde se caminha e nem qual o caminho a trilhar. A sociedade atual 
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encontra-se em profunda crise, na qual somos remetidos a repensar nossos 

valores e atitudes. 

Historicamente, a educação dos diferentes grupos sociais de 

trabalhadores objetivou habilitá-los técnica, social e ideologicamente para o 

trabalho, tratando a função social da educação de forma controlada para 

responder às necessidades de produção. Para superar esta relação direta da 

educação com a demanda de trabalho é fundamental compreender o sentido 

do processo educacional na vida destes educandos-trabalhadores que não 

tiveram acesso ou continuidade da escolarização na denominada idade própria. 

O Ensino Médio Profissionalizante, enquanto modalidade educacional 

que atende a educandos-trabalhadores tem como finalidades e objetivos, o 

compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de 

modo a que os educandos venham a participar política e produtivamente das 

relações sociais, com comportamento ético e compromisso político, através do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e moral. 

Nesse contexto incerto, o papel do profissional da educação precisa ser 

repensado. Segundo Gadotti (1998), “faz-se mister que o professor se assuma 

enquanto um profissional do humano, social e político, tomando partido e não 

sendo omisso, neutro, mas sim definindo para si de qual lado está, ou se está a 

favor dos oprimidos ou contra eles. Posicionando-se então este profissional 

não mais neutro, pode ascender à sociedade usando a educação como 

instrumento de luta, levando a população a uma consciência crítica que supere 

o senso comum, todavia não o desconsiderando”. 

Nessa perspectiva, entende-se que o povo de posse desse saber mais 

elaborado, poderá vir a ter condições de se proteger contra a exploração das 

classes dominantes, se organizando para a construção de uma sociedade 

melhor, menos excludente, e realmente democrática. Não se pode esperar que 

tal organização brote espontaneamente, mas sim, por meio da educação que 

pode caminhar lado a lado com a prática política do povo. Sendo assim, o 

profissional da educação assume aqui um papel, sobretudo político.  

Educadores e educadoras precisam engajar-se social e politicamente, 

percebendo as possibilidades da ação social e cultural na luta pela 

transformação das estruturas opressivas da sociedade classista. Para isso, 

antes de tudo, necessitam conhecer a sociedade em que atuam e o nível 

social, econômico e cultural de seus alunos e alunas.  
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Precisam entender também que, analisando dialeticamente, não há 

conhecimento absoluto, pois tudo está em constante transformação. Usando os 

dizeres de Gadotti (1998), “todo saber traz consigo sua própria superação”. 

Portanto, não há saber nem ignorância absoluta: há apenas uma relativização 

do saber ou da ignorância. Por isso, educadores não podem se colocar na 

posição de serem superiores, que ensinam um grupo de ignorantes, mas sim, 

na posição humilde daqueles que comunicam um saber relativo a outros que 

também possuem um saber relativo. 

Como educadores engajados em um processo de transformação social 

necessita-se que esses profissionais acreditem na educação e que sem ela 

nenhuma transformação profunda se realizará. 

É preciso confiar nessas mudanças e esperar o inesperado, pois como 

nos diz Edgar Morin (2001, p. 92):  

“Na história, temos visto com freqüência, infelizmente, que o possível se 

torna impossível e podemos pressentir que as mais ricas possibilidades 

humanas permanecem ainda impossíveis de se realizar. Mas vimos também 

que o inesperado torna-se possível e se realiza; vimos com freqüência que o 

improvável se realiza mais do que o provável; saibamos, então, esperar o 

inesperado e trabalhar pelo improvável”.  

No entanto, como professores e professoras se vêem frente a essas 

questões? Que espaço reserva para discutir suas funções sociais? Será que no 

seu dia-a dia, entre uma escola e outra, fazem tal reflexão ou acabam 

sucumbindo ao sistema, mergulhando num fazer sem fim? A sociedade e a 

escola têm valorizado os profissionais da educação, ou, como nos aponta 

Arroyo (2202, p. 9), vêem esses como “um apêndice, um recurso preparado, ou 

despreparado?”. 

 

VII.a.2-Concepção de mundo 

 

O mundo enquanto uma dimensão histórica cultural e, portanto 

inacabado, encontra-se em uma relação permanente com o ser humano, 

igualmente inacabado, que transformando o mundo, sofre os efeitos de sua 

própria transformação. 

O que importa, portanto, à educação é a problematização do mundo do 

trabalho, das obras, dos produtos, das idéias, das convicções, das aspirações, 
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dos mitos, da arte, da ciência, enfim o mundo da cultura e da história que, 

resultando das relações ser humano, mundo, desafia o próprio ser humano a 

constantemente rever suas ações sobre a realidade na perspectiva de 

humanizá-la. 

É preciso desenvolver no aluno uma posição de engajamento, 

compromisso e participação que o sensibilize para a sua dimensão humana. 

O ser humano é um ser de práxis, da ação e da reflexão, portanto um 

sujeito cognoscente. Um ser inacabado e único, curioso em relação ao mundo. 

Contudo, sua plenitude ocorre na própria intersubjetividade na comunicação 

entre os sujeitos a propósito do objeto a ser conhecido. 

Assim, o homem, imagem e semelhança de Deus, efetiva a continuidade 

da obra da criação do Criador. Sem a relação comunicativa entre sujeitos 

cognoscentes desapareceria o próprio sentido e significado do conhecimento. 

Portanto, o ser humano é um corpo consciente, capaz de conhecer a 

realidade, interagindo com os seus iguais. Neste contexto, inteligência 

significará muito mais que um ato solitário. Implica cada um tornar-se melhor, 

contudo em nome de propósitos cada vez mais solidários e criativos. 

Vivemos numa sociedade em que os homens privilegiam alguns 

princípios e idéias que nos desafiam a constantemente refletir e repensar o 

cotidiano. Portanto, o processo de conscientização sempre se realiza em seres 

humanos concretos, inseridos em estruturas sociais, políticas e econômicas. 

Contudo, a escola tem uma efetiva participação na medida em que 

inclui, em seus conteúdos curriculares a dimensão humanística, técnica 

científica e política-social, colabora também quando se preocupa em 

desenvolver no aluno uma liderança mais criativa e solidária, inserindo este 

aluno no mundo real e complexo, fazendo-o compreender que as mudanças 

estruturais também necessitam da participação dele.  

A educação preconizada na escola quer ser coerente com as 

concepções de homem, mundo e sociedade aqui anunciadas. Por isso, todo 

esforço no sentido da manipulação do homem para que simplesmente saiba 

fazer determinada função, sem reflexão deve ser combatido, pois saber fazer 

sem reflexão, sem o resgate de valores e atitudes sugere a existência de uma 

realidade sem evolução, o que significa subtrair do homem a sua possibilidade 

de ser criativo, inovador, com direito de transformar o já existente para algo 

bem melhor, achando soluções para eventuais problemas e saber tomar 
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decisões frente às diversas situações que terão que ser enfrentadas no mundo 

atual. 

É preciso definir ações educacionais inseridas neste contexto, pois 

defendemos a idéia de que a escola não é o lugar para domesticar ninguém, 

mas é um espaço especial para a construção da CIDADANIA.  

Neste sentido o Ensino Médio Profissionalizante, ”deverá superar a 

concepção conteudista para promover mediações significativas entre os jovens 

e o conhecimento científico, articulando saberes tácitos, experiências e 

atitudes. Essa mudança é imperativa de sobrevivência em um mundo imerso 

em um mundo em profunda crise econômica, política e ideológica, onde a falta 

de utopia tem levado os jovens ao individualismo, ao hedonismo e à violência, 

em face da perda de significado da vida individual e coletiva”. Kuenzer-2005. 

 

VII.a.3- Concepção de Ciência/Tecnologia 

 

Na história da sociedade humana está integrada a história da ciência, 

portanto a Ciência é uma construção humana coletiva, da qual participam a 

imaginação, a intuição e a emoção. A Ciência além de ser um acervo de 

conhecimentos, também constitui um modo de pensar, de chegar a conclusões 

coerentes a partir de premissas, de questionar preconceitos e, de estimular o 

equilíbrio entre novas idéias e as já estabelecidas. Gramsci, afirma que a 

ciência, enquanto produção humana parcial e historicamente determinada, 

também é uma superestrutura, uma ideologia, mas que ocupa um lugar 

privilegiado, em decorrência de seus efeitos sobre a infra-estrutura. 

A comunidade científica sofre influência do contexto social, histórico e 

econômico em que está inserida. Então, fazer ciências exige escolhas e 

responsabilidades humanas, e como toda construção humana, o conhecimento 

científico está em permanente transformação. As afirmações científicas são 

provisórias e nunca podem ser aceitas como completas e definitivas. As teorias 

são elaborações de modelos com os quais os cientistas interpretam o mundo, 

buscando o entendimento e a explicação racional da natureza, para nele 

intervir. 

No programa para o ensino de ciências, deve-se levar em conta 

circunstâncias filosóficas, políticas, econômicas e socioculturais típicas de cada 

cultura. Objetivando o ensino para o trabalho cooperativo e a aquisição de 
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ferramentas de análise, de compreensão e de expressão, possibilitando o 

acesso à informação necessária para embasar decisões conscientes e 

autônomas, típicas da cidadania que se deseja para todos. 

A ciência constitui-se de um conhecimento especializado diferente do 

senso comum e por isso exerce poderosos impactos na vida das pessoas, 

sendo assim, deve atender às necessidades cotidianas das pessoas comuns e 

alargar seus horizontes e sua imaginação. 

Ciência e Tecnologia são vivenciadas pelas pessoas de modo 

automático e imediato, no mundo contemporâneo a presença crescente das 

linguagens científicas e a chamada alfabetização científico-tecnológica são 

apenas o ponto de partida de uma formação que deve se completar ao longo 

da educação básica, para garantir a cada pessoa à condição de se comunicar, 

oralmente e por escrito, por meio da linguagem científica. Isso significa fazer 

uso apropriado de termos e símbolos científicos, assim como de gráficos, 

diagramas e equações para descrever e interpretar situações, elaborar 

argumentos e proposições, em temas de interesse científico e tecnológico, de 

caráter, pessoal, profissional ou social. Além do significado vocabular, é preciso 

compreender o contexto em que cada expressão se encontra, e as linguagens 

da ciência são encontradas em grande variedade de contextos e em diferentes 

modalidades. Desta forma, o conhecimento científico é cada vez mais 

necessário para os cidadãos comuns, que já fazem uso instrumental dele, 

direta ou indiretamente, em seu dia-a-dia, constituindo-se em um importante 

instrumento para resolver problemas reais, através de permanente 

questionamento e investigação. 

A integração entre ciência e Tecnologia é determinante para a 

integração entre Educação Básica e Educação Profissional. O trabalho se 

simplifica quanto mais complexas se tornam a ciência e a tecnologia; em 

decorrência, ao se exigir menos conhecimento sobre o trabalho do trabalhador, 

mais ele se distancia da compreensão e do domínio das tarefas que executa, 

com também, dos que gerenciam e mantém os processos e produzem ciência 

e tecnologia. 

 

VII.a.4-Concepção de Cultura 
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A Cultura é “a vida total de um povo, a herança social que o indivíduo 

adquire de seu grupo. Ou pode ser considerada a parte do ambiente que o 

próprio homem criou”. (Clyde Kluckhohn, Antropologia - um espelho para o 

homem, p.28). 

Para o antropólogo Bronislaw Malinovski, a Cultura compreende 

“artefatos, bens, processos técnicos, idéias, hábitos e valores herdados”. 

“Cultura é a herança que o grupo social transmite a seus membros 

através da aprendizagem e da convivência social”.(Nelson Piletti, Sociologia da 

Educação, p.52). 

Pérsio Santos (Introdução à Sociologia) mostra que ‘ a cultura de uma 

sociedade é transmitida das gerações adultas às gerações mais jovens pela 

educação. Educar, pois, é transmitir aos indivíduos os valores, os 

conhecimentos, as técnicas, o modo de viver, enfim, a cultura do grupo”. 

Podemos dizer, portanto, que cada povo tem sua cultura própria, e que 

todas as pessoas vivem dentro de uma determinada cultura. A cultura abrange 

a maneira de viver, de agir, pensar e sentir de um povo. A aquisição e a 

perpetuação da cultura são um processo social, resultante da aprendizagem, 

onde cada geração transmite às novas gerações o patrimônio cultural que 

recebeu de seus antepassados, como herança social. 

A produção cultural da espécie humana é um documento vivo da história 

da humanidade. .A cultura nem sempre é a mesma. Apresenta formas e 

características diferentes no tempo e no espaço. 

A história da cultura brasileira retrata a assimilação, automática ou não, 

transformadora ou não, da cultura universal às camadas e classes sociais do 

País, mesmo se sabendo que a cultura se apresenta bastante diversificada. 

A cultura vista como modelo de viver dos brasileiros, como modo de 

pensar, sentir e agir dessa população espalhadas pelas regiões brasileiras, não 

está alheia às tradições colonial do País, nem às especificidades de uma 

Revolução Industrial. 

Desde a sua origem, a burguesia preocupou-se com a transmissão de 

seus conhecimentos aos seus pares. Surgem as Instituições, como as 

Universidades, as Academias e as ordens profissionais e com o passar dos 

séculos e com o processo de escolarização, a cultura dessa elite burguesa 

desenvolveu-se e especializou-se com a tecnologia. Essa cultura de elite foi se 

distanciando da maioria da população, mais próxima da cultura popular, do 
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senso comum, que hoje está expressa no folclore, constituindo uma visão de 

mundo e de vida que sobrevive nas crenças, lendas, religiões e festas 

populares e que esconde uma sabedoria viva por trás de sua aparência 

primitiva e lúdica para as elites. Com o processo da Industrialização, o 

incessante desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais sofisticadas 

principalmente nos meios de comunicação, passou na atingir um grande 

número de pessoas, dando origem à cultura de massa, que é transmitida de 

maneira industrializada para um público generalizado, de diferentes camadas 

socioeconômicas, formando então, um enorme mercado de consumidores, a 

chamada sociedade de consumo. 

A cultura compreende toda forma de produção da vida material e 

imaterial e compõe um sistema de significações envolvido em todas as formas 

de atividade social. (Willians,1992). 

Por ser produto da atividade humana, não se pode ignorar sua dimensão 

histórica. No terreno da formação humana, a cultura é o elemento de mediação 

entre o indivíduo e a sociedade e é também, o intermediário entre sociedade e 

a formação do indivíduo. (Adorno, 1996). 

Se a cultura abarca toda a produção humana, inclui também, o trabalho 

e todas as relações sociais. O trabalho compreende, assim, uma forma de 

significação. Cultura e conhecimento são produzidos nas e pelas relações 

sociais, assim não se pode elaborar o currículo fora dessas relações. De 

acordo com Silva (2000, p.13), o currículo, tal como a cultura, é compreendida 

como prática de significação, e como tal, vinculado à prática produtiva, às 

relações sociais e de poder, enfim, uma prática que produz identidades sociais.  

Nessa perspectiva, cabe a educação escolar, se engajar no esforço para 

que a cultura popular e de massa sejam expressas em termos eruditos, 

fazendo com que sejam comuns e possam captar a essência do processo 

cultural, enquanto modo de vida historicamente determinado pela produção da 

existência concreta dos homens, porque as culturas diversificam-se e mostram 

os múltiplos aspectos assumidos pela vida humana. 

“Como afirma “Saviani” à mediação da escola, instituição especializada 

para operar a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da 

cultura popular à cultura erudita; assume um papel político fundamental.” 

Diante da necessidade de conscientização das diversidades culturais, 

cabe à escola a função de contemplar nos seus programas e projetos temas 
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relacionados às culturas populares de forma a atingir a produção de uma 

cultura erudita, respeitando e valorizando a diversidade cultural inerente à 

sociedade democrática.   

 

 

 

 

VII. a.5- Concepção de Trabalho 

 

O trabalho é condição de existência do ser humano, sem o qual ninguém 

vive. Mas, o trabalho, em vez de ser um meio de escravização, precisa ser 

sempre mais um fator de realização e de libertação do ser humano: é através 

do trabalho que o homem pode transformar o mundo e construir uma 

sociedade mais justa. 

A preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania constitui 

objetivos do ensino básico, e como tal, não podem estar ausentes da sala de 

aula. Entender o trabalho como princípio educativo significa articulá-lo à 

ciência, cultura, tecnologia e sociedade. Para tanto, há que se recorrer a uma 

sólida formação geral fundamentada nos conhecimentos acumulados pela 

humanidade; devendo a organização do currículo priorizar a universalização 

dos bens científicos, culturais e artísticos, tendo o trabalho como eixo 

articulador dos conteúdos, com uma formação que busque o desenvolvimento 

da capacidade de atuar praticamente e trabalhar intelectualmente. 

Pérsio Santos (Introdução à Sociologia) define trabalho como atividade 

desenvolvida pelo ser humano, seja ela física ou mental, desde que tenham 

como resultado a obtenção de bens e serviços. 

Segundo o sentido histórico, o trabalho existe para satisfazer as 

necessidades humanas, desde as mais complexas, como lazer e de crença, 

necessidades físicas e espirituais. 

Quando nos referimos ao trabalho, pode-se falar deste em todos os 

Períodos Históricos, no Feudalismo, no escravismo da Idade Média, das 

relações Capitalistas de produção e nas relações de poder da sociedade que 

prevalecem até hoje. Isso inclui o desemprego e o subemprego que preocupam 

principalmente os jovens que precisam incorporar-se ao mercado de trabalho. 
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Com a Divisão Social do Trabalho, educação e trabalho são elementos 

do processo de construção da cidadania capitalista. O trabalho é um meio 

necessário para a conquista da cidadania. É através do trabalho que o 

indivíduo recebe a parcela que tem direito nas relações sociais, o seu salário, 

tornando real a sua condição de cidadão.  

Na escola a divisão do trabalho será realizada a partir da atuação dos 

profissionais da educação que deverão compartilhar do conhecimento, como 

construção histórica, e da sua interação com o educando, que através de 

questionamentos, indagações, caminhará para a construção de um novo 

conhecimento e assim, ser capaz de entender, o viver em sociedade, além de 

ser capaz também de propor transformações e de sentir-se co-autor das 

produções humanas, das condições existentes, dos recursos disponíveis, dos 

problemas a serem equacionados, da interação entre os diferentes fatores que 

afetam a qualidade do serviço prestado pela escola. O trabalho enquanto 

práxis humana refere-se a um processo educativo de entendimento de um 

trabalho não material, predominantemente intelectual, qualificado e, portanto, 

intencional, envolvendo formas de organização necessária para a formação do 

ser humano 

Assim sendo, “É preciso mostrar aos alunos que o trabalho e a vida 

deles são uma parte do trabalho e da vida do País.” (Anton Makarenko). 

 

VII.a.6- Concepção de Cidadania 

 

A Cidadania é exercida por cidadãos. “Cidadão é um indivíduo que tem 

consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as 

questões da sociedade. A idéia de cidadania ativa é ser alguém que cobra, 

propõe e pressiona o tempo todo. O cidadão precisa ter consciência do seu 

poder” (Betinho). 

Para o educador Dermeval Saviani ser cidadão significa ter direitos e 

deveres: “Cidadão é, pois, aquele que está capacitado a participar da vida da 

cidade e, extensivamente, da vida da sociedade”. Para o cientista político 

Norberto Bobbio: “O direito do cidadão é a conversão universal, em direito 

positivo, dos direitos do ser humano. 



 36 

Como termo legal, cidadania é mais uma identificação do que uma ação, 

como termo político, cidadania significa compromisso ativo, responsabilidade, 

significa fazer a diferença na sua comunidade, na sua sociedade, no seu País. 

No seu livro – Cidadão de Papel – Gilberto Dimenstein – escreve 

“Cidadania é o direito de ter uma idéia e expressá-la. É poder votar em quem 

quiser sem constrangimento. É processar um médico que comete um erro. É 

devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser 

negro sem ser discriminado, de praticar uma religião ser perseguido, ‘de ter a 

sua própria opção sexual, de ter necessidades especiais e ser incluído’ (grifo 

nosso). Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de 

cidadania, respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não 

destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à 

coisa pública”. 

Numa sociedade, sujeitos saudáveis poderão sentir que cuidando de si 

mesmos e cuidando dos outros e do que pertence aos outros, irão iniciar um 

processo afetivo caracterizados pelo surgimento do “nós”, entidade que 

engloba todos os sujeitos de uma mesma sociedade numa comunidade. O 

desejo de cuidar de si, do outro e de nós desperta em sujeitos saudáveis a 

noção de solidariedade e de cidadania. 

A cidadania representa as crenças, os valores e as significações 

socialmente estabelecidas e aceitas que servirão de mediação entre os 

indivíduos e o Estado e permitirão a convivência dos indivíduos dentro do 

espaço social delimitado. Ela tem uma dimensão histórico-social, portanto, é 

resultado de uma construção histórica, e, nela, estão incorporados os valores e 

as significações que são inerentes ao povo ao qual ela pertence. 

A humanidade vive, hoje, um momento de sua história marcado por 

grandes transformações, decorrentes, sobretudo, do avanço tecnológico, nas 

diversas esferas de sua existência. Esta nova condição exige um 

redimensionamento de todas as práticas mediadoras de sua realidade 

histórica, quais sejam o trabalho, a sociabilidade e a cultura simbólica. Espera-

se, pois, da educação, como mediação dessas práticas, que se torne, para 

enfrentar o grande desafio do terceiro milênio, investimento sistemático nas 

forças construtivas dessas práticas, de modo a contribuir mais eficazmente na 

construção da cidadania, tornando-se fundamentalmente educação do homem 

social. 
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São tarefa e desafio que a escola deve assumir efetivamente, em 

parceria com os pais (família em geral), a função de proporcionar aos alunos 

oportunidades de evoluir como seres humanos. Para isso, seu trabalho 

pedagógico e educacional é cuidar da sua formação, fazendo-os cumprir 

regras, impondo-lhe limites, e acima de tudo acreditando que os jovens têm 

capacidade de suportar frustrações. A escola realiza tais funções? Sabemos 

como é complicada esta tarefa. Os momentos de afetividade vividos na escola 

são fundamentais para a formação de personalidades sadias e capazes de 

aprender. Enfim, a escola, não deve ser só um lugar de aprendizagem, mas 

também, um campo de ação, no qual haverá continuidade da vida afetiva, 

desempenhando o papel de parceria na formação de um indivíduo completo, 

sadio e capaz de exercer sua cidadania. 

Angel Pino in (Boff SEVERINO A J., ZALUARA e outros 1992, p.15-25), 

consideram que “o conceito de cidadania traduz ao mesmo tempo, um direito e 

o exercício desse direito. Sem este, aquele é uma mera fórmula.” Portanto, a 

educação como um dos principais instrumentos de formação da cidadania, 

deve ser entendida como a concretização dos direitos que permitem ao 

indivíduo, sua inserção na sociedade. 

A busca da autonomia intelectual e moral devem ser constante exercício 

para os educandos jovens e adultos do Ensino Fundamental, Médio e 

Profissionalizante. 

A contribuição escolar será no sentido dessa construção da autonomia e 

da emancipação humana. O exercício de uma cidadania democrática, realizado 

pelos educandos jovens e adultos será o reflexo de um processo cognitivo, 

crítico e emancipatório, com base em valores como respeito mútuo, 

solidariedade e justiça. 

Segundo Martins, a cidadania e a democracia são processos e a 

cidadania exige instituições, mediações e comportamentos próprios, 

constituindo-se na criação de espaços sociais de luta na definição de 

instituições permanentes para expressão política e define como Cidadania 

Ativa – aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas 

essencialmente criador de direitos, de abrir espaços de participação. Confirma 

ainda, que a cidadania requer a consciência clara sobre o papel de educação e 

as novas exigências colocadas para a escola que, como instituição para o 
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ensino – a educação formal – pode ser um lócus excelente para a construção 

da cidadania. 

 

 

 

 

 

VII.a.7-Concepção de homem 

 

O homem deve ser considerado intrinsecamente um ser de relação. 

Constata-se que atualmente se vive um novo momento em que a sociedade 

civil deve-se preparar para responder à institucionalização da participação, 

repensando sua atuação como indutora de mudanças da “nova cultura política 

popular”. 

Faz-se necessário um trabalho efetivo, onde se sinta o prazer e a 

alegria. Esse trabalho se conquista através do coletivo, que possibilita uma 

compreensão democrática de convivência, onde se constrói o mundo. Para 

isto, é necessário que na prática, o ser humano se despoje de seu orgulho, 

prepotência e vaidade, a fim de se aceitar, em todos os aspectos, percebendo-

se como ser livre, com direitos, deveres e possibilidades, mesmo que com 

convicções, idéias crenças e disposições diferenciadas das demais. “É 

necessário que aprendamos a desenvolver a comunicação intercultural dado 

que não podemos trabalhar juntos com nossas diferenças, se não as 

preservarmos e respeitarmos” (Ferreira, 2000 p.15). 

Somente a participação efetiva pode oferecer a oportunidade de 

enriquecimento a todos que têm o privilégio de conviver com os outros 

humanos que são lição e exemplo de vida sempre, do que se deve e o que não 

se deve fazer. 

A identidade de homens e mulheres é formada pelas experiências do 

meio em que vivem, sendo modificada conforme se alteram as relações 

sociais, diferenciando assim, uma sociedade da outra pela produção do seu 

trabalho. 

 

VII.a.8 Concepção de criança  
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A concepção de criança foi elaborada de acordo com os princípios 

contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8060/90) e o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

Para os efeitos da Lei 8069 (ECA), de 13 de julho de 1990, considera-se 

criança a pessoa até os 12 (doze) anos de idade incompletos. No mesmo 

documento, lhe são assegurados “todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral”, proporcionando-lhe todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de Ihe “facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”. 

(art. 2º e 3º). 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, há 

que se considerar as especificidades afetivo-emocionais, sociais e cognitivas 

das crianças de zero a seis anos, e a qualidade das experiências oferecidas 

que podem contribuir para o exercício da cidadania. Tais especificidades 

abrangem os aspectos arrolados abaixo:  

a) o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas; 

b) o direito a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil,  

c) o acesso aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento 

das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao 

pensamento, à ética e à estética;  

d) a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas 

mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

O papel da escola quanto ao desenvolvimento da identidade é 

fundamental na medida em que todos os segmentos do coletivo escolar 

otimizam ações para este único fim: munir a criança com o substrato intelectual 

necessário para a formação crítica adequada, para que ela se situe e se 

reconheça na sociedade como um sujeito igualmente crítico. 

É necessário considerar que a estruturação cognitiva é a meta da 

educação e que a construção do conhecimento se dá mediante as interações 

que são estabelecidas com as outras pessoas e com o meio em que vive. O 

conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas é fruto de um 

intenso trabalho de criação, de significação e ressignificação (BRASIL, 1998). A 

apropriação de conhecimentos ocorre em decorrência das interações sociais 
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da criança desde o seu nascimento. Há uma construção ativa de seu 

aprendizado que é elaborado subjetivamente. Segundo o referencial, o 

conceito de criança deve pressupor como proposta de trabalho o 

desenvolvimento, aprendizagem e o ensino. Para que essa proposta se torne 

factível, é vital considerar o relevante papel da relação entre a família e a 

escola. 

As vivências dos pais e a relação da família com a escola variam de 

forma significante em função da idade e da etapa educacional em que se 

encontra o filho. Nos primeiros anos, a escolarização costuma significar um 

passo importante no reconhecimento da condição do ensino aprendizagem da 

criança. 

Durante a educação infantil, muitas famílias têm que vencer o medo de 

outros; a criança costuma passar de um meio protetor, a um contexto social e 

educacional mais amplo, no qual se prioriza o desenvolvimento da autonomia.  

A acessibilidade e a transparência das escolas constituem a melhor 

medida que se pode tomar para ajudar as famílias na superação de seus 

receios e na comprovação do bem estar de seus filhos. 

As informações e o contato com a escola, nesta passagem da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental são imprescindíveis nesta etapa. 

Na puberdade e na adolescência muitas famílias começam a pensar de 

forma mais sistemática no futuro a médio e longo prazo, como também no grau 

de autonomia pessoal e profissional que seu filho pode alcançar. 

O sistema de comunicação entre a família e a escola deve ser realizado 

levando em consideração as peculiaridades da família e as possibilidades da 

escola. 

Nas escolas regulares é fundamental a participação dos pais nos 

espaços de informação e nos encontros coletivos (reuniões de turma e da 

escola). 

A continuidade do trabalho entre a escola e a família multiplica o efeito 

das intervenções e contribui para que a criança e o adolescente vivam a 

coerência entre seus dois mundos de referência. 

A família e a escola são potanto, dois contextos muitos distintos, e por 

isso é lógico que exista certo grau de divergência. 

 

VII.a.9 Concepção de Adolescente 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é o período 

da vida, que começa aos 10 anos e vai até os 19 anos, e segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, começa aos 12 e vai até os 18 anos, sendo esse,  

um período onde acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e 

comportamentais.   

A palavra “adolescência” vem da palavra latina “adolesco”, que significa 

crescer. É um período cheio de questionamentos e instabilidades. Serve para 

designar a passagem de uma fase da vida que é a infância para outra que não 

é considerada adulta. Ela se caracteriza por uma intensa busca de “si mesmo” 

e da própria identidade, os padrões estabelecidos são questionados, bem 

como criticadas todas as escolhas de vida feitas pelos pais, buscando assim, a 

liberdade e autoafirmação. 

"Segundo Vygotsky citado por Palangana (2001), o indivíduo se constrói 

a partir do meio social no qual esta inserido. Interagindo com os demais, o 

indivíduo participa ativamente tanto na construção e na transformação do 

ambiente social, como também na de si mesmo. Isso equivale dizer que as 

funções complexas do comportamento humano são elaboradas conforme são 

utilizadas, a depender do conteúdo adjetivo sobre o qual incidem e das 

interações a partir das quais se constroem. Entende-se, portanto, que a 

natureza humana é, desde o início, essencialmente social, na medida em que 

ela se origina e se desenvolve na e pela atividade pratica dos homens. 

O referencial teórico que respalda a reflexão sobre adolescência e 

sentidos construídos pelos profissionais de saúde é o da psicologia sócio-

histórica, cuja base epistemológica apóia-se no materialismo histórico dialético. 

A concepção de homem e de mundo que partilhamos passa pela negação de 

uma natureza humana e a entende como construídos, histórica e socialmente, 

nas condições concretas de existência. Assume-se como categoria de análise 

principal, neste trabalho, a compreensão de sentido, no movimento dialético 

entre pensamento e linguagem, na perspectiva discutida por autores como 

Vigotski (2001, 1984, 1983), Lúria (2001), Leontiev (1978), Aguiar e Ozella 

(2008, 2006). 

Assim, a adolescência é compreendida como um momento de um 

processo e, como tal, em construção, que pode ser diferente do que está sendo 

para o próprio adolescente e para uma sociedade. É entendido como não 
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natural e universal, mas produto de sua história de vida, enquanto sujeito 

pertencente a um grupo social, a uma cultura, da qual recebe influência e sobre 

a qual age dialeticamente; não desenvolvimentista, pois cada sujeito o 

vivenciará de uma maneira, dependendo de suas interações sociais, do 

desenvolvimento de seus interesses, de suas necessidades e da significação 

que as mudanças biológicas têm ou tiveram; e não patológico, no sentido de 

que não vivenciaram as mesmas coisas que outro adolescente - por exemplo, a 

chamada crise da adolescência – pode ser saudável, possibilitando que cada 

um seja sujeito de sua própria história, capaz de fazer suas escolhas dentro de 

suas possibilidades objetivas e subjetivas, desenvolvendo uma autoconsciência 

e autonomia diante do contexto. Essa compreensão não nega as mudanças 

biológicas, mas as entende também como significadas histórica e socialmente 

(Aguiar e Ozella, 2008; Ozella, 2003; Vigotski, 1984). 

Segundo Vigotski (1984), o que marca a adolescência não é um 

processo natural de desenvolvimento, mas, sim, as mudanças radicais em seus 

interesses, num movimento dialético de crise e síntese, desencadeado pela 

vivência concreta do sujeito e, também, pelas mudanças biológicas orgânicas. 

É quando emergem novas necessidades, desenvolve-se a autoconsciência e, 

consequentemente, uma autonomia, decorrente da revolução nos processos 

psíquicos. 

Parece claro que o sentido de adolescência construído é permeado 

pelas contradições decorrentes da internalização dos valores pressupostos em 

sua vida pessoal, do aprendido e vivenciado na formação profissional e da 

simbolização dela própria. Desta forma, naturaliza e universaliza a 

adolescência, considerando que existem conflitos e emoções próprias da 

idade; ao mesmo tempo, contextualiza e atribuem à família certa 

responsabilidade pelas dificuldades que o adolescente vivencia.  

 

VII.a.10-Concepção de educação/escola 

 

Denomina-se escola o estabelecimento público ou privado onde se 

ministra o ensino coletivo, ou seja, escola é o local onde se transmite o saber e 

princípios filosóficos, éticos e morais que são fundamentais para a 

compreensão do papel da escola dentro da sociedade.  
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A escola é um dos espaços em que os educandos desenvolvem a 

capacidade de pensar, ler, interpretar e reinventar o seu mundo, por meio da 

atividade reflexiva. 

Segundo Kuenzer, a concepção de educação “supõe a possibilidade de 

construção do novo permitindo aproximações sucessivas da verdade, que 

nunca se dá a compreender plenamente; por isso, o conhecimento resulta do 

processo de construção da totalidade, que nunca se encerra, pois há sempre 

algo novo para conhecer...”. 

Algumas tendências pedagógicas influem na formação do cidadão e por 

isso necessitam de constantes reflexões, portanto para que a escola cumpra 

seu compromisso, ela deve repensar sua prática pedagógica, buscando 

sempre novas estratégias de ensino, partindo do concreto, realizando 

atividades que contemplem as necessidades do aluno. A ação da escola será 

de mediação entre o educando e os saberes, de forma a que o mesmo assimile 

estes conhecimentos como instrumentos de transformação de sua realidade 

social. 

Nesta visão apegar-se no que já deu certo, por vezes traz em si certo 

conforto que faz com que toda tentativa de mudança seja vista com 

temeridade. Na atualidade a sociedade encontra-se em meio a profundas 

transformações. Em vista das tecnologias, da rapidez de acesso às 

informações, dentre outros fatores, a superação das idéias hoje concebidas 

como apropriadas, amanhã são questionadas. Essas questões trazem consigo 

certo desconforto e uma necessidade de rever sempre os conceitos. 

A educação é um processo tipicamente humano que possui uma 

especificidade humana de formar cidadãos através dos conteúdos “não 

materiais” que são as idéias, teorias, valores, conteúdos e estes vão influir 

decisivamente na vida de cada um. 

É imprescindível que esta nova escola refaça a educação, crie 

condições objetivas para que esta educação realmente seja democrática e 

possível, crie uma alternativa pedagógica que favoreça o aparecimento de um 

novo tipo de pessoa, ou seja, pessoas solidárias, preocupadas em superar o 

individualismo criado pela exploração do trabalho. Esse novo projeto, essa 

nova alternativa, não poderá ser elaborado nos gabinetes dos tecnoburocratas 

da educação. Não virá em forma de lei nem reforma. Se ela for possível 

amanhã, é somente porque hoje, ela está sendo pensada pelos educadores 
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que se reeducam juntos. Cabe ao educador, incentivar esta busca constante 

pelo conhecimento historicamente produzido pela humanidade, presente em 

outras fontes de estudo ou de pesquisa. Esta forma de estudo individual é 

necessária, quando se trata da administração do tempo de permanência deste 

educando no espaço escolar e importante na construção da autonomia.  

Essa reeducação dos educadores já começou. Ela é possível e 

necessária e será construída através de um Projeto Político Pedagógico 

Autônomo, forte e compromissado. 

 

VII.a.11-Concepção de Gestão Escolar Democrática 

 

A expressão “gestão democrática” foi incluída no texto constitucional 

como um princípio. No Art.206, no seu inciso VI, “O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: VI – gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei”. 

A Gestão Democrática tem sua inserção no texto da LDB nos dois 

incisos do Art.14: 

“Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo 

com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I) 

participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; II) participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.” 

 

Gestão Democrática é o processo político por meio do quais pessoas na 

escola discutem, deliberam e planejam, solucionam problemas e os 

encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações 

voltadas ao desenvolvimento da própria escola. Este processo, sustentado no 

diálogo tem como base a participação efetiva de todos os segmentos da 

comunidade escolar, o respeito a normas coletivamente construídas para os 

processos de tomadas de decisões e a garantia de amplo acesso às 

informações aos sujeitos da escola.  

A gestão educacional passa pela democratização da escola sob dois 

aspectos:  

 interno – que contempla os processos administrativos, a participação da 

comunidade escolar nos projetos pedagógicos;  
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 externo – ligado à função social da escola na forma como produz, 

divulga e socializa o conhecimento. 

A função do diretor é a de coordenar o trabalho geral da escola, lidando 

com os conflitos decorrentes especialmente das relações de poder, mas 

encaminhando, como também solucionando os problemas desse cotidiano, 

objetivando sempre o melhor para o desenvolvimento pedagógico da escola.  

Nas palavras de SAVIANI: “o diretor apresenta-se (...) como responsável 

no âmbito da unidade escolar e seu papel poderia ser definido genericamente 

nos seguintes termos: garantir o bom funcionamento da escola. (1996).  

O gestor deve ter uma visão abrangente do trabalho e do conjunto das 

competências necessárias para o seu desempenho. A sua atuação pode 

determinar a qualidade do desenvolvimento dos trabalhos administrativos e 

pedagógicos no interior do estabelecimento em que atua. O conhecimento das 

leis que regulamentam a gestão escolar é um requisito essencial para o bom 

desempenho desse profissional.  

 Gestão educacional desenvolve-se associada a um contexto de outros 

conceitos como, transformação e cidadania. Então, podemos entender gestão 

no sentido de uma articulação consciente entre ações que se realizam no 

cotidiano da instituição escolar e o seu significado político e social. 

 

VII.a.12-Concepção de conhecimento 

 

Sendo o conhecimento um processo humano, histórico, incessante, de 

busca de compreensão, de organização, de transformação do mundo vivido e 

sempre provisório, tem origem na prática do homem e nos processos de 

transformação da natureza. É, também, uma ação humana atrelada ao desejo 

de saber. Só o homem, por ser pensante, pode ser sujeito, somente ele pode 

desejar a mudança, porque só a ele lhe falta à plenitude.  

O que possibilita a construção do conhecimento, nesse momento de 

aventura em busca do novo, é sem dúvida o reconhecimento de que somos 

seres falantes. É nesse movimento que se instaura o desejo de aprender. 

Respeitar a caminhada de cada sujeito de um determinado grupo é uma 

aprendizagem necessária e fundamental numa vivência dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar, sendo necessário eliminar as barreiras que se 

criam entre as pessoas para o estabelecimento de uma dialógica. 
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O conhecimento relacionado ao Ensino Médio profissionalizante, visando 

à educação profissional de jovens e adultos, deve articular os conhecimentos 

oriundos da prática social (tácitos e populares) e conhecimentos científicos, de 

modo a relacionar ciência, tecnologia, cultura e sociedade nos processos de 

construção e difusão do conhecimento. Deve também articular conhecimentos 

que permitam a participação no trabalho e nas relações de sociais, 

privilegiando conteúdos demandados pelo exercício da ética e da cidadania, os 

quais se situam nos terrenos da economia, da política, da história, da filosofia, 

da ética. 

Uma atitude interdisciplinar estabelece uma nova relação entre currículo, 

conteúdos e realidade. Nesta linha de pensamento o que se pretende é 

ressaltar as contribuições e trocas que vão além da integração dos conteúdos 

das diferentes áreas de conhecimento, a partir dos processos de trabalho e da 

prática social, o que implica na reorganização curricular, ou seja, trocas 

generalizadas de informações e críticas, através de uma relação de 

reciprocidade e de mutualidade contribuindo para uma reorganização do meio 

científico e institucional a serviço da sociedade e do homem. 

Desta forma, coerente com as finalidades e objetivos, o papel 

fundamental da construção curricular para a formação dos educandos jovens e 

adultos, “é fornecer subsídios para que os mesmos tornem-se ativos, críticos, 

criativos e democráticos. Tendo em vista este papel, a educação deve voltar-se 

para uma formação na qual os educandos trabalhadores possam: aprender 

permanentemente; refletir criticamente; agir com responsabilidade individual e 

coletiva participar do trabalho e da vida coletiva; comportar-se de forma 

solidária; acompanhar a dinamicidade das mudanças sociais; enfrentar 

problemas novos construindo soluções originais com agilidade e rapidez, a 

partir da utilização metodologicamente adequada de conhecimentos científicos, 

tecnológicos e sócio-históricos” (Kuenzer-2000).  

 

VII.a.13 Concepção de Currículo Escolar  

 

À palavra currículo associam-se distintas concepções, que derivam dos 

diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como 

das influencias teóricas que afetam e se fazem hegemônicas em um dado 

momento.  
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Diferentes fatores socioeconômicos, políticos e culturais contribuem, 

assim, para que o currículo venha a ser entendido como: a) os conteúdos a 

serem ensinados e aprendidos; b) as experiências de aprendizagem escolares 

a serem vividas pelos alunos; c) os planos pedagógicos elaborados por 

professores, escolas e sistemas educacionais; d) os objetivos a serem 

alcançados por meio do processo de ensino; e) os processos de avaliação que 

terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos 

diferentes graus da escolarização.  

Portanto, entende-se como currículo o conjunto de esforços pedagógicos 

desenvolvidos com intenções educativas, como também, um conjunto de dados 

relativos à aprendizagem escolar, organizados para orientar as atividades 

educativas, as formas de executá-las e suas finalidades. Exprime e busca 

concretizar as intenções dos sistemas educacionais e plano cultural que eles 

personalizam como modelo ideal de escola defendido pela sociedade.  

A concepção de currículo inclui desde os aspectos básicos que 

envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até os 

marcos teóricos e referenciais técnicos e tecnológicos que a concretizam na 

sala de aula.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, orientam para 

um currículo de base nacional comum para o Ensino Fundamental e Médio. As 

disposições sobre currículo, numa referência mais geral, quando trata da 

Organização da Educação Nacional, definem-se a competência da União para 

“estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. 

 

VII.a.14-Concepção de ensino 

 

O ensino deve ser de qualidade levando-se em consideração o 

educando e o contexto social em que o mesmo está inserido. É necessário 

observar-se o nível em que esses se encontram e não daquele em que o 

educador julga em que deveriam estar, ou seja, partindo do conhecido para o 

desconhecido. 
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Os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula devem possibilitar a 

continuidade e busca pelo saber mostrando a ineficácia de ações meramente 

conteudistas, centradas na quantidade de informações que não 

necessariamente se articulam, para propor ações com princípios pedagógicos 

que permitam a relação do aluno com o conhecimento. Neste aspecto. para 

que haja a continuidade, o educador deve propiciar a participação dos 

educandos, a sua expressão e através dela ter elementos para a interação 

significativa. Se, ao contrário, o educador mantiver o monopólio da palavra e 

das atividades em sala de aula, será impossível ocorrer à continuidade, daí 

ocorreria uma educação bancária da qual o professor seria o detentor do saber 

e o aluno o receptor.  

O ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, aluno e professor 

caminhando para o crescimento e a construção de um conhecimento 

significativo. 

 

VII.a.15-Concepção de aprendizagem 

 

Para que uma aprendizagem ocorra é necessário que ela seja 

significativa, o que exige que seja vista como a compreensão de significados, 

relacionando-os às experiências anteriores e vivências pessoais dos 

aprendizes, permitindo a formulação de problemas desafiantes que incentivem 

o aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, 

objetos, acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando modificações de 

comportamentos e contribuindo para a utilização do que é aprendido em 

diferentes situações. 

Esta aprendizagem não se relaciona única e exclusivamente a aspectos 

cognitivos dos sujeitos envolvidos no processo, mas também está relacionada 

com suas referências pessoais, sociais e afetivas. Nesse sentido, afeto e 

cognição, razão e emoção se compõem em uma perfeita interação para 

atualizar e reforçar, romper e ajustar, desejar ou repelir novas relações, novos 

significados na relação, novos significados na rede de conceitos de que 

aprende. 

Por esse motivo, a aprendizagem não ocorre da mesma forma e no 

mesmo momento para todos, mas interferem nesse processo as diferenças 
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individuais, o perfil de cada um, as diversas maneiras que as pessoas têm para 

aprender. 

No universo do Ensino Profissionalizante não seria diferente, este 

contempla diferentes culturas que devem ser priorizadas. De acordo com 

Soares (1986), o educando passa a ser visto como sujeito sócio-histórico-

cultural, com conhecimentos e experiências acumuladas. Cada sujeito possui 

um tempo próprio de formação, com elaboração entre saberes locais e 

universais, a partir de uma perspectiva de resignificação da concepção de 

mundo e de si mesmo. Tendo em vista a diversidade destes educandos, com 

situações socialmente diferenciadas, é necessário que a Educação 

Profissionalizante para os jovens e adultos proporcione seu atendimento 

aproveitando outras formas de socialização expressa nos conteúdos e em sua  

própria cultura. 

 

VII.a.16- Concepção de Alfabetização e Letramento 

 

A primeira lei que trata especificamente do Ensino Fundamental de nove 

anos foi promulgada em 2005, a lei nº 11.114/05, que altera o artigo 6º da LDB, 

tornando obrigatória a matrícula da criança aos seis anos de idade no Ensino 

Fundamental e a Lei nº 11.274/06, trata da duração do Ensino Fundamental, 

ampliando-o para nove anos, com matrícula obrigatória aos seis anos.  

Mais que uma determinação legal, o Ensino Fundamental de nove anos 

configura-se como a efetivação de um direito, especialmente às crianças que 

não tiveram acesso anterior às instituições educacionais.  

O conceito de infância sofreu transformações historicamente a partir de 

1980. No contexto pedagógico, a discussão e definição de uma concepção de 

infância são primordiais na condução do trabalho, como também orienta os 

conceitos sobre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, a seleção de 

conteúdos, a metodologia, a avaliação, a organização de espaços e tempos 

com atividades desafiadoras,enfim, o planejamento do trabalho organizado não 

apenas pelo professor, mas por todos os profissionais da instituição escolar. 

Para KRAMER (1995) o conceito de infância se diferencia conforme a 

posição da criança e de sua família na estrutura socioeconômica em que se 

inserem. Assim, cabe a escola reconhecer estes sujeitos como capazes de 

aprender os diferentes conhecimentos acumulados pela humanidade e 
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sistematizados como conteúdos pela escola, respeitando a singularidade da 

infância.  

Os estudos de VYGOSTSKY (2007) indicam que é importante analisar 

criticamente o contexto social, a fim de compreender com que criança se está 

trabalhando, quais suas necessidades e como possibilitar que todas se 

apropriem dos conteúdos organizados no currículo escolar.  

Neste contexto, se faz necessário repensar novos conceitos e novas 

propostas teóricas e metodológicas, no campo dos processos de ensino 

aprendizagem da língua escrita. O sistema de escrita e as convenções para 

seu uso constituem uma tecnologia inventada e aperfeiçoada pela humanidade. 

A essa aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico de escrita e das 

técnicas para o seu uso é que se conceitua a alfabetização. 

Apenas com a aquisição da tecnologia da escrita não se tem entrada no 

mundo da escrita, é necessário também o desenvolvimento de competências 

para o uso da leitura e escrita nas práticas sociais que as envolvem.  

Em SOARES, Magda, (1998) o letramento é o resultado da ação de 

ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. Portanto, é o estado 

ou condição que adquire um grupo social ou indivíduo, tendo como resultado a 

apropriação da escrita e leitura. Diferente da alfabetização que é uma ação de 

ensinar a aprender a ler e a escrever, bem como alfabetizar letrando, que é o 

ato de ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais e da escrita.  

Segundo Magda, “Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e 

escrever dentro de um contexto onde a leitura e a escrita tenham sentido e 

façam parte da vida do aluno.”  

Durante muitos anos a alfabetização foi entendida como uma 

aprendizagem somente do sistema da escrita e o indivíduo alfabetizado seria 

aquele que sabe ler e escrever. Atualmente já não basta aprender ler e 

escrever, no contexto social em que vivemos é preciso ir para além da 

alfabetização funcional, onde só se aprende o código da escrita, para ser 

letrado é necessário ter a habilidade de usá –lo.  

“É preciso compreender, inserir-se, avaliar, apreciar a escrita e a leitura”. 

Assim sendo, o aluno para inserir-se no mundo, por meio do letramento, 

precisa habituar-se a buscar um jornal, uma revista e conhecer as tecnologias 

que ajudam no aprendizado do ato de ler e escrever.  
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A escola enquanto instituição inserida neste contexto social, “além de 

alfabetizar, precisa dar as condições necessárias para o letramento.”, neste 

sentido, oportunizando o material necessário, tanto para professores e alunos. 

O letramento não é só de responsabilidade dos professores da Língua 

Portuguesa e de Matemática, mas de todos os educadores que trabalham com 

leitura e escrita. Cada professor é responsável pelo letramento em sua área” e 

cuidar do letramento em cada área específica. 

 

VII. a.17- Concepção de avaliação 

 

A avaliação é uma constante pertencente, de modo geral a toda nossa 

vida, de modo particular aos processos de aprendizagem. Os momentos 

específicos denominados de “avaliação” são oportunidades instrumentais de 

diagnóstico, são, portanto, situações privilegiadas de aprendizagem. 

Assim, a forma apropriada de avaliação é importante. Deve-se avaliar 

tudo, o tempo todo, pois a nota é um demonstrativo relativo de diagnóstico, por 

isso, todos os momentos de avaliação deverão estar acompanhados de 

diálogos sobre o processo e o instrumento de avaliação. 

A avaliação é um meio e não um fim em si mesmo. È um processo 

contínuo, diagnóstico, dialético e deve ser tratada como parte integrante das 

relações de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Luckesi (2000), a avaliação da aprendizagem, é um 

recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada 

educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser 

na vida. 

A avaliação perpassa e é perpassada pelo coletivo da escola e 

possibilita a indicação de caminhos mais adequados e satisfatórios para a ação 

pedagógica. O processo avaliativo, sendo parte integrante da práxis 

pedagógica deve estar voltado para atender as necessidades dos educandos, 

considerando seu perfil e seu papel na formação da cidadania e na construção 

da autonomia. Assim a avaliação não pode ser um processo meramente 

técnico, porém exige o domínio de conhecimentos e técnicas com a utilização 

de critérios claros e objetivos, que deverão estar detalhados no Regimento 

Escolar, com relevância à atividade crítica, à capacidade de síntese e à 
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elaboração sobre a memorização, num processo contínuo, permanente e 

cumulativa.  

Para que essa avaliação aconteça com êxito, faz-se necessário que a 

mesma deixe de ser utilizada, segundo Luckesi (2005, p. 166) como “recurso 

de autoridade e assuma papel de auxiliadora (grifo nosso) do crescimento”.  

Vale lembrar que avaliar é refletir sobre uma determinada realidade, a 

partir de dados e informações, é emitir um julgamento que possibilite uma 

tomada de decisão. Não é o mesmo que medir, pois medir é apenas descrever 

uma realidade, ou seja, obter dados e informações sobre ela.  

É a Avaliação que vai permitir que façamos sugestões, 

encaminhamentos e também a tomada de decisões coerentes.  

Segundo Vasconcelos:  

A Avaliação deve ser um processo 

abrangente da existência humana, que implica uma 

reflexão crítica sobre a prática no sentido de captar 

seus avanços e possibilitar uma tomada de 

decisões, acompanhando a pessoa em seu 

processo de crescimento (1998, p.43) 

 

A medida limita-se a constatar uma realidade, a obter dados e 

informações. Para se fazer uma Avaliação, dados e informações são 

importantes. Para obtê-los necessitamos de instrumentos de Avaliação que são 

recursos e meios que utilizamos para alcançar determinados objetivos. 

A escolha e a construção desses meios devem ser orientadas pelos 

objetivos que determinamos.  

A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em 

uma escala de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

Os resultados das avaliações dos alunos deverão ser registrados em 

campo próprio no SERE/WEB, a fim de que sejam asseguradas a regularidade 

e autenticidade de sua vida escolar. 

A promoção é o resultado da avaliação do aproveitamento escolar do 

aluno, aliada à apuração da sua freqüência. Será expressa por notas, sendo a 

mínima para a aprovação 6,0(seis) e 75% de freqüência na carga horária, para 

o Ensino Básico e 6,0(seis) e 75% de freqüência na carga horária 
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teórico/prática e 100% na carga horária de estágio, para o Ensino 

Profissionalizante. 

Nos cursos do CELEM a promoção será ao final de cada ano letivo. Na 

promoção e certificação de conclusão, a média final mínima exigida é de 6,0 

(seis vírgula zero), conforme o disposto na Resolução 3794/2004. Os alunos do 

CELEM que apresentarem freqüência mínima de 75% do total de horas letivas 

e a média anual igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) serão considerados 

aprovados ao final do ano letivo. 

Serão considerados retidos ao final do ano letivo em quaisquer dos 

cursos oferecidos pelo estabelecimento os alunos que apresentarem: 

 freqüência inferior a 75% do total de horas letivas, 

independentemente do aproveitamento escolar; 

 freqüência igual ou superior a 75% do total de horas 

letivas e média final inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

Para o Ensino Básico e CELEM, durante cada bimestre, será 

oportunizado para os alunos 5,0 (cinco pontos) de trabalhos diversificados e 

5,0 (cinco pontos) de avaliações. Para o Ensino Profissionalizante os trabalhos 

e as avaliações deverão ser diversificadas, sendo no mínimo de 02 (dois) 

instrumentos, podendo o professor optar por prova escrita, trabalhos, 

seminários, ou outro instrumento, no total de 10 (dez pontos), sendo que a 

retomada dos conteúdos, em quaisquer modalidades de ensino, deverá 

acontecer paralelamente ao processo avaliativo sempre que observado a não 

aprendizagem dos conteúdos pelos alunos. 

 

VII.a.18 Concepção de Recuperação de Estudos 

 

De acordo com a Lei 9394/96, que se refere a uma educação que esteja 

comprometida com a qualidade na sua aprendizagem (inciso IX dos artigos 30 

e 40, inciso II do artigo 36) visualiza-se um princípio muito importante no que 

tange à recuperação dos estudos, a autonomia da definição da escola de sua 

proposta pedagógica e do compromisso dela e de seus profissionais com a 

aprendizagem de seus alunos.  

A recuperação de estudos é parte do processo de avaliação, sendo um 

direito daqueles que não conseguiram aprender com os métodos adotados pela 

escola, em um determinado tempo. Nesse sentido lhes é oportunizado um novo 
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momento de retomada, para que possam aprender o conteúdo não assimilado 

anteriormente.  

Nos incisos IV e IX do art.3º, a escola deve ter uma tolerância conjunta 

com os educadores, com aqueles alunos que em algum momento do processo 

ensino aprendizagem tiveram algum tipo de dificuldades de aprendizado. 

Ao referir se ao docente a lei recomenda ao estabelecimento de ensino 

“prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento” (inciso V 

do art. 12), e aos docentes o dever de zelar pela aprendizagem dos alunos, 

inciso III do art. 13. Também deve se estabelecer estratégias de recuperação 

dos alunos com menor rendimento.  

 

VII.a.19 Concepção de Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado, para análise, avaliação e 

redefinição das práticas pedagógicas, no intuito de superar a fragmentação do 

trabalho escolar, oportunizando formas diferenciadas de ensino que garantam 

a aprendizagem.Tem como finalidade diagnosticar problemas e apontar 

soluções, tanto em relação aos alunos e turmas, quanto aos docentes.O 

Conselho de Classe deve ter como princípios básicos: a autoavaliação do 

professor, a autoavaliação da equipe pedagógica, a análise diagnóstica das 

turmas, a definição e registro das linhas de ação.  

O Conselho de Classe é um dos mais importantes espaços escolares, 

pois, tendo em vista seus objetivos, segundo DALBEN (2004), “é capaz de 

dinamizar o coletivo escolar pela via da gestão do processo de ensino, foco 

central do processo de escolarização. É o espaço prioritário da discussão 

pedagógica”. 

O Conselho de Classe é mais do que uma reunião pedagógica; é parte 

integrante do processo de avaliação. Segundo MATTOS (2005), “Não é o 

espaço de comparação de alunos, em que se valida à construção de imagens 

dos alunos e alunas, feitas pelos docentes, no decorrer do ano letivo”.  

Possibilita, ainda, uma reflexão avaliativa dos conteúdos dados, a 

qualidade do trabalho desenvolvido, o aproveitamento dos alunos, o 

desempenho e a metodologia utilizada pelos professores.  

O Conselho de Classe é presidido pelo diretor, organizado pela equipe 

pedagógica do estabelecimento e integrado pelos professores do mesmo turno, 
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da mesma classe e série, esse conselho é responsável pelo processo coletivo 

de acompanhamento e avaliação do ensino aprendizagem dos estudantes e 

profissionais da educação. Mais do que uma reunião pedagógica, é parte 

integrante do processo de avaliação desenvolvido pela escola.  

O Conselho de Classe tem como finalidade diagnosticar problemas e 

apontar soluções, tanto em relação aos alunos e turmas, quanto aos docentes. 

 

VII. b-Princípios 

 

VII. b.1Gestão democrática e os instrumentos de Ação colegiada  

Conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, 

artigo 14, incisos I, e II, observam-se princípios da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, quais sejam:  

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. 

Estes princípios e outros abaixo descritos significam um repensar, refletir 

e incorporar novas idéias e formas democráticas de práticas educativas, numa 

perspectiva emancipatória e transformadora de educação.  

Educação é direito de todo o cidadão assegurado na Carta Magna. É 

necessário, portanto, que se garanta o acesso e a permanência qualificada na 

escola pública, gratuitamente, universal e de qualidade.  

O desafio que aponta no sentido de uma gestão democrática é o 

estabelecimento de uma administração colegiada, onde se respeite às 

decisões coletivas o respeito às minorias e às diferenças raciais, étnicas e de 

gênero, além das políticas de inclusão educacional e social, tarefa que este 

estabelecimento vem ao longo dos anos desenvolvendo gradativamente 

através da participação colegiada de sua comunidade. 

Aspecto de grande relevância para o Colégio Garcez é a valorização dos 

profissionais da educação, pois a dignidade profissional deve iniciar dentro da 

escola, é aqui que os educadores passam a maior parte do seu tempo. A 

formação continuada dos trabalhadores da educação é primordial nos dias 

atuais, sendo assim, na medida do possível, este estabelecimento oferta 
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encontros coletivos periódicos, partindo das necessidades apontadas nos 

grupos de estudo, reuniões pedagógicas, além de oportunizar a liberação das 

atividades escolares desses trabalhadores, quando requisitados pelo NRE, ou 

SEED para sua capacitação pessoal. 

No que tange aos instrumentos de Ação Colegiada cita-se: 

 Conselho-Escolar; 

 APMF; 

 Conselho de Classe; 

 Grêmio Estudantil 

 

VII. b.2-Currículo 

 

Por currículo segundo Alba “se entende a síntese de elementos culturais 

(conhecimentos, valores, costumes, crenças, hábitos) que conformam uma 

proposta político-educativa pensada e impulsionada por diversos grupos e 

setores sociais cujos interesses são diversos e contraditórios, ainda que alguns 

tendam a ser dominantes ou hegemônicos, e outros tendam a opor-se e resistir 

a tal dominação ou hegemonia”. 

O currículo, necessariamente, implica uma interação entre sujeitos que 

têm um mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente, 

não devendo ser instrumento neutro, nem tão pouco separado do contexto 

social. 

As questões curriculares como também surgem em um momento 

histórico específico, não podem ignorar os aspectos culturais e os problemas 

complexos da sociedade pós-moderna, massificadora e injusta, enfocadas em 

indagações sobre o futuro; crise de paradigmas; busca de afirmação do 

indivíduo; mudanças nas ciências, artes e nas sociedades. 

Hoje, ocorreram inovações no conceito de currículo, que passou a 

priorizar o processo do Conhecimento e suas finalidades, e não mais a 

apropriação dos conteúdos do saber universal em si. 

Currículo, então, passa a ser entendido como um processo de 

construção coletiva, que se origina na ação e interação dos participantes, 

durante o qual todas as questões relativas à prática pedagógica são definidas 

por meio do diálogo e da reflexão. 
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Para Doll - O currículo é entendido como ”teoria e prática não se 

distanciam, antes, interagem, provocando a auto-realização do currículo. Assim 

não existe fim ou início de currículo; é uma mudança de paradigma.”. 

Esse modelo de currículo está pautado numa concepção não linear, de 

focos de análise que se interseccionam em uma rede de significados, em 

permanente construção. Conceber assim, o currículo significa considerá-lo 

como um processo dentro da realidade escolar, uma integração de 

experiências ricas, abertas e complexas, cujo centro de análises e 

complexidade e intervenção muda, conforme mudam os focos de seus 

agentes. 

O processo educacional deve buscar novas formas de organização 

curricular visando à redução do isolamento e a fragmentação entre as 

diferentes disciplinas curriculares, procurando agrupá-las num todo mais 

amplo. 

As áreas do conhecimento, apresentadas não como conhecimentos 

fragmentados e sim como veículos para a compreensão da realidade, devem 

ser utilizadas de acordo com as demandas locais, propondo alternativas para a 

escola acompanhar os movimentos que emergem da sociedade, em 

permanente mudança. 

Segundo Sacristán- “Se o currículo, evidentemente, é algo que se 

constrói, seus conteúdos e suas formas últimas não podem ser indiferentes aos 

contextos nos quais se configura.” Nessa perspectiva, as relações sociais são 

valorizadas para quem ensina; a pesquisa é estimulada; bem como a reflexão e 

a avaliação de toda atividade desenvolvida, da forma mais abrangente 

possível. 

Podemos dizer que o como ensinar está presente, não em termos de 

métodos rígidos e fechados, mas de maneira flexível, embora organizada, 

respeitando o ritmo, o interesse e a participação do educando a todas as 

questões culturais e sociais. As decisões tomadas a respeito do currículo 

afetam sempre, vidas, sujeitos, sociedades. Daí sua importância. 

 

VII.b.3 Critérios de Organização de turmas. 

 

Este critério organizacional obedecerá a Resolução nº 864/2001-SEED, 

sendo o número de 35 e o máximo de 40 alunos por turmas. O estabelecimento 
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manterá o Ensino Fundamental de nove anos, o Ensino Médio e o Ensino 

Profissional de freqüência mista, organizadas em regime de anos/séries, nos 

turnos matutino, vespertino e noturno, conforme quadro de horários abaixo 

especificados:  

 

Matutino  Vespertino Noturno 

1ª aula 7:30h às 

8:20h 

1ª aula 13:00h às 

13:50h 

1ª aula 19:00h às 

19:50h 

2ª aula 8:20h às 

9:10h 

2ª aula 13:50h às 

14:40h 

2ª aula 19:50h às 

20:30h 

3ª aula 9:10h às 

10:00h 

3ª aula 14:40h às 

15:30h 

intervalo 20:30h às 

20:40h 

intervalo 10:00 às 

10:15h 

intervalo 15:30h às 

15:45h 

3ª aula 20:40h às 

21:20h 

4ª aula 10:15 às 

11:05 

4ª aula 15:45h às 

16:35h 

4ª aula 21:20h às 

22:05h 

5ª aula 11:05 às 

11:50 h 

5ª aula 16:35h às 

17:20h 

5ª aula 22:05h às 

22:40h 

 

 

Observações:  

 

1. Os ajustes nos horários foram feitos para atender as 

necessidades aos alunos usuários do Transporte Escolar 

municipal e foram aprovados pelo Conselho Escolar deste 

estabelecimento de Ensino. 

2. Para o 6º e 7º anos do Ensino Fundamental o intervalo para 

recreio poderá ser alterado de acordo com a necessidade, não 

sendo estipulado ainda no presente documento, por não fazer 

parte da rotina da escola em 2011. 

 

Há que considerar ainda, que o Ensino Fundamental de nove anos será 

organizado de 6º à 9º ano, no período matutino e vespertino e o Ensino Médio 

de 1ª a 3ª séries no período matutino e noturno. Cada série terá a duração de 1 

(um ano) e carga horária de 800 (oitocentas) horas, conforme disposição legal. 



 59 

De acordo com a Matriz Curricular de cada modalidade de ensino as 

aulas serão distribuídas por disciplinas, atendendo determinação da SEED. 

A Educação Profissional será ofertada obedecendo a Legislação Federal 

e Estadual em vigor – Lei 9394/96; Lei n. 6494/77; Lei 7498/86; Lei 7410/85; 

Lei10507/02; decreto n. 94406/87 Decreto n.5840/06; Decreto n.3189/99; 

Decreto 5154/04 CEE; Parecer n.1095/03-CEE; n.1028/03-CEE Parecer 

CNE/CEB n.17/97; n.16/99; n.39/04; n.40/04; n.04/99; n.01/04; n.038/01; n. 

07/77; n.105/02. 

O CELEM será ofertado duas vezes na semana, com quatro horas aulas 

semanais, em dois anos. 

E no contraturno, nos períodos matutino e vespertino a escola ofertará 

aulas de apoio ao estudante (Sala de Apoio), duas vezes na semana, para 

alunos do 6ª e 9º anos. 

 

 

 

 

 

VII.b.4-Avaliação: 

 

Instrumentos:  

 

 Pesquisas e trabalhos relativos aos conteúdos bimestrais que 

serão posteriormente utilizados nas avaliações; 

 Seminários, mini-aulas, debates, oficinas;  

 Avaliações, simulados. 

Registros:-; 

 Controle interno do Professor; 

 Livro Registro de Classe. 

Recuperação:- 

Para que seja detectada sua necessidade é realizado feed back a cada 

conteúdo trabalhado. A recuperação é paralela, realizada no decorrer do 

bimestre, com retomada dos conteúdos não assimilados pelos alunos. Muitas 

vezes, os professores utilizam-se do sistema de monitoria, ou seja, alunos sem 

dificuldades auxiliam alunos com dificuldades. 
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Comunicação dos resultados 

 

Para os alunos:- 

 Professores repassam todas as avaliações decorridas durante o 

bimestre para os mesmos dentro de sala de aula solicitando a assinatura 

dos pais; 

 Equipe pedagógica a cada final de bimestre repassa os resultados 

do Conselho de Classe, em sala de aula, de cada disciplina, para que 

todos tomem ciência de sua situação individual e também do coletivo da 

turma; 

Para os pais:- 

 É realizado bimestralmente o repasse de notas via assinatura de 

boletins e para os alunos com dificuldades, os pais são convidados a 

comparecer individualmente, a fim de se discutir estratégias de ações 

para reversão do quadro. 

VII.c-Avaliação 

 

VII.c.1-Do ensino/aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem é tema merecedor de destaque uma vez 

ser considerada a grande vilã do insucesso escolar em qualquer nível de 

ensino que se pretenda analisar. 

É incontestável sua relevância como mecanismo de obtenção de 

informações úteis acerca de resultados alcançados pelo sistema educacional, a 

fim de que ofereça subsídios para se tomar novas decisões. É por meio da 

avaliação que se investiga os efeitos de ações operacionalizadas nos diversos 

níveis de ensino, servindo como instrumento decisivo para elaboração de 

políticas e ações de melhorias, sinalizando para caminhos que devem ser 

percorridos, a fim de garantir a qualidade de ensino. 

Entretanto para que realmente isto ocorra, ou seja, para que se 

promovam as mudanças almejadas, a avaliação precisa ser assumida de modo 

a favorecer o desenvolvimento do processo escolar, possibilitando a sua 

reorganização com vistas à solução das dificuldades detectadas na aquisição e 

construção do conhecimento. 
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Nesta visão, segundo PARO (2001, pág.39) “a avaliação deverá ser 

assumida como tomada de decisões suficientes e satisfatórias para que o 

educando possa avançar no seu processo de aprendizagem”. Assim a 

avaliação passa a ser um instrumento de diagnóstico da real situação dos 

educandos, buscando os encaminhamentos adequados e necessários para 

que o educando efetivamente possa aprender. 

LUCKESI (2003,) afirma que a avaliação da aprendizagem escolar 

auxiliará o educador e educando na busca de crescimento. Neste contexto o 

doutrinador ressalta ainda que (pág. 171) “a Avaliação é um ato amoroso”, pois 

permitirá ao educando ser incluído no seu encaminhamento de aprendizagem 

com qualidade, além do que, ao mesmo tempo o inclui também, entre os “bem 

sucedidos”, devido ao fato de que esse sucesso deverá ser construído ao longo 

de todo o processo ensino-aprendizagem. 

Fica evidente a necessidade de se buscar o entendimento do valor e das 

implicações da avaliação, no sentido de viabilizar a consecução de uma 

proposta mais humanizadora para o ensino. 

Considerando que o objetivo maior da avaliação é diagnosticar os 

problemas e subsidiar tomadas de decisão é preciso romper com paradigmas 

tradicionais que a caracterizam como impositiva, amedrontadora e seletiva. 

Sendo assim, que transformações são necessárias para romper este 

paradigma?  

 

VII.c.2-Da escola 

 

Ao se pensar nessas transformações, há que se considerar, em primeiro 

plano, que isso só será possível se o professor atuar orientando o trabalho de 

reflexão dos alunos, no que tange às dificuldades encontradas durante o 

processo, harmonizando o trabalho desenvolvido pelos alunos em sala de aula. 

Deve o professor organizar eventos externos que favoreçam e estimulem o 

progresso individual e grupal dos alunos, reorientado as ações necessárias a 

um processo de ensino e aprendizagem efetivo. 

A avaliação deve ser caracterizada numa abordagem mais 

contemporânea e passível de ser utilizada em sala de aula. A escola não pode 

mais permitir ser desinteressante, resistente às inovações, mantendo o quadro 

de passividade, é preciso que haja um novo toque, neste toque relações ricas 
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que agucem a curiosidade, interação, interesse e exploração da diversidade. A 

realidade do mundo atual leva a concluir que para se conviver e interagir é 

necessário à capacidade de negociação, deliberação e argumentação e que a 

escola precisa desenvolver essas capacidades para formação de indivíduos 

autônomos. 

Tarefa nada fácil e que exige muita reflexão, mas é aqui no interior da 

escola, através da apropriação do conhecimento e na construção dos saberes 

que os profissionais da educação instrumentalizarão os sujeitos a compreender 

e analisar de forma crítica a realidade social e assim promoverão ações 

transformadoras. A avaliação como parte deste processo educativo objetiva 

também essa instrumentalização, além da promoção e inclusão do educando. 

Assim, os educadores deste estabelecimento em consonância com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 24 e Deliberação 007/99; que prevê 

uma avaliação diagnóstica, formativa, cumulativa e contínua constantemente 

debate o tema, refletindo sua prática pedagógica, transformando suas ações no 

contexto escolar de sala de aula, auxiliando o aluno a construir e entender seu 

processo de aprendizagem e conseqüente formação profissional e de 

cidadania. 

 

VIII- MARCO OPERACIONAL 

 

O Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes trabalha com respeito, 

reconhecendo às diferenças e buscando o regime colaborativo para minimizar 

as necessidades existentes, oportunizando a inserção do aluno no mundo, 

procurando formar cidadãos críticos e transformadores. 

Optamos por uma ação pedagógica em práticas democráticas, onde 

todas as pessoas envolvidas participem das decisões, atuando conjuntamente. 

Desta forma visamos oportunizar ações coletivas que poderão influir na 

transformação da sociedade.  

Vislumbramos uma escola inclusiva, que entenda as diversidades, onde 

“o direito à educação” seja contemplado no espaço escolar, mas há que se 

colocar que toda inclusão requer da mantenedora condições adequadas de 

atendimento. Esta inclusão não seria tão somente para aqueles que 

apresentarem necessidades especiais, mas aos que demonstrarem as altas 
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habilidades/superdotação, daí a necessidade do apoio estatal, do contrário 

seria impossível tal atendimento. 

Buscamos uma educação que considere o educando, não como efeito 

da ação do educador, mas sim, como agente do processo educativo, senhor de 

suas idéias, capaz de ter iniciativa própria, conhecedor de seus direitos e 

obrigações, da realidade que o cerca, capaz de ampliar sempre mais sua visão 

de sociedade e de mundo. 

Assumimos uma educação que apresente vários caminhos e deixe 

liberdade de opção ao educando. Em que os conteúdos apreendidos sejam 

apresentados de forma interdisciplinar e multidisciplinar que tenham relação 

concreta com o cotidiano. Que concebe o homem como ser que orienta sua 

vida segundo valores éticos, morais e cristãos. 

Entendemos que neste espaço se deva conscientizar a comunidade 

sobre os problemas ambientais, além de educá-lo. Uma educação que trabalhe 

com a cultura de prevenção, principalmente em casos de eventos climáticos 

adversos, ou outros tipos de tragédias. Lembrando aqui, que “tudo o que 

fazemos no dia de hoje ecoa na eternidade”. 

Defendemos uma educação que se construa sobre a contribuição das 

várias ciências, em contínuo desenvolvimento, que deverão ser criticadas e 

aperfeiçoadas a cada dia. Neste sentido é renovadora, pois faz diferente a 

construção do novo. 

Pensamos por fim, em nosso coletivo, em assumir o compromisso para 

a construção da escola pública de formação para o trabalho, através da 

Educação Básica, Educação Profissional incorporando os princípios de uma 

escola concebida como espaço que garantirá uma educação básica de 

qualidade como direito que poderá vir a contribuir para a sua inserção numa 

área técnica ou tecnológica específica e garantir sua subsistência e assim 

assegurar ao educando jovem e adulto o direito de conclusão da escolaridade 

média numa relação mediata com o trabalho produtivo. 

Esta proposta envolve o compromisso dos profissionais da educação 

deste estabelecimento de ensino em cumprir o disposto neste PPP, no que se 

refere aos fundamentos políticos e pedagógicos estabelecidos e que poderá 

permitir ao educando a apreensão dos fundamentos técnicos e tecnológicos, 

políticos sociais e culturais presentes no mundo da produção que busca 
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garantir o acesso e o direito de todo cidadão brasileiro e paranaense ao 

trabalho.  

 

VIII-a- Linhas de ação 

 

 Incentivar e abrir espaços para que aconteçam os grupos de 

estudos entre os professores da mesma disciplina e disciplinas afins, 

principalmente para discutir itens pertinentes a prática avaliativa, 

buscando critérios e instrumentos que permitam o educador agir com 

consciência e refletidamente, marcado por decisões claras e explícitas 

do que está fazendo e para onde caminha o resultado de sua ação. 

 

 Buscar a promoção integral dos alunos dando-lhes estímulos para 

diminuir o índice de evasão e repetência. 

 

 Adequar o Colégio com infra-estrutura física, material e de 

Recursos Humanos, necessários para o desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos e administrativos com vistas a atingir os objetivos 

elaborados. 

 

 Reunir a APM, Corpo Docente, Técnico - Administrativo, 

Pedagógico; 

 

 Fortalecer o Grêmio Estudantil, para eleger as prioridades 

buscando alternativas para execução das mesmas. 

 

 Criar mecanismos de incentivo a cultura de prevenção em caso 

de eventos adversos implantando o Programa Prontidão Escolar 

Preventiva – PEP; 

 

 Incentivar a comunidade a acessar o portal “dia-a-dia educação” e 

também o site da escola; 

 

 Planejar com antecedência as atividades de ensalamento, 

calendário de aulas, calendário administrativo, calendário das atividades 
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extraclasse, distribuição de salas, professor/aluno para que o ano letivo 

se inicie regularmente. 

 

 Manter a gestão democrática através do fortalecimento da A.P.M., 

Conselho Escolar e do Grêmio Estudantil. 

 

 Efetivar a integração dos pais e da comunidade com o Colégio, 

permitindo-lhes em todos os momentos o direito de voz. 

 

 Manter um quadro de pessoal, suficiente para atender de forma 

eficiente e com qualidade, alunos, pais e comunidade. 

 

 Evitar ao máximo a rotatividade do quadro funcional. 

 

 Prezar pela capacitação permanente de todo o quadro funcional 

do estabelecimento, através de regime colaborativo com Instituições 

vinculadas à Educação, proporcionando que a formação continuada seja 

caracterizada, principalmente, pela oferta de encontros coletivos e 

periódicos, a partir das necessidades apontadas pelos trabalhadores em 

educação, devendo ser realizados na própria escola, tendo como 

objetivo a reflexão sobre múltiplas dimensões da prática educativa. 

 

 Fortalecer os cursos profissionalizantes oferecidos pela escola 

obedecendo todas as diretrizes estabelecidas, objetivando sua 

qualidade. 

 

 Fortalecer ainda mais a integração Escola/Empresa e Entidades 

de Classe, com vistas à melhoria da qualificação profissional e cidadania 

do aluno e sua integração ao mundo do trabalho através dos programas: 

 

*Estágio Remunerado através do C.I.E.E., SANEPAR, COPEL 

 

 Buscar o desenvolvimento espiritual do aluno. 

 

 Resgatar o civismo. 
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 Prezar pela ética, pela moral e bons costumes em todo o 

ambiente escolar. 

 

 Promover eventos culturais, esportivos, sociais e científicos 

visando à satisfação da comunidade. 

 Interagir junto aos órgãos estaduais, municipais e da comunidade 

para: 

 

 *Prover a efetiva manutenção física do prédio escolar. 

 

 *Buscar melhorias nos ambientes comuns aos alunos, como 

quadra de esportes, biblioteca, cantina, e principalmente pleitear a 

construção do refeitório, da cozinha, colocação de grades na frente da 

escola, calçamento da praça do Flambloyant, jardinagem da frente da 

escola, instalação de portão eletrônico na lateral da escola, entre outras 

que a comunidade entender necessária. 

 

 *Proceder a discussões, debates e tomar decisões conjuntas com 

vistas a objetivar, da melhor forma possível, a segurança aos alunos e 

funcionários, bem como do prédio e suas instalações. 

 

 Apoiar e estimular o trabalho dos pedagogos para que sejam 

elementos de suporte na busca dos objetivos estabelecidos neste PPP. 

 

 Colaborar para a execução dos projetos já desenvolvidos na 

escola, quais sejam: 

 

PDE Escola com as seguintes metas: 

 

Este é um programa do governo federal para as escolas com baixo 

aproveitamento escolar e ações da escola são: 

 

 Adquirir todo material necessário para que o nível de desempenho 

acadêmico dos alunos seja elevado e consequentemente a taxa de 

aprovação; 
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 Confeccionar o Jornal Histórico do Colégio com 15.000 exemplares; 

 Desenvolver práticas ambientais para a conservação da água com a 

confecção de materiais de comunicação visual (faixa comunicativa com 

slogan criada pelos alunos); 

 Distribuir panfletos alertando a escola e o seu entorno sobre a 

importância do consumo e desperdício de água – 5000 panfletos; 

 Efetivar a hora da leitura na escola. 

 

Além dos programas acima descritos os projetos abaixo: 

 

Português - Cidadania  -Preservação do patrimônio escolar 

-valores 

-noite de autógrafos 

-jornal da escola 

Obs: Esta disciplina participará do evento Jogos Florais se este for realizado 

pelo município com parceria do colégio. 

 

Inglês - Principais datas Comemorativas em Inglês. 

 

Artes - Painés, Datas Comemorativas, Convites, Teatro e Música 

Educação Física -    Esportes (Jogos Escolares e Interclasses e 

danças). 

 

História -   Resgate Histórico do Col. Garcez, culminando no 

aniversário da escola 16/11/67- 44 anos em 2011 e 45 em 2012; 

   Datas Comemorativas (parte Histórica) – Destacar as de 

relevante valor. 

   Consciência Negra: História e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena (Lei Federal nº 11.645/08).  

Geografia   Ecologia (nascente, hidrografia, relevo, poluição, 

etc). 

 

Ciências -   Meio Ambiente - Educação Ambiental: (Lei Federal nº 9795/99, 

Dec 4.201/02). 
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Matemática-  Simulado e Obemep. 

 

Física/Química - Laboratório – Experimentos. 

 

Biologia - Educação Sexual  (HIV, Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

Drogas, Sexualidade Humana); 

        Diversidades. 

Obs: Os alunos do Ensino Médio deverão trabalhar integrados com os alunos 

do Ensino Fundamental. 

 

Filosofia - Ética - Resgate de Valores 

Direito das Crianças e Adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente Lei 8069/90). 

 

Sociologia – Enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. 

 

Química - Práticas Laboratoriais 

 

Equipe Multidisciplinar:  

 

Este projeto enquadra-se na problemática das diversidades étcnico-

culturais, exclusão social dos negros e índios, dos preconceitos sexuais 

configurada na representação estereotipada ou inexistente destas questões 

nas relações de ensino, na omissão de professores e sistemas de ensino 

diante de atitudes preconceituosas e racistas. Pretende-se realizar discussões 

e debates a partir de ações como uma confraternização cultural que envolva a 

análise de filmes concernentes ao tema, atividades lúdicas, leitura de textos e 

produção de materiais por parte dos alunos, com o objetivo de informar e 

educar crianças, jovens e adultos, para o combate ao preconceito de qualquer 

ordem e luta por reconhecimento, assim como seus professores.  

 

 

 

Educação Fiscal e Tributária:  
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Em resposta a Lei Federal nº 1143/99, Portaria 413/02), o referido tema 

será trabalhado pelos pedagogos ou por professores multiplicadores 

participantes do Curso de Educação Fiscal, oferecido pela Escola de 

Administração Fazendária do Governo Federal, e propicia aos indivíduos a 

Educação Fiscal, por meio de ação permanente, visando a formação de 

cidadãos e ao exercício pleno da cidadania, sensibilizando-os a participarem 

mais efetivamente ao acompanhamento e a função dos tributos, incentivando-

os a fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. 

É necessário construir nos alunos uma cultura de participação cidadã, 

possibilitando-lhes a compreensão da administração pública e do controle dos 

gastos públicos, a fim de que conheçam e exercitem os seus direitos e também 

sejam disseminadores de boas práticas na área fiscal. 

 

Prevenção ao uso indevido de substâncias entorpecentes:  

 

Em parceria com a coordenação e professores do Curso Técnico em 

Enfermagem, os alunos do referido curso promoverão palestras para os alunos 

do Ensino Fundamental de nove anos e Ensino Médio, supervisionados pela 

equipe técnico pedagógica, sobre o referido tema, conscientizando-os sobre os 

prejuízos das drogas para o organismo. 

 

Projeto de Superação: 

 

Este projeto justifica-se como parte da recuperação de estudos, ou seja, 

ao término do 3º bimestre é oportunizado aos alunos que não atingiram o total 

de 140 pontos uma nova retomada de conteúdos e outra forma de avaliação, a 

fim de que os mesmos tenham condições de entrarem para o 4º bimestre com 

a possibilidade de alcançaram a promoção. 

 

 

Outros : 

 

*Palestras e Visitações 

*Nivelamento - De caráter obrigatório em todas as séries (o professor 

determina o tempo necessário encerrando com uma avaliação) 
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*Civismo: uma vez por semana no pátio. (Hinos) 

*Reforço Escolar / recuperação 

*Evasão escolar 

*Hora-Atividade 

*Simulados envolvendo todas as disciplinas tanto para o Ensino (Fundamental 

de 9 anos, como para o Ensino Médio e Profissional. 

*Simulado Específico para o 9º ano para as disciplinas de Matemática e 

Português para trabalhar conteúdos da Prova Brasil. 

*Integração da Família na Escola (divulgação dos resultados, gráficos, chá para 

mães, palestras orientativas, entre outras). 

 

 Manter uma gestão financeira transparente, com planejamento 

anual, e tendo sua execução alicerçada nas normas estabelecidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado Paraná, e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

 Cumprir e fazer cumprir o regimento escolar, as legislações 

pertinentes, bem como, as determinações e orientações dos órgãos 

superiores. 

 

Para os cursos técnicos será realizado a Semana da Enfermagem e do 

Técnico em Segurança para o Trabalho, com apresentação de trabalhos, 

palestras e seminários. 

 

VIII-b- Organização interna da escola 

 

Direção e Direção auxiliar: São os responsáveis pela efetivação da gestão 

democrática na escola. Partindo da premissa que só através desta prática é 

que se promove a construção de uma escola de qualidade, a proposta de 

trabalho dos gestores deste estabelecimento está centrada no desenvolvimento 

da aprendizagem, na formação do cidadão, no incentivo a formação continuada 

dos educadores, na inovação de novas propostas pedagógicas e na criação e 

implementação dos projetos a serem desenvolvidos. Além disso, a direção 

deve gerenciar os recursos humanos, financeiros e físicos – prédio, materiais 

didáticos e equipamentos. 
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Secretaria: A secretaria presta atendimento ao público, expedição, 

recebimento, escrituração, registro e arquivamento de documentos do colégio, 

do aluno, do professor e dos funcionários, em consonância com as normas 

estabelecidas no Regimento Escolar. 

 

Equipe Técnico-Pedagógica: Este colégio conta com uma Equipe habilitada e 

preparada, que acompanha passo a passo o trabalho dos professores e 

alunos, auxiliando-os no processo ensino-aprendizagem. Procura manter o 

bom relacionamento com toda a Comunidade Educativa, priorizando o 

atendimento aos alunos e às famílias, através de ações participativas e 

democráticas. As atribuições da Equipe Técnico Pedagógica estão elencadas 

no Regimento Escolar deste Estabelecimento de Ensino. 

 

Coordenação dos cursos Técnicos Profissionalizantes: Estes profissionais 

devem apresentar em primeiro plano 5 funções políticas, quais sejam:  

 

1) O Coordenador de Curso deve ser um líder reconhecido na área de 

conhecimento do Curso.  

2) O Coordenador de Curso deve ser um “animador” de professores e 

alunos do Curso, ou seja, deve apresentar atitude estimuladora, 

proativa, congregativa, participativa e articuladora. É ele em sua ação 

diuturna quem faz com que os docentes e os discentes constituam um 

grupo entusiasmado pelo Curso. 

3) Coordenador de Curso deve ser o representante de seu Curso dirigindo-

o, representando-o “interna corporis” no estabelecimento de ensino e 

“externa corporis” fora dele. A representatividade é conseqüente da 

liderança que o Coordenador exerça em sua área de atuação 

profissional. 

4) O Coordenador de Curso deve ser o “fazedor” do Marketing do Curso. 

Em outras palavras, dominando por inteiro as “diferenças” essenciais de 

seu Curso, diferenças que ele procurará sempre ressaltar em relação 

aos cursos concorrentes, o Coordenador deve ser um promotor 

permanente do desenvolvimento do curso. 
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5) O Coordenador de Curso deve ser responsável pela vinculação do 

Curso com os anseios e desejos do mercado. Em vista disto, haverá de 

manter articulação com empresas e organizações de toda natureza que 

possam contribuir para o desenvolvimento do Curso, para o 

desenvolvimento da prática profissional, através dos estágios, para o 

desenvolvimento do próprio currículo do Curso. 

Em segundo plano estes profissionais devem apresentar também 6 

funções gerenciais aqui elencadas: 

1- O Coordenador de Curso é responsável pela supervisão das instalações 

físicas, laboratórios e equipamentos do Curso. 

2- O Coordenador de Curso é responsável pela indicação de livros, 

materiais especiais e assinatura de periódicos necessários ao 

desenvolvimento do Curso. 

3- O Coordenador de Curso é responsável pelo estímulo e controle da 

freqüência docente. 

4- O Coordenador de Curso é responsável pelo estímulo e controle da 

freqüência discente. 

5- O Coordenador de Curso é responsável pela Qualidade e pela 

Regularidade das Avaliações desenvolvidas em seu Curso. 

6- O Coordenador de Curso juntamente com a Equipe Pedagógica é 

responsável pela elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola e 

do Regimento Escolar, no que tange as especificidades do curso que 

coordena. 

 

Coordenação de estágio dos cursos Técnicos Profissionalizantes: Estes 

educadores são os responsáveis diretos pelas parcerias junto às Instituições 

Públicas e Privadas visando à abertura de campo para o estágio, além de 

firmar os Termos de Cooperação Técnica e Termo de Compromisso junto à 

Direção dos Estabelecimentos e o ente concedente. Devem coordenar e 

acompanhar as atividades do professor orientador de estágio, além de 

coordenar e acompanhar este professor o cumprimento, pelo estagiário, da 

assiduidade, responsabilidade, compromisso e desempenho pedagógico. 

 

Analista de Sistema: Este profissional presta suporte técnico operacional na 

implantação de novos programas, atualização de softwares, criação de 
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relatórios específicos com dados retirados do SERE, acompanhamento e 

treinamento individualizado para os professores que utilizam o sistema de 

provas da escola, manutenção e atualização do hardware da escola, enfim, 

responde por toda a área de informática da escola. 

 

Docentes: Os educadores, em nosso estabelecimento, são todos habilitados, 

conscientes de sua profissão, sendo articuladores do processo de ensino-

aprendizagem. Assumem um papel importante na vida do aluno e da 

Comunidade Educativa, pela sua competência profissional e presença amiga e 

assídua. Procuram despertar no aluno o interesse pelo estudo e, também, 

relacionar o conhecimento com a vida. Suas funçoes específicas estão 

expressas no Regimento Escolar. 

 

Funcionários: Estes trabalhadores executam funções primordiais para o bom 

funcionamento da escola, como a limpeza do prédio, segurança, alimentação, 

entre outras. São muito valorizados por toda a comunidade escolar. 

 

Bibliotecária: A escola é deficiente desta função, entretanto para suprir esta 

necessidade funcionárias do administrativo executam esta atividade. 

 

VIII-c- Relações entre o administrativo e o pedagógico 

 

Embora haja especificidades quanto ao trabalho desses dois segmentos, há 

uma grande relação entre os mesmos, para que se configure a gestão 

democrática e o ensino aprendizagem, uma vez que não deve haver 

fragmentação no âmbito escolar. Sendo assim se propõe: 

 Grupos de trabalho com reuniões periódicas, encarregados de 

buscar soluções para entender problemas de natureza pedagógica, bem 

como para trocar experiências entre as áreas; 

 Reuniões bimestrais buscando alternativas para os problemas de 

ordem social e pedagógica; 

 Encontros Pedagógicos semestralmente para busca de soluções 

pedagógicas, e também a avaliação do rendimento curricular e atuação 

docente; 
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 Atuação dinâmica e constante da Equipe Pedagógica nos 

Conselhos de Classe, tomando conhecimento dos problemas existentes 

e colocando em discussão as propostas para melhoria, bem como 

supervisionando sua aplicação prática; 

 Acompanhamento do Sistema de avaliação para avaliar o 

desempenho docente e discente e também os índices de evasão e 

repetência; 

 Assessoria da Equipe pedagógica quanto à apropriação do 

conhecimento do educando, verificando a distribuição dos conteúdos na 

avaliação; 

 Acompanhamento dos índices de evasão e repetência estando 

em constante debate com professores e direção, buscando propostas 

para a sua diminuição; 

 Incentivo constante à integração escola-comunidade, 

proporcionando atividades de natureza sócio-cultural, cívica e 

desportiva; 

 Coordenação das Diretrizes Pedagógicas emanadas da 

Secretaria de Estado da Educação; 

 Incentivo à realização de Projetos para a melhoria da qualidade 

de ensino; 

 Acessoria ao professor no processo de seleção de livros 

didáticos, apostilas e demais materiais essenciais para o bom 

desenvolvimento das aulas; 

 Recuperação de estudos, reforço em contra-turno e projetos 

especiais para alunos com dificuldades e/ou em defasagem; 

 Práticas inovadoras para estimular avanços; 

 Divulgação e demonstração de todo material pedagógico 

disponível no colégio, além de momentos com troca de experiências 

entre os professores e também com professores de outros 

estabelecimentos de ensino; 

 Formação e capacitação de professores através de: seminários, 

fóruns, cursos, palestras, assembléias, grupos de estudos, reuniões, 

entre outros, visando a melhoria da prática pedagógica. 

 

VIII-d- Papel das instâncias colegiadas 
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Conselho-Escolar 

Tem sua implantação Lei 6021 de 28/12/94, tendo por finalidade efetivar 

a Gestão Escolar, na forma de colegiado, promovendo a articulação entre os 

segmentos da comunidade escolar e os setores da escola, constituindo-se no 

órgão máximo de direção, sendo ele de natureza deliberativa, consultiva e 

fiscal. 

A atuação e representação do Conselho Escolar visarão o interesse 

maior dos alunos e sua ação estará articulada nos profissionais que atuam na 

escola, preservada a especificidade de cada área de atuação. 

Os Conselhos Escolares não existem apenas por definições legais, mais 

sim, à medida que as pessoas se dispõem a contribuir para o grupo, 

constituindo um espaço de inclusão para desenvolver a confiança social e 

igualdade política.  

Seu papel é de extrema importância uma vez que apresenta 

procedimentos de co-responsabilidade no processo educativo. HORA (1994) 

diz “que o acesso à educação escolar é um dos instrumentos de construção de 

uma sociedade democrática, na proporção em que a escola universaliza o 

saber sistematizado, fundamental para o exercício pleno da cidadania”. Fazer 

da escola um espaço para com a comunidade é uma opção política de caráter 

transformador e, nela, o Conselho Escolar tem papel garantido, o que não 

dispensa a necessidade de reflexão permanente e de divulgação ampla dos 

obstáculos e das potencialidades que se apresentam. 

 

APMF 

A Associação de Pais, Mestre e Funcionários devem atuar como um 

“elo” entre o Estabelecimento de Ensino e a Comunidade Escolar, 

representado de forma significativa os reais interesses de cada segmento (pais, 

professores e funcionários). Deve demonstra, de forma transparente, o que se 

espera da Gestão. Para tanto, cada membro precisa ser participativo, 

consciente e engajado em sua função. 

Não pode a Associação limitar-se a gerenciar promoções e recursos ou 

mesmo gastos e necessidades materiais.  
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Cabe a APMF acompanhar o desenvolvimento da Proposta Pedagógica, 

buscar a integração, visar à realidade da comunidade em que está inserida, 

assegurar melhores condições de eficiência escolar e também administrar/gerir 

recursos financeiros. 

Enquanto Associação deve comprometer-se primordial da entidade 

educacional: o aluno e seu aprendizado. Necessita buscar meios para 

promover uma educação de qualidade, voltada para a cidadania, para a 

profissionalização, para o alcance dos objetivos da instituição em sua função 

de educar, de aperfeiçoar e, conseqüentemente, de estimular o educando na 

busca do conhecimento, de bons valores e de uma vida produtiva. 

 

Conselho de Classe 

Os Conselhos de Classe deverão possibilitar a inter-relação de 

profissionais e alunos, propiciar o debate sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem, favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares 

de cada série/classe e orientar o processo de gestão do ensino, tornando-se 

uma importante instância de reflexão da escola. 

É constituído por professores, equipe pedagógica, direção e 

representante de alunos sempre que se fizer necessário. É realizado 

bimestralmente, registrado em livro ata próprio pela secretaria escolar e em 

fichas específicas da equipe técnico pedagógica, devendo esta, servir como 

prova, se necessário. Tem caráter decisivo e está diretamente ligado ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Sua função é a de propor 

mudanças, revendo situações de baixo rendimento escolar, novas alternativas 

pedagógicas e formas de avaliação além de estratégias que possibilitem o 

avanço e o desenvolvimento do educando, garantindo melhorias na qualidade 

de ensino. 

 

Grêmio Estudantil 

A lei federal nº 7.398, de 04/11/85, no seu Artigo 1º, assegura a 

organização de Grêmio Estudantil como entidades autônomas representativas 

dos interesses dos estudantes secundaristas, com finalidades educacionais, 

culturais, cívicas, desportivas e sociais.  
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O Grêmio Estudantil é um órgão composto somente de estudantes. Ele 

deve estar sempre preocupado em tornar realidade às aspirações da maioria 

daqueles que estudam num estabelecimento de ensino. É geralmente 

composto por uma diretoria eleita pelos estudantes que deverá trabalhar com 

diversos departamentos através de uma gestão colegiada.  

A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios serão 

estabelecidas nos seus estatutos, aprovados em assembléia geral do corpo 

discente de cada estabelecimento de ensino público, convocada para esse fim 

( Art. 1º, § 2º da referida lei ).  

A direção da escola da rede estadual de ensino deverá colaborar com a 

organização dos Grêmios, entretanto há um projeto específico para esta 

agremiação, desenvolvido pela professora Lucirlei Ferdinandi – professora PDE 

2009, que deverá em parceria com a direção, propiciar aos alunos condições 

de realização de reuniões para a formação de comissões pró-grêmio, bem 

como, respeitadas as normas disciplinares da escola, permitindo o acesso de 

tais comissões às salas de aulas e o uso das dependências para informes 

esclarecimentos das finalidades do Grêmio.  

O objetivo do Grêmio é o de representar o corpo discente defendendo os 

interesses individuais e coletivos, incentivando as culturas literárias, artísticas e 

desportivas de toda a comunidade escolar.  

Por fim o Grêmio deve levar à frente as lutas dos estudantes pela 

melhoria do ensino, por um tratamento mais digno, democrático participando 

das lutas mais gerais que os movimentos sociais realizam.  

 

INCLUSÃO 

 

O processo de inclusão é eminente à nossa sociedade, pois antes de 

ser desafio educacional é um desafio social.  

Deve-se entender inclusão não apenas em relação aos que 

apresentam necessidades especiais físicas ou mentais, ou aos que possuam 

limitações físicas, sensoriais ou déficits intelectuais, mas em relação a aqueles 

que não atingem as expectativas de aprendizagem e avaliação da escola em 

decorrência das condições econômicas e culturais desfavoráveis.  

Para que tal atendimento seja efetuado de forma adequada e 

satisfatória, é necessário que o Estado, mantenedor do ensino público no 
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Paraná, forneça material físico (sala de recursos, centro de atendimento 

especializado, prédio equipado com rampas, barras de segurança, banheiros 

adequados, pois mesmo com o que foi realizado pela APMF, ainda 

necessitamos de adequações na infraestrutura) e humano (atendimento 

psicológico, psiquiátrico, profissional intérprete, instrutor surdo, cursos para os 

docentes do ensino regular e relacionamento entre famílias e escola). 

Ao professor, agente direto deste processo, cabe o acolhimento, 

flexibilização do conteúdo, da metodologia e avaliação como também, ser o 

mediador do convívio harmonioso da socialização deste aluno. Atualmente, 

neste estabelecimento de ensino, não há alunos com necessidades especiais 

matriculados. 

Ressalta-se a importância da inclusão digital onde integra de maneira 

orgânica um conjunto de equipamentos disponibilizados para as escolas, a 

produção de conteúdos utilizando diferentes mídias e a disseminação de seu 

uso pelos professores. 

 

 

 

 

HORA- ATIVIDADE 

 

A hora-atividade é o período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho, sendo destinada para planejamento, 

reuniões pedagógicas, correção de tarefas dos alunos, estudos e reflexões 

sobre os conteúdos curriculares e ações, projetos e propostas metodológicas, 

trocas de experiências, atendimento de alunos e pais e outros assuntos 

educacionais de interesse dos professores. É um tempo onde o professor 

pensa e repensa suas atividades escolares.  

Deve-se propor, como melhor estratégia de trabalho, a organização 

coletiva da hora-atividade, entretanto em virtude da rotatividade e do amplo 

quadro de docentes do estabelecimento, esta organização tornou-se 

praticamente impossível, assim é realizada por professor. Há que se considerar 

também a necessidade de garantir a autonomia do professor e a sua 

individualidade.  
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Assim, o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da 

hora-atividade são de responsabilidade do conjunto de professores, sob a 

orientação, supervisão e acompanhamento da equipe pedagógica ou do diretor 

da escola; no que compreende ao quadro de distribuição da hora-atividade este 

deve estar exposto em edital na escola. 

Por fim, considerando a importância da hora-atividade no 

desenvolvimento profissional das práticas pedagógicas, sugerimos a ampliação 

da mesma. 

 

IX-PROPOSTAS PEDAGÓGICAS CURRICULARES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS, ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL 2012. 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 

NOVE ANOS E MÉDIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

I – Apresentação Geral da Disciplina 

A Língua Portuguesa, enquanto disciplina escolar passou a integrar os 

currículos brasileiros somente nas últimas décadas do século XIX, depois de há 

muito organizado o sistema de ensino. Contudo, a preocupação com a 

formação do professor desta disciplina teve início apenas nos anos 30 do 

século XX. 

Depois de institucionalizada como disciplina as primeiras práticas de 

ensino moldavam-se ao ensino do Latim, para os poucos que tinham acesso a 

uma escolarização mais prolongada. Tratava-se de um ensino eloquente, 

retórico, imitativo, elitista e ornamental. 

Em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal torna obrigatório o 

ensino da Língua Portuguesa em Portugal e no Brasil. Em 1837, o estudo da 

Língua Portuguesa foi incluído no currículo sob as formas das disciplinas 

Gramática, Retórica e Poética, abrangendo esta última, a Literatura. Somente 

no século XIX, o conteúdo gramatical ganhou a denominação de Português e, 

em 1871, foi criado, no Brasil, por decreto imperial o cargo de professor de 

Português. 
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O ensino de Língua Portuguesa manteve a sua característica elitista até 

meados do século XX, quando se iniciou em 1960, no Brasil algumas ações 

para ampliação do ensino primário público. Houve a multiplicação de alunos e a 

necessidade de outras condições escolares e pedagógicas. 

A Lei 5692/71 amplia e aprofunda esta vinculação dispondo que o ensino 

devia estar voltado a qualificação para o trabalho. Desse vínculo decorreu, para 

o ensino, a instituição de uma pedagogia tecnicista que, na Língua Portuguesa, 

estava pautada nas teorias da comunicação, com um viés mais pragmático e 

utilitário do que com o aprimoramento das capacidades linguísticas do falante, 

passou então a denominar-se Comunicação e Expressão, nas quatro primeiras 

séries e Comunicação em Língua Portuguesa, nas quatro últimas séries. 

Durante a década de 1970 e até os primeiros anos da década de 1980, o 

ensino de Língua Portuguesa pautava-se então, em exercícios estruturais, 

técnicas de redação e treinamento de habilidades de leitura.  

No que tange ao ensino da Literatura restringiu-se ao então segundo 

grau, com abordagens estruturalistas ou historiográficas do texto literário. 

Existiu uma tentativa de romper essas práticas, mas a abordagem de textos 

literários mudou para uma metodologia centrada na narrativa identificando 

personagens, tempo e espaço. 

Nos anos 80 a pedagogia, histórico-crítica, que se revelou nos estudos 

lingüísticos centrados no texto/contexto e na interação social das práticas 

discursivas, vê a educação como prática social. 

O ensino de Língua Portuguesa e Literatura requerem novos 

posicionamentos em relação às práticas de ensino, seja pela discussão crítica 

dessas práticas, seja pelo envolvimento direto dos professores na construção 

de alternativas. 

Com a reestruturação do Currículo Básico de 1999, valoriza-se o direito á 

educação lingüística. O Currículo de Língua portuguesa orienta os professores 

a um trabalho focado na leitura e na produção, levando o aluno ao domínio 

efetivo do falar, ler e escrever. Tendo como objetivo estruturante o discurso 

como prática social, a proposta de Língua Portuguesa dá ênfase à língua viva, 

dialógica, em constante movimentação, permanentemente reflexiva e produtiva. 

 

 

II – CONTEÚDOS: 
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Conteúdo Estruturante: Discurso como prática social. 
 
 
Conteúdos Básicos do Ensino Fundamental 6o Ano: 
 
           LEITURA 

 Tema do texto; 

 Interlocutor; 

 Finalidade; 

 Argumentos do texto; 

 Discurso direto e indireto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Léxico; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes 
gramaticais no texto, pontuação, recursos gráficos ( como aspas, 
travessão, negrito), figuras de linguagem. 

 

     ESCRITA 

 Contexto de produção; 

 Interlocutor; 

 Finalidade do texto; 

 Informatividade; 

 Argumentatividade; 

 Discurso direto e indireto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Divisão do texto em parágrafos; 

 Marcas liguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais 
no texto, pontuação, recursos gráficos (como aspas, travessão, 
negrito), figuras de linguagem;  

 Processo de formação de palavras; 

 Acentuação gráfica; 

 Ortografia; 

 Concordância verbal/nominal. 
 
     ORALIDADE 

 Tema do texto; 

 Finalidade; 

 Argumentos; 

 Papel do locutor e interlocutor; 

 Elementos extralinguísticos: entonação, pausa, gestos...; 

 Adequação do discurso ao gênero; 

 Turnos de fala; 

 Variações linguísticas; 

 Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição, recursos 
semânticos.  

 
 

ANÁLISE LINGUÍSTICA perpassando as práticas de leitura, escrita e 
oralidade: 
 

 Coesão e coerência do texto lido ou produzido pelo aluno 
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 Expressividade dos substantivos e sua função referencial no texto 

 A pontuação e seus efeitos de sentido no texto 

 Recursos gráficos: aspas, travessão, negrito,  hífen, itálico 

 Processo de formação de palavras 

 Gírias 

 Algumas figuras de pensamento (prosopopeia, ironia ...) 

 Alguns procedimentos de concordância verbal e nominal 

 Particularidades de grafia de algumas palavras 

 

SUGESTÕES DE GÊNEROS DISCURSIVOS PARA O 60 ANO : história 
em quadrinho, piadas, adivinhas, lendas, fábulas, contos de fadas, poemas, 
narrativa de enigma, narrativa de aventura, dramatização, exposição oral, 
comercial para TV, causos, carta pessoal, carta de solicitação, e-mail, receita, 
convite, autobiografia, cartaz, carta do leitor, classificados, verbete, quadrinhas, 
cantigas de roda, bilhetes, fotos, mapas, aviso, horóscopo, regras de jogo, 
anedotas, entre outros. 
 
Conteúdos Básicos do Ensino Fundamental 7o Ano: 
 

LEITURA  

 Tema do texto; 

 Interlocutor; 

 Finalidade do texto; 

 Argumentos do texto; 

 Contexto de produção; 

 Intertextualidade; 

 Informações explícitas e implícitas; 

 Discurso direto e indireto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Repetição proposital de palavras; 

 Léxico; 

 Ambiguidade; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função da classe gramatical 
no texto,pontuação, recursos gráficos ( como aspas, travessão, 
negrito), figuras de linguagem. 

 
ESCRITA 

 Contexto de produção; 

 Interlocutor; 

 Finalidade do texto; 

 Informatividade; 

 Discurso direto e indireto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes 
gramatical do texto, pontuação, recursos gráficos ( como 
aspas,travessão, negrito), figuras de linguagem; 

 Processo de formação de palavras; 

 Acentuação gráfica; 

 Ortografia; 

 Concordância verbal/nominal. 
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ORALIDADE 

 Tema do texto; 

 Finalidade; 

 Papel do locutor e interlocutor; 

 Elementos extralingüísticos: entonação, pausas, gestos, etc.; 

 Adequação do discurso ao gênero; 

 Turnos de fala; 

 Variações lingüísticas; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 

 Semântica. 
 
 

     ANÁLISE LINGUÍSTICA perpassando as práticas de leitura, escrita e 
oralidade: 

 Discurso direto, indireto e indireto livre na manifestação das vozes que 
falam no texto 

 Função do adjetivo, advérbio, pronome, artigo e de outras categorias 
como elementos do texto 

 A pontuação e seus efeitos de sentido no texto 
 Recursos gráficos: aspas, travessão, negrito, itálico, parênteses, hífen 
 Acentuação gráfica 
 Adjunto adverbial; 
 Adjunto adnominal; 
 A representação do sujeito no texto (expressivo/elíptico; 

determinado/indeterminado; 

ativo/passivo); 

 Tipos de predicado; 

 Vozes verbais; 

 Frase, oração, período; 

 Neologismo; 
 Figuras de pensamento (hipérbole, ironia, eufemismo, antítese); 
 Alguns procedimentos de concordância verbal e nominal; 
 Vocativo; 
 Aposto;  
 Particularidades de grafia de algumas palavras. 

 

SUGESTÕES DE GÊNEROS DISCURSIVOS PARA O 7O ANO: entrevista 
(oral e escrita), crônica de ficção, música, notícia, estatutos, narrativa 
mítica, tiras, propaganda, exposição oral, mapas, paródia, chat, provérbios, 
torpedos, álbum de família, literatura de cordel, carta de reclamação, diário, 
carta ao leitor, instruções de uso, cartum, história em quadrinhos, placas, 
pinturas, provérbios, entre outros. 
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       Conteúdos Básicos do Ensino Fundamental 8o Ano: 

 
 
           LEITURA 
 

 Conteúdo temático; 

 Interlocutor; 

 Intencionalidade do texto; 

 Argumentos do texto; 

 Contexto de produção; 

 Intertextualidade; 

 Vozes sócias presentes no texto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Relação causa e conseqüência entre as partes e elementos do texto; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes 
gramaticais no texto, pontuação, recursos gráficos como aspas, 
travessão, negrito; 

 Semântica: 
       _ operadores argumentativos; 
       _ ambiguidade; 
       _ sentido figurado; 
       _ expressões que denotam ironia e humor no texto. 

 
  

 

      ESCRITA 
 

 Conteúdo temático; 

 Interlocutor; 

 Intencionalidade do texto; 

 Informatividade; 

 Contexto de produção; 

 Intertextualidade; 

 Vozes sociais presentes no texto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Relação de causa e conseqüência entre as partes e elementos do 
texto; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, negrito; 

 Concordância verbal e nominal; 

 Papel sintático e estilístico dos pronomes na organização, retomada e 
sequência do texto; 

 Semântica: 
       _ operadores argumentativos; 
       _ ambiguidade; 
       _ significado das palavras; 
       _ sentido figurado; 
       _ expressões que denotam ironia e humor no texto. 
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            ORALIDADE: 
 

 Conteúdo temático; 

 Finalidade; 

 Argumentos; 

 Papel do locutor e interlocutor; 

 Elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal 
e gestual, pausas...; 

 Adequação do discurso ao gênero; 

 Turnos de fala; 

 Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre 
outras); 

 Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 

 Elementos semânticos; 

 Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, 
repetições, etc.); 

 Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 
 

 
ANÁLISE LINGUÍSTICA perpassando as práticas de leitura, escrita e 

oralidade: 
 

 Semelhanças e diferenças entre o discurso oral e escrito; 

 Conotação e denotação; 

 A função das conjunções na conexão de sentido do texto; 

 Os períodos que compõe o parágrafo; 

 Concordância verbal/nominal; 

 A pontuação e seus efeitos de sentido no texto; 

 Discurso direto e indireto; 

 Termos essenciais da oração; 

 O verbo e suas vozes; 

 O verbo e seus complementos; 

 Predicativo do objeto; 

 Conjunções; 

 Ortografia; 

 Preposições; 

 Estrutura e formação de palavras; 

 Período simples e composto; 

 Orações coordenadas; 

 Imperativo; 

 Procedimento de concordância verbal e nominal; 

 As irregularidades e regularidades da conjunção verbal. 
 

 
 

 SUGESTÕES DE GÊNEROS DISCURSIVOS PARA O 8O ANO: regimento, 
slogan, telejornal, telenovela, reportagem (oral e escrita), pesquisa, conto 
fantástico, narrativa de terror, charge, narrativa de humor, crônica jornalística, 
paródia, resumo, anúncio publicitário, sinopse de filme, poema, biografia, 
narrativa de ficção científica, relato pessoal, outdoor, blog, haicai, júri simulado, 
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discurso de defesa e acusação, mesa redonda, dissertação escolar, 
regulamentos, caricatura, escultura, entre outros. 
 
 
Básicos do Ensino Fundamental 9o Ano: 

 
 
           LEITURA 
 

 Conteúdo temático; 

 Interlocutor; 

 Intencionalidade do texto; 

 Argumentos do texto; 

 Contexto de produção; 

 Intertextualidade; 

 Discurso ideológico presente no texto; 

 Vozes sócias presentes no texto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Relação causa e conseqüência entre as partes e elementos do texto; 

 Partículas conectivas do texto; 

 Progressão referencial no texto; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, negrito; 

 Semântica: 
       _ operadores argumentativos; 
       _ modalizadores; 
       _ figuras de linguagem. 

 
  

 

      ESCRITA 
 

 Conteúdo temático; 

 Interlocutor; 

 Intencionalidade do texto; 

 Informatividade; 

 Contexto de produção; 

 Intertextualidade; 

 Vozes sociais presentes no texto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Relação de causa e conseqüência entre as partes e elementos do 
texto; 

 Partículas conectivas do texto; 

 Progressão referencial no texto; 
 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 

texto, conectores, pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, 
negrito,etc.; 

 Vícios de linguagem; 

 Sintaxe de concordância; 

 Sintaxe de regência; 

 Processo de formação de palavras; 

 Semântica: 
       _ operadores argumentativos; 
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       _ modalizadores; 
       _ polissemia. 

 
 

            ORALIDADE: 
 

 Conteúdo temático; 

 Finalidade; 

 Argumentos; 

 Papel do locutor e interlocutor; 

 Elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal 
e gestual, pausas...; 

 Adequação do discurso ao gênero; 

 Turnos de fala; 

 Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre 
outras); 

 Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição, conectivos; 

 Semântica; 

 Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, 
repetições, etc.); 

 Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito.  
 

           ANÁLISE LINGÜÍSTICA perpassando as práticas de leitura, escrita e 
oralidade: 
 

 Conotação e denotação 
 Coesão e coerência textual 
 Vícios de linguagem 
 Operadores argumentativos e os efeitos de sentido 
 Expressões modalizadoras (que revelam a posição do falante em 

relação ao que diz, como: felizmente, comovedoramente...) 
 Semântica  
 Expressividade dos substantivos e sua função referencial no texto 
 Função do adjetivo, advérbio, pronome, artigo e de outras categorias 

como elementos do texto 
 A pontuação e seus efeitos de sentido no texto 
 Recursos gráficos: aspas, travessão, negrito, hífen, itálico 

 Acentuação gráfica 
 Estrangeirismos, neologismos, gírias 
 Procedimentos de concordância verbal e nominal 
 Valor sintático e estilístico dos modos e tempos verbais 
 A função das conjunções e preposições na conexão das partes do 

texto 
 Coordenação e subordinação nas orações do texto  
 

 
 

            SUGESTÕES DE GÊNEROS DISCURSIVOS PARA O 9O ANO: artigo 
de opinião, debate, reportagem oral e escrita, manifesto, seminário, relatório 
científico, resenha crítica, narrativa fantástica, romance, histórias de humor, 
contos, música, charges, editorial, curriculum vitae, entrevista oral e escrita, 
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assembleia, agenda cultural, reality show, novela fantástica, conferência, 
palestra, fotoblog, depoimento, imagens, instruções, entre outros. 

 
 

 
 

 

III – Metodologia da Disciplina: 
 

O ensino da Língua Portuguesa segue os princípios de interação, 

baseando-se nas Diretrizes Curriculares apresentando maneiras possíveis de 

se trabalhar. Atendendo assim a uma perspectiva sócio-interacionista, baseada 

nas teorias de Bakhtin. 

Dessa forma, busca-se trabalhar com clareza os objetivos de seu 

conteúdo estruturante por meio de encaminhamentos necessários para uma 

prática contextualizada e significativa para o aluno, considerando que a sala de 

aula é um laboratório onde muitas coisas podem acontecer.  

 A prática de ensino está baseada na oralidade, leitura e escrita e análise 

linguística sendo necessário trabalhar com temas a partir de leituras e estudos 

de diferentes tipologias textuais, aproveitando o conhecimento intuitivo de 

maneira a despertar o interesse, utilizando assim estratégias com o propósito 

de atingir uma meta determinada visando à interdisciplinaridade e à 

contextualização. 

 Para o trabalho com a literatura, contempla-se o método recepcional,  

elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar, 

em que o leitor é um sujeito ativo e pode-se  proporcionar ao aluno momentos 

de debate e reflexão sobre os múltiplos textos lidos. 

 Segundo suas autoras (Bordini e Aguiar) esse método apresenta os 

seguintes objetivos: efetuar leituras compreensivas e críticas; ser receptivo a 

novos textos e a leitura de outrem; questionar as leituras efetuadas em relação 

ao seu próprio horizonte cultural; transformar os próprios horizontes de 

expectativas, bem como os do professor, da escola, da comunidade familiar e 

social.  

 Ao aplicar este método recepcional cabe ao professor, de acordo com o 

seu plano de trabalho docente e sua turma, delimitar o tempo de aplicação de 

cada uma de suas etapas e ponderar as diferenças entre o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. No Ensino Médio, além do gosto pela leitura, 

existe a preocupação em garantir o estudo das Escolas Literárias. Os dois 
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níveis precisam partir do mesmo ponto. Sendo o estudante o leitor é ele quem 

atribui significado ao que lê e de acordo com seus conhecimentos prévios traz 

vida ao que lê. Assim o professor deve partir da recepção dos alunos para, 

depois de ouvi-los, aprofundar a leitura, ampliando os horizontes de 

expectativas . 

 Dessa forma a leitura potencializa uma prática diferenciada com o 

Conteúdo Estruturante da Língua Portuguesa (o discurso como prática social) e 

estabelece forte influência capaz de aprofundar o pensamento e trazer sabor 

ao saber.  

   Serão promovidas reflexões, juntamente com o aluno, de forma a 

desvendar os valores subjacentes, abordando criticamente uma leitura do 

mundo e, ao mesmo tempo, levá-lo a contemplar a diversidade regional e 

cultural. 

               A Lei nº 10.639/03, que trata das Relações Étnico-Raciais e  História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola, será trabalhado através de ações 

que propiciem o contato com a cultura africana e afro-descendente, dentro da 

Língua Portuguesa, culminando em exposições de obras literárias de escritores 

negros, documentários, filmes com temáticas sobre o racismo e preconceito, 

costumes e hábitos, procurando destacar a contribuição da  cultura dos povos 

negros, falantes da Língua Portuguesa.            

               A Lei nº 9795/99, que afirma “Que a educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não formal.” Sendo assim serão trabalhas nas 

diferente disciplinas através da interdisciplinaridade onde devera ser uma 

prática integrada, contínua e permanente no desenvolvimento dos conteúdos 

específicos. Sendo assim serão adotadas metodologias diversificadas, para 

despertar em todos à consciência de que o ser humano faz parte do meio 

ambiente, lembrando que os problemas ambientais refletem com a consciência 

que atinge todos nós. 

               A Lei nº 11645/0o8 , que trata da História e Cultura dos Povos 

Indígenas por fazer parte da nossa história e da cultura de outros países.  Além 

desses temas serão trabalhados o Desenvolvimento Sócio-educacional: 

Cidadania e direitos Humanos; Enfrentamento à Violência;  Prevenção ao uso 

indevido de Drogas; Gênero e Diversidade Sexual; Educação do campo e 
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outros temas contemporâneos de acordo com a necessidade dos alunos, 

escola e comunidade. 

 

IV _ Avaliação: 
 

  A avaliação está profundamente relacionada com o processo de ensino 

e, portanto, deve ser entendida como mais um momento em que o aluno 

aprende. É um elemento de reflexão continua do professor sobre sua prática 

educativa e revela aos alunos suas dificuldades, progressos e possibilidades. 

A avaliação deve fornecer dados sobre o desenvolvimento da 

capacidade do educando e o grau de desenvolvimento intelectual, 

aplicabilidade dos objetivos de conhecimentos ensinados que orientarão os 

ajustes e intervenções pedagógicas visando à aprendizagem da forma mais 

adequada para o aluno.   

A relevância e a adequação dos conteúdos está atrelada, ainda, às 

características psicossociais dos alunos,  capacidade para estabelecer 

relações entre os conteúdos, às necessidades de seu dia-a-dia e com o  

contexto cultural.   

Além disso, é importante nesse processo o feedback das avaliações aos 

alunos com os devidos comentários, para que eles possam entender o 

processo de aprendizagem e, assim, buscar a superação das suas 

dificuldades.  

As informações obtidas através da avaliação devem revelar os 

resultados da  aprendizagem para que essa possa fluir em bases consistentes, 

apoiando- se em conhecimentos teóricos que necessitam ser solidificados.  

     O papel da avaliação é diagnosticar o avanço do conhecimento, 

caracterizando- se como um processo contínuo de comprometimento com o 

saber cientifico, cultural e social.  

      A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo ensino e 

aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do 

conhecimento do aluno. Ela deve ser continua, cumulativa e processual, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Dar- se- á 

relevância à atividade critica, a capacidade de síntese e à elaboração pessoal. 

    Sendo o sistema de Avaliação adotado pelo Estabelecimento de Ensino é 

Bimestral e será composto pela somatória da nota 5,0 (cinco, vírgula zero) 
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referente a atividades diversificadas mais a nota 5,0 (cinco, vírgula zero) 

proveniente a uma prova escrita, totalizando nota final de 10,0 ( dez, vírgula 

zero). Acarretando no contínuo acompanhamento do pleno desenvolvimento do 

aluno, na tomada de decisões para reorganizar os conteúdos, os instrumentos 

e métodos de ensino, devendo o resultado da avaliação  proporcionar dados 

que permitam a reflexão sobre a ação pedagógica. 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do 

nível de apropriação dos conhecimentos básicos, sendo a forma permanente e 

concomitante ao processo ensino e aprendizagem.  

A recuperação será organizada com atividades significativas e 

diversificadas, sobre os conteúdos não apropriados da seguinte forma: 

 com a retomada do conteúdo a partir do diagnóstico oferecido 

pelos instrumentos de avaliação; 

 com a reavaliação do conteúdo já “re- explicado” em sala de aula. 

O peso da recuperação de estudos deverá ser proporcional as avaliações 

como um todo, ou seja, equivalerá de 0 a 100% de apreensão e retomada dos 

conteúdos. 

A média anual será obtida da seguinte forma: 

Média Anual = (1ºBi + 2ºBi + 3º Bi + 4º Bi)  = ou  >  6,0 (seis, vírgula zero)

 4 

Os resultados serão comunicados aos alunos e/ou responsáveis através 

de instrumentos próprios, assinatura de boletins e pelo site do colégio. 

  Os resultados da recuperação serão incorporados às avaliações 

efetuadas durante o período letivo, constituindo- se em mais um componente 

do aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no Livro Registro 

de Classe. 

 A promoção é o resultado da avaliação do aproveitamento escolar do 

aluno, aliada à apuração da sua frequência. 
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Sabendo que a frequência mínima de 75% do total de horas letiva e 

média anual igual ou superior a 6,0 (seis, vírgula zero) em cada disciplina, 

serão considerados aprovados ao final do ano letivo. 
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 PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DO 
ENSINO MÉDIO 

 
 

I – Apresentação Geral da Disciplina 

A Língua Portuguesa, enquanto disciplina escolar passou a integrar os 

currículos brasileiros somente nas últimas décadas do século XIX, depois de há 

muito organizado o sistema de ensino. Contudo, a preocupação com a 

formação do professor desta disciplina teve início apenas nos anos 30 do 

século XX. 

Depois de institucionalizada como disciplina as primeiras práticas de 

ensino moldavam-se ao ensino do Latim, para os poucos que tinham acesso a 

uma escolarização mais prolongada. Tratava-se de um ensino eloquente, 

retórico, imitativo, elitista e ornamental. 

Em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal torna obrigatório o 

ensino da Língua Portuguesa em Portugal e no Brasil. Em 1837, o estudo da 

Língua Portuguesa foi incluído no currículo sob as formas das disciplinas 

Gramática, Retórica e Poética, abrangendo esta última, a Literatura. Somente 

no século XIX, o conteúdo gramatical ganhou a denominação de Português e, 
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em 1871, foi criado, no Brasil, por decreto imperial o cargo de professor de 

Português. 

O ensino de Língua Portuguesa manteve a sua característica elitista até 

meados do século XX, quando se iniciou em 1960, no Brasil algumas ações 

para ampliação do ensino primário público. Houve a multiplicação de alunos e a 

necessidade de outras condições escolares e pedagógicas. 

A Lei 5692/71 amplia e aprofunda esta vinculação dispondo que o ensino 

devia estar voltado a qualificação para o trabalho. Desse vínculo decorreu, para 

o ensino, a instituição de uma pedagogia tecnicista que, na Língua Portuguesa, 

estava pautada nas teorias da comunicação, com um viés mais pragmático e 

utilitário do que com o aprimoramento das capacidades linguísticas do falante, 

passou então a denominar-se Comunicação e Expressão, nas quatro primeiras 

séries e Comunicação em Língua Portuguesa, nas quatro últimas séries. 

Durante a década de 1970 e até os primeiros anos da década de 1980, o 

ensino de Língua Portuguesa pautava-se então, em exercícios estruturais, 

técnicas de redação e treinamento de habilidades de leitura.  

No que tange ao ensino da Literatura restringiu-se ao então segundo 

grau, com abordagens estruturalistas ou historiográficas do texto literário. 

Existiu uma tentativa de romper essas práticas, mas a abordagem de textos 

literários mudou para uma metodologia centrada na narrativa identificando 

personagens, tempo e espaço. 

Nos anos 80 a pedagogia, histórico-crítica, que se revelou nos estudos 

lingüísticos centrados no texto/contexto e na interação social das práticas 

discursivas, vê a educação como prática social. 

O ensino de Língua Portuguesa e Literatura requerem novos 

posicionamentos em relação às práticas de ensino, seja pela discussão crítica 

dessas práticas, seja pelo envolvimento direto dos professores na construção 

de alternativas. 

Com a reestruturação do Currículo Básico de 1999, valoriza-se o direito á 

educação lingüística. O Currículo de Língua portuguesa orienta os professores 

a um trabalho focado na leitura e na produção, levando o aluno ao domínio 

efetivo do falar, ler e escrever. Tendo como objetivo estruturante o discurso 

como prática social, a proposta de Língua Portuguesa dá ênfase à língua viva, 

dialógica, em constante movimentação, permanentemente reflexiva e produtiva. 
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II – CONTEÚDOS: 
  
Conteúdo Estruturante: Discurso como prática social. 
 

 
Conteúdos Básicos do Ensino Médio:  

 
 LEITURA 

 

 Conteúdo temático; 

 Interlocutor; 

 Finalidade do texto; 

 Intencionalidade; 

 Argumentos do texto; 

 Contexto de produção; 

 Intertextualidade; 

 Vozes sócias presentes no texto; 

 Discurso ideológico presente no texto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Contexto de produção da obra literária; 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, negrito; 

 Progressão referencial; 

 Partículas conectivas do texto; 

 Relação de causa e conseqüência entre partes e elementos do texto; 

 Semântica: 
       _ operadores argumentativos; 
       _ modalizadores; 
       _ figuras de linguagem. 

 
 

  ESCRITA 
 

 Conteúdo temático; 

 Interlocutores; 

 Finalidade do texto; 

 Intencionalidade; 

 Informatividade; 

 Contexto de produção; 

 Intertextualidade; 

 Referência textual; 

 Vozes sociais presentes no texto; 

 Ideologia presente no texto; 

 Elementos composicionais do gênero; 

 Progressão referencial; 

 Relação de causa e conseqüência entre as partes e elementos do 
texto; 

 Semântica: 
         _ operadores argumentativos; 

         _ modalizadores; 
         _ figuras de linguagem. 

 Marcas lingüísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
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texto, conectores,pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, 
negrito,etc.; 

 Vícios de linguagem; 

 Sintaxe de concordância; 

 Sintaxe de regência. 

 
 

            ORALIDADE 
 

 Conteúdo temático; 

 Finalidade; 

 Intencionalidade; 

 Argumentos; 

 Papel do locutor e interlocutor; 

 Elementos extralingüísticos: entonação, expressões facial, corporal e 
gestual, pausas...; 

 Adequação do discurso ao gênero; 

 Turnos de fala; 

 Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre 
outras); 

 Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetições; 

 Elementos semânticos; 

 Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, 
repetições, etc.); 

 Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 
 
 

            ANÁLISE LINGÜÍSTICA perpassando as práticas de leitura, escrita 
e oralidade: 
 

 

 Conotação e denotação; 

 Figuras de pensamento e linguagem; 

 Vícios de linguagem; 

 Operadores argumentativos e os efeitos de sentido; 

 Expressões modalizadoras (que revelam a posição do falante em 
relação ao que diz, como: felizmente, comovedoramente...); 

 Semântica ; 

 Discurso direto, indireto e indireto livre na manifestação das vozes 
que falam no texto; 

 Expressividade dos substantivos e sua função referencial no texto; 

 Progressão referencial no texto; 

 Função do adjetivo, advérbio, pronome, artigo e de outras categorias 
como elementos do texto; 

 Função das conjunções e preposições na conexão das partes do 
texto; 

 Coordenação e subordinação nas orações do texto; 

 A pontuação e seus efeitos de sentido no texto; 

 Recursos gráficos: aspas, travessão, negrito, hífen, itálico; 

 Acentuação gráfica; 

 Gírias, neologismos, estrangeirismos; 
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 Procedimentos de concordância verbal e nominal; 

 Particularidades de grafia de algumas palavras. 
 
 

 

 (*) SUGESTÕES DE GÊNEROS DISCURSIVOS PARA O ENSINO 
MÉDIO: textos dramáticos, romance, novela fantástica, crônica, conto, poema, 
contos de fada contemporâneo, fábulas, diários, testemunhos, biografia, debate 
regrado, artigos de opinião, editorial, classificados, notícia, reportagem, 
entrevista, anúncio, carta de leitor, carta ao leitor, carta de reclamação, tomada 
de notas, resumo, resenha, relatório científico, dissertação escolar, seminário, 
conferência, palestra, pesquisa e defesa de trabalho acadêmico, mesa 
redonda, instruções, regras em geral, leis, estatutos, lendas, mitos, piadas, 
histórias de humor, tiras, cartum, charge, caricaturas, paródia, propagandas, 
placas, outdoor, chats, e-mail, folder, blogs, fotoblog, orkut,  fotos, pinturas, 
esculturas, debate, depoimento, folhetos, mapas, croqui, explicação,  
horóscopo,  provérbios, e outros... 
 
 

III – Metodologia da Disciplina: 
 

O ensino da Língua Portuguesa segue os princípios de interação, 

baseando-se nas Diretrizes Curriculares apresentando maneiras possíveis de 

se trabalhar. Atendendo assim a uma perspectiva sócio-interacionista, baseada 

nas teorias de Bakhtin. 

Dessa forma, busca-se trabalhar com clareza os objetivos de seu 

conteúdo estruturante por meio de encaminhamentos necessários para uma 

prática contextualizada e significativa para o aluno, considerando que a sala de 

aula é um laboratório onde muitas coisas podem acontecer.  

 A prática de ensino está baseada na oralidade, leitura e escrita e análise 

linguística sendo necessário trabalhar com temas a partir de leituras e estudos 

de diferentes tipologias textuais, aproveitando o conhecimento intuitivo de 

maneira a despertar o interesse, utilizando assim estratégias com o propósito 

de atingir uma meta determinada visando à interdisciplinaridade e à 

contextualização. 

 Para o trabalho com a literatura, contempla-se o método recepcional,  

elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar, 

em que o leitor é um sujeito ativo e pode-se  proporcionar ao aluno momentos 

de debate e reflexão sobre os múltiplos textos lidos. 

 Segundo suas autoras (Bordini e Aguiar) esse método apresenta os 

seguintes objetivos: efetuar leituras compreensivas e críticas; ser receptivo a 

novos textos e a leitura de outrem; questionar as leituras efetuadas em relação 
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ao seu próprio horizonte cultural; transformar os próprios horizontes de 

expectativas, bem como os do professor, da escola, da comunidade familiar e 

social.  

 Ao aplicar este método recepcional cabe ao professor, de acordo com o 

seu plano de trabalho docente e sua turma, delimitar o tempo de aplicação de 

cada uma de suas etapas e ponderar as diferenças entre o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. No Ensino Médio, além do gosto pela leitura, 

existe a preocupação em garantir o estudo das Escolas Literárias. Os dois 

níveis precisam partir do mesmo ponto. Sendo o estudante o leitor é ele quem 

atribui significado ao que lê e de acordo com seus conhecimentos prévios traz 

vida ao que lê. Assim o professor deve partir da recepção dos alunos para, 

depois de ouvi-los, aprofundar a leitura, ampliando os horizontes de 

expectativas . 

 Dessa forma a leitura potencializa uma prática diferenciada com o 

Conteúdo Estruturante da Língua Portuguesa (o discurso como prática social) e 

estabelece forte influência capaz de aprofundar o pensamento e trazer sabor 

ao saber.  

   Serão promovidas reflexões, juntamente com o aluno, de forma a 

desvendar os valores subjacentes, abordando criticamente uma leitura do 

mundo e, ao mesmo tempo, levá-lo a contemplar a diversidade regional e 

cultural. 

               A Lei nº 10.639/03, que trata das Relações Étnico-Raciais e  História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola, será trabalhado através de ações 

que propiciem o contato com a cultura africana e afro-descendente, dentro da 

Língua Portuguesa, culminando em exposições de obras literárias de escritores 

negros, documentários, filmes com temáticas sobre o racismo e preconceito, 

costumes e hábitos, procurando destacar a contribuição da  cultura dos povos 

negros, falantes da Língua Portuguesa.            

               A Lei nº 9795/99, que afirma “Que a educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não formal.” Sendo assim serão trabalhas nas 

diferente disciplinas através da interdisciplinaridade onde devera ser uma 

prática integrada, contínua e permanente no desenvolvimento dos conteúdos 

específicos. Sendo assim serão adotadas metodologias diversificadas, para 



 98 

despertar em todos à consciência de que o ser humano faz parte do meio 

ambiente, lembrando que os problemas ambientais refletem com a consciência 

que atinge todos nós. 

               A Lei nº 11645/0o8 , que trata da História e Cultura dos Povos 

Indígenas por fazer parte da nossa história e da cultura de outros países.  Além 

desses temas serão trabalhados o Desenvolvimento Sócio-educacional: 

Cidadania e direitos Humanos; Enfrentamento à Violência;  Prevenção ao uso 

indevido de Drogas; Gênero e Diversidade Sexual; Educação do campo e 

outros temas contemporâneos de acordo com a necessidade dos alunos, 

escola e comunidade. 

  

IV _  Avaliação: 
 

  A avaliação está profundamente relacionada com o processo de ensino 

e, portanto, deve ser entendida como mais um momento em que o aluno 

aprende. É um elemento de reflexão continua do professor sobre sua prática 

educativa e revela aos alunos suas dificuldades, progressos e possibilidades. 

A avaliação deve fornecer dados sobre o desenvolvimento da 

capacidade do educando e o grau de desenvolvimento intelectual, 

aplicabilidade dos objetivos de conhecimentos ensinados que orientarão os 

ajustes e intervenções pedagógicas visando à aprendizagem da forma mais 

adequada para o aluno.   

A relevância e a adequação dos conteúdos está atrelada, ainda, às 

características psicossociais dos alunos,  capacidade para estabelecer 

relações entre os conteúdos, às necessidades de seu dia-a-dia e com o  

contexto cultural.   

Além disso, é importante nesse processo o feedback das avaliações aos 

alunos com os devidos comentários, para que eles possam entender o 

processo de aprendizagem e, assim, buscar a superação das suas 

dificuldades.  

As informações obtidas através da avaliação devem revelar os 

resultados da  aprendizagem para que essa possa fluir em bases consistentes, 

apoiando- se em conhecimentos teóricos que necessitam ser solidificados.  

     O papel da avaliação é diagnosticar o avanço do conhecimento, 

caracterizando- se como um processo contínuo de comprometimento com o 

saber cientifico, cultural e social.  
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      A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo ensino e 

aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do 

conhecimento do aluno. Ela deve ser continua, cumulativa e processual, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Dar- se- á 

relevância à atividade critica, a capacidade de síntese e à elaboração pessoal. 

    Sendo o sistema de Avaliação adotado pelo Estabelecimento de Ensino é 

Bimestral e será composto pela somatória da nota 5,0 (cinco, vírgula zero) 

referente a atividades diversificadas mais a nota 5,0 (cinco, vírgula zero) 

proveniente a uma prova escrita, totalizando nota final de 10,0 ( dez, vírgula 

zero). Acarretando no contínuo acompanhamento do pleno desenvolvimento do 

aluno, na tomada de decisões para reorganizar os conteúdos, os instrumentos 

e métodos de ensino, devendo o resultado da avaliação  proporcionar dados 

que permitam a reflexão sobre a ação pedagógica. 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do 

nível de apropriação dos conhecimentos básicos, sendo a forma permanente e 

concomitante ao processo ensino e aprendizagem.  

A recuperação será organizada com atividades significativas e 

diversificadas, sobre os conteúdos não apropriados da seguinte forma: 

 com a retomada do conteúdo a partir do diagnóstico oferecido 

pelos instrumentos de avaliação; 

 com a reavaliação do conteúdo já “re- explicado” em sala de aula. 

O peso da recuperação de estudos deverá ser proporcional as avaliações 

como um todo, ou seja, equivalerá de 0 a 100% de apreensão e retomada dos 

conteúdos. 

A média anual será obtida da seguinte forma: 

Média Anual = (1ºBi + 2ºBi + 3º Bi + 4º Bi)  = ou  >  6,0 (seis, vírgula zero)

 4 

Os resultados serão comunicados aos alunos e/ou responsáveis através 

de instrumentos próprios, assinatura de boletins e pelo site do colégio. 
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  Os resultados da recuperação serão incorporados às avaliações 

efetuadas durante o período letivo, constituindo- se em mais um componente 

do aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no Livro Registro 

de Classe. 

 A promoção é o resultado da avaliação do aproveitamento escolar do 

aluno, aliada à apuração da sua frequência. 

Sabendo que a frequência mínima de 75% do total de horas letiva e 

média anual igual ou superior a 6,0 (seis, vírgula zero) em cada disciplina, 

serão considerados aprovados ao final do ano letivo. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE ARTE ENSINO 

FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS. 

 

Ensino Fundamental 

1 – Apresentação da Disciplina 

 

“Toda a obra de Arte é de alguma maneira feita duas vezes. 

Pelo criador e pelo espectador, ou melhor, 
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pela sociedade à qual pertence o espectador.” 

Pierre Bourdieu, 1986. 

 

A dimensão histórica, destaca alguns marcos do desenvolvimento da 

Arte. Conhecer, tanto quanto possível , essa história permitirá aprofundar a 

compreensão sobre a posição atual do ensino de Arte. 

A arte é uma necessidade humana, e como tal, está presente em todo 

indivíduo, e sendo assim, se torna essencial seu desenvolvimento na educação 

do homem. 

Em 1816, D. João VI trouxe a Missão Francesa com o intuito de formar 

uma Escola de Arte, que teve os seus trabalhos iniciados dez anos mais tarde, 

mas devido ao custo elevado, eram poucos que tinham a oportunidade de 

estudar Arte. 

           Entre 1890 e 1920 predominavam, aqui no Brasil, a cópia de quadros e 

o desenho geométrico. A partir de 1920, a Arte passa a ser incluída no 

currículo escolar como atividade integrativa, apoiando o aprendizado de outras 

disciplinas, porém, os exercícios de cópia são mantidos. 

            Em 1922, com a Semana de Arte Moderna, a Arte-Educação no Brasil 

teve um grande impulso, com as idéias de livre expressão, trazido por Mário de 

Andrade e Anita Malfatti que acreditavam que a Arte tinha como finalidade 

principal permitir que a criança expressasse seus sentimentos e também 

tinham a idéia de que ela não é ensinada,mas, expressada. 

     A partir dos anos 50, além de Desenho, passaram a fazer parte do 

currículo escolar as matérias: Música, Canto Orfeônico e Trabalhos Manuais, 

que mantinham de alguma forma o caráter e a metodologia do ensino artístico 

anterior. O ensino e a aprendizagem estavam concentrados na transmissão de 

conteúdos a serem reproduzidos, não se preocupando com a realidade social e 

nem com as diferenças individuais dos alunos, ou seja, a chamada Pedagogia 

Tradicional. 

            O Brasil ainda passou nas décadas de 50, 60 e início da década de 70, 

pela fase da Pedagogia Nova, que tinha como ênfase a livre expressão e a 

espontaneidade e pela Pedagogia Tecnicista, onde o aluno e o professor 

tinham um papel secundário, tendo como elemento principal, o sistema técnico 

de organização. Neste período, nas aulas de Arte, os professores enfatizavam 

um saber construir reduzido dos aspectos técnicos e do uso diversificado de 
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materiais, caracterizando pouco compromisso com o conhecimento da 

linguagem artística. 

A Arte foi incluída no currículo escolar, desde 1971, com o nome de 

Educação Artística, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

ainda como "atividade educativa" e não como disciplina, sofrendo em 1988, a 

ameaça de ser excluída do currículo, a partir das discussões sobre a Nova Lei 

de Diretrizes e Bases: "(...) convictos da importância de acesso escolar dos 

alunos de ensino básico também à área de Arte, houve manifestações e 

protestos de inúmeros educadores contrários a uma das versões da referida lei, 

que retirava a obrigatoriedade da área". Por não ser uma considerada uma 

disciplina, a Educação Artística não tinha o "poder" de reprovar nenhum aluno 

e fazia com que os mesmos não tivessem interesse pela mesma, fazendo com 

que ela fosse vista como aulinha de desenho e o professor visto como 

organizador de festas e eventos na escola. 

            A partir dos anos 80, passa-se a discutir novas técnicas educacionais, 

aonde segundo BARBOSA (1994), o ensino da Arte deve seguir o que ela 

chama de Metodologia Triangular que é composta pela História da Arte, pela 

leitura da obra de arte e pelo fazer artístico, ou seja, a pessoa que aprende 

Arte deve saber, não apenas fazer algo, mas, também saber de onde veio 

aquilo que ela está fazendo, o que levou aquelas pessoas a fazerem aquela 

obra, para assim, fazerem à leitura da obra, podendo perceber a mensagem o 

que o artista quis passar através da sua obra. Além disso, ao criarem suas 

obras artísticas, poderão criar algo que transmita uma mensagem, dando 

sentido à Arte. Isso não significa que a técnica deva ser deixada de lado, é 

importante que o aprendiz venha a conhecê-las para aprimorar cada dia mais o 

seu trabalho, mas, a técnica sozinha, não dá sentido à obra. 

 

Com a LDB de 1996 (lei no. 9.394/96), revogam-se as disposições 

anteriores e a Arte é considerada disciplina obrigatória na educação básica 

conforme o seu artigo 26, parágrafo 2° que diz que o ensino de arte constituiria 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 

visando o desenvolvimento cultural dos alunos. 

            Atualmente o ensino de Arte está voltado para as linguagens de 

Música, Dança, Teatro (Artes Cênicas) e Artes Plásticas. 
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As áreas artísticas compõem procedimentos que permitem que o tempo 

e o espaço se misturem na produção artística. As artes visuais, a música, a 

dança e o teatro inseridos no meio escolar, devem ser concebidos como forma 

de articular a construção do conhecimento através de objetivos e conteúdos 

específicos.  

A Arte visa estimular no educando a liberdade de expressão, a 

criatividade  espontaneidade e a apropriação do conhecimento, a atividade 

criadora é um elemento essencial, sem ele a arte deixa de ser arte e não há 

aprendizagem, é uma necessidade humana, através da qual o individuo 

descobre sua integridade, onde sua função consiste em aplicar o conhecimento 

no que se refere aos conteúdos específicos das línguas artísticas aliando o ver, 

o pensar, o fazer e o criar. 

 

 

2 – Conteúdos 

6°ano 

Artes Visuais  

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Ponto 
Linha 
Forma 
Superfície 
Volume 
Cor 
Luz 

 
Bidimensional 
Tridimensional 
Figurativa 
Geométrica 
Simetria 
Ritmo 
Equilíbrio 
Harmonia cromática: 
Monocromia e 
policromia. 
Cores primárias, 
secundárias e terciárias. 
Técnicas: pintura, 
desenho, escultura. 
Gêneros: paisagem, 
retrato, cenas da 
mitologia 
 
 

Arte Rupestre 
Arte Egípcia 
Arte Grega 
Arte Romana 
Arte Bizantina 
Arte Gótica 
Arte Indígena 
Arte Popular e suas 
manifestações 
folclóricas. 
Cultura Afro-Brasileira 

 
Música 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Altura 
Duração 
Timbre 
Intensidade 

 
Ritmo 
Melodia 
Harmonia 

Música Popular e suas 
manifestações 
folclóricas. 
Clássica 
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Densidade Gênero: folclórico, 
popular, erudito. 
 
 

 
Teatro 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Personagens 
Expressões 
Ação 
Espaço 

 
 
Representação 
Enredo 
Cenografia 
Figurino 
Direção 
Produção 
Gêneros: tragédia, 
comédia. 
Técnica: improvisação, 
manipulação (máscaras 
e fantoches) 
 

 

Teatro popular e suas 
manifestações 

folclóricas. 

 
Dança 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Movimento Corporal 
Tempo 
Espaço 

 
 
Eixo 
Coreografia 
Dinâmicas 
Aceleração 
Ponto de Apoio 
Deslocamento 
 
 
 

Dança popular e suas 
manifestações 

folclóricas. 

 

 

 

7°ano 
 
Artes Visuais 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Ponto 
Linha 
Forma 
Textura 
Superfície 
Volume 
Cor 
Luz 

 
 
Bidimensional 
Tridimensional 
Figurativa 
Simetria 
Ritmo 
Equilíbrio 
Harmonia Cromática: 
cores quentes, frias, 
neutras e 
complementares. 

Renascimento 
Barroco 
Rococó 
Neoclassicismo 
Romantismo 
Realismo 
Impressionismo 
Pós-Impressionismo 
(Pontilhismo) 
Cultura Afro-Brasileira. 
Arte no Paraná 
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Técnicas: pintura, 
desenho, escultura, 
colagem. 
Gêneros: paisagem, 
retrato, natureza morta. 
 
 

 
 
Música 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Altura 
Duração 
Timbre 
Intensidade 
Densidade 

 
 
Ritmo 
Melodia 
Harmonia 
Técnicas: vocal, 
instrumental, mista. 
 
 

Música Brasileira: 
Marchinha, Samba. 

 
 
Teatro 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Personagem 
Expressões 
Ação 
Espaço 

 
 
Representação 
Enredo 
Cenografia 
Iluminação 
Figurino 
Direção 
Produção 
Gêneros: tragédia, 
comédia. 
Técnica: mímica, ensaio. 
 
 

 

Teatro de Pantomima 

 

 
Dança 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Movimento Corporal 
Tempo 
Espaço 

 
 
Eixo 
Coreografia 
Dinâmicas 
Aceleração 
Ponto de Apoio 
Deslocamento 
 
 
 

Dança popular 
brasileira: samba. 
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8°ano 
 

Artes Visuais 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Ponto 
Linha 
Forma 
Textura 
Superfície 
Volume 
Cor 
Luz 

 
 
Bidimensional 
Tridimensional 
Figurativa 
Abstrata 
Geométrica 
Ritmo 
Simetria 
Equilíbrio 
Cores: tons e matizes. 
Técnicas: pintura, 
desenho, escultura, 
colagem, fotografia. 
Gêneros: paisagem, 
retrato, natureza morta. 
 
 
 

Expressionismo 
Fauvismo 
Cubismo 
Futurismo 
Abstracionismo 
Dadaísmo 
Surrealismo 
Art Naif 

 

 
Música 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Altura 
Duração 
Timbre 
Intensidade 
Densidade 

 
 
Ritmo 
Melodia 
Harmonia 
Técnicas: vocal, 
instrumental, mista. 
 
 

Música Brasileira: 
Bossa Nova. 

 
 
Teatro 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Personagem 
Expressões 
Ação 
Espaço 

 
 
Representação 
Enredo 
Cenografia 
Iluminação 
Direção 
Produção 
Gêneros: tragédia, 
comédia. 
Técnica: Jogos teatrais, 
Teatro de varetas. 
 

Teatro Popular 
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 Dança 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Movimento Corporal 
Tempo 
Espaço 

 
 
Eixo 
Coreografia 
Dinâmicas 
Aceleração 
Ponto de Apoio 
Deslocamento 
 
 
 

Dança Africana 
 

 

 

9°ano 
 

 Artes Visuais 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Linha 
Forma 
Textura 
Superfície 
Volume 
Cor 
Luz 

Bidimensional 
Tridimensional 
Figurativa 
Abstrata 
Geométrica 
Simetria 
Equilíbrio 
Cores 
Técnicas: pintura, 
desenho, escultura, 
colagem, instalação, 
vídeo... 
Gêneros: paisagem, 
retrato, natureza morta. 
 
 

Expressionismo 
Abstrato 
Pop Art 
Op Art 
Minimalismo 
Muralismo 
Grafite 
Arte Contemporânea 
Arte Moderna Brasileira 
Cultura Afro-Brasileira 

 
Música 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Altura 
Duração 
Timbre 
Intensidade 
Densidade 

 
 
Ritmo 
Melodia 
Harmonia 
Técnicas: vocal, 
instrumental, mista. 
 
 

 
Música Brasileira: 
Tropicalismo 
Hip Hop 
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Teatro 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Personagem 
Expressões 
Ação 
Espaço 

 
 
Representação 
Enredo 
Cenografia 
Iluminação 
Direção 
Produção 
Gêneros: tragédia, 
comédia. 
 
 
 

Teatro Pobre 

   
Dança 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ELEMENTOS FORMAIS COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Movimento Corporal 
Tempo 
Espaço 

 
 
Eixo 
Coreografia 
Dinâmicas 
Aceleração 
Ponto de Apoio 
Deslocamento 
 
 

Dança Folclórica. 

   
 

3 – Metodologia 
 

A metodologia do Ensino de Arte não deve ser isolada em si própria, é 

educar, é ensinar a ver, ouvir criticamente, a interpretar a realidade, a fim de 

ampliar a possibilidade de relacionar e despertar o conhecimento estético, 

artístico e contextualizado. 

Do ponto de vista metodológico, o ensino da Arte priorizará a interação 

da leitura da produção de arte com a familiarização cultural e com o exercício 

artístico. 

Buscar formas originais e interdisciplinares de expressar idéias, 

promovendo experimentações, discussões e análises para que possa entrar 

em contato com propostas de diferentes linguagens artísticas. 

O fazer e conhecer arte, o aluno percorre os trajetos de aprendizagem 

que proporcionam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. 
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Dessa forma, o professor irá contribuir para a formação individual e social do 

aluno, onde a arte poderá ser entendida e percebida em sua dimensão. 

 

Artes Visuais 

 Será abordada além da produção artística universal e artistas 

consagrados, outras formas e imagens de diferentes aspectos presentes no 

mundo contemporâneo, sua análise e produção de trabalhos artísticos. 

- Imagens bidimensionais (desenhos, pinturas, gravuras, fotografia, 

propaganda visual). 

- Imagens tridimensionais (esculturas, instalações, produções arquitetônicas). 

 Os conteúdos serão relacionados com a realidade do aluno, como por 

exemplo o trabalho com as mídias que fazem parte do nosso cotidiano.  

 A leitura de obra de arte contemplará o sentir e perceber, a perspectiva 

histórica e crítica, completando o desenvolvimento da sensibilidade através do 

trabalho artístico fundamentado no conhecimento teórico da Arte. 

 

 

Dança 

 Para o ensino da dança serão abordados seus conteúdos próprios que 

desenvolvem os aspectos cognitivos que possibilitam uma compreensão 

estética da arte. Além disso, sendo o elemento central da dança, o movimento 

corporal, o trabalho pode se basear em atividades que trazem a vivência do 

movimento e improvisação em composições coreográficas e processos de 

criação. É importante o aluno entender a dança como expressão, perceber o 

movimento corporal nos aspectos sociais, culturais e históricos, considerando 

algumas questões como a de gênero, as de necessidades especiais motoras e 

as de religião, bem como o repertório de dança dos alunos. 

Música 

 A música como forma de representar o mundo e relacionar-se com ele, 

faz compreender a necessidade do homem de ouvir e produzir música. Para 

melhor compreendê-la é necessário ouvir os sons atentamente, de modo que 

se possa identificar seus elementos formadores. Assim, as atividades 

pertinentes ao aluno envolvem a apreciação e análise de músicas de diversos 

gêneros e períodos históricos, bem como uma diversidade de instrumentos 

musicais, técnicas vocais e os efeitos sonoros que são produzidos. Através 
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dessa compreensão, o aluno poderá produzir um trabalho artístico 

relacionando o conhecimento do qual se apropriou. 

 

Teatro 

 Com o teatro o aluno tem possibilidade de desenvolver a criatividade, a 

memória, a coordenação e socializar-se através dos exercícios como os 

elementos formais e de composição do teatro. O trabalho artístico se torna 

fundamental para isso, mas também é importante ressaltar a teorização em 

arte. É essencial para o trabalho com o teatro, o sentir e perceber, por isso é 

importante não perder a oportunidade de oferecer aos alunos peças teatrais, 

para que eles possam analisá-las e usufruir. 

 Na escola, as manifestações cênicas estão presentes nos jogos e 

brincadeiras, nas festividades, ou seja, o trabalho artístico do aluno pode ser 

inserido em eventos culturais que são realizados em conjunto por todos da 

comunidade escolar. 

É importante também destacar que serão trabalhados a História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, conforme Lei 10.639/03 e da História e 

Cultura dos Povos Indígenas, conforme Lei 11.645/08, nos currículos da 

Educação Básica valorizando a história e cultura de seus povos. 

 A Lei 9795/99, afirma que “A Educação Ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal.” Sendo assim serão adotadas metodologias 

diversificadas para despertar em todos à consciência de que o ser humano faz 

parte do meio ambiente, lembrando que os problemas ambientais refletem com 

conseqüências que atingem a todos nós. 

Além desses temas  dentro das possibilidade serão trabalhados 

conteúdo referentes ao Desenvolvimento Sócio-educacional: Cidadania e 

direitos Humanos; Enfrentamento à Violência;  Prevenção ao uso indevido de 

Drogas; Gênero e Diversidade Sexual, Educação do campo, datas 

comemorativas e outros temas contemporâneos de acordo com a necessidade 

dos alunos, escola e comunidade. 

 

 4 – Avaliação 
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A concepção de avaliação será contínua e cumulativa,em relação a 

aprendizagem do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos, é também referência para o planejamento e avaliação do 

aluno, estando em todos os momentos da prática pedagógica, tendo em vista 

os objetivos de cada assunto, considerando a participação e os conhecimentos 

adquiridos pelo aluno. 

 A avaliação poderá ser feita através de provas, pesquisas, 

seminários, trabalhos individuais e em grupo, atividades práticas, atividade 

extraclasse, tendo valor de 50 pontos e uma avaliação contemplando os 

conteúdos bimestrais trabalhados no valor de 50 pontos, tendo então a 

somatória dos 100 pontos. A recuperação de estudos deverá ser paralela tendo 

o valor de 100 pontos incluindo todas as atividades dadas no bimestre. 

 A avaliação deve valorizar conhecimentos, o desenvolvimento individual 

e em grupo tanto nas artes visuais, como na dança, música e teatro, 

procurando garantir ao alunos a produção do saber científico historicamente 

acumulado, sem esquecer as experiências de vida e a realidade social de cada 

um. Dessa forma, proporcionar a conexão das manifestações artísticas 

passadas com a sua atualidade histórico social, desenvolvendo um processo 

de construção do conhecimento transformador. 
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Ensino Médio 

1 – Apresentação da Disciplina 

 

“Toda a obra de Arte é de alguma maneira feita duas vezes. 

Pelo criador e pelo espectador, ou melhor, 

pela sociedade à qual pertence o espectador.” 

Pierre Bourdieu, 1986. 

 
A dimensão histórica, destaca alguns marcos do desenvolvimento da 

Arte. Conhecer, tanto quanto possível , essa história permitirá aprofundar a 

compreensão sobre a posição atual do ensino de Arte. 

A arte é uma necessidade humana, e como tal, está presente em todo 

indivíduo, e sendo assim, se torna essencial seu desenvolvimento na educação 

do homem. 

http://www.artenaescola.org.br/pesquise_artigos_texto.php?id_m=3
http://www.eca.usp.br/prof/ingrid/site/pdf/novapropostadeensino.PDF
http://www.bernardojablonski.com/pdfs/graduacao/teatro_na_educacao.pdf
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Em 1816, D. João VI trouxe a Missão Francesa com o intuito de formar 

uma Escola de Arte, que teve os seus trabalhos iniciados dez anos mais tarde, 

mas devido ao custo elevado, eram poucos que tinham a oportunidade de 

estudar Arte. 

           Entre 1890 e 1920 predominavam, aqui no Brasil, a cópia de quadros e 

o desenho geométrico. A partir de 1920, a Arte passa a ser incluída no 

currículo escolar como atividade integrativa, apoiando o aprendizado de outras 

disciplinas, porém, os exercícios de cópia são mantidos. 

            Em 1922, com a Semana de Arte Moderna, a Arte-Educação no Brasil 

teve um grande impulso, com as idéias de livre expressão, trazido por Mário de 

Andrade e Anita Malfatti que acreditavam que a Arte tinha como finalidade 

principal permitir que a criança expressasse seus sentimentos e também 

tinham a idéia de que ela não é ensinada,mas, expressada. 

     A partir dos anos 50, além de Desenho, passaram a fazer parte do 

currículo escolar as matérias: Música, Canto Orfeônico e Trabalhos Manuais, 

que mantinham de alguma forma o caráter e a metodologia do ensino artístico 

anterior. O ensino e a aprendizagem estavam concentrados na transmissão de 

conteúdos a serem reproduzidos, não se preocupando com a realidade social e 

nem com as diferenças individuais dos alunos, ou seja, a chamada Pedagogia 

Tradicional. 

            O Brasil ainda passou nas décadas de 50, 60 e início da década de 70, 

pela fase da Pedagogia Nova, que tinha como ênfase a livre expressão e a 

espontaneidade e pela Pedagogia Tecnicista, onde o aluno e o professor 

tinham um papel secundário, tendo como elemento principal, o sistema técnico 

de organização. Neste período, nas aulas de Arte, os professores enfatizavam 

um saber construir reduzido dos aspectos técnicos e do uso diversificado de 

materiais, caracterizando pouco compromisso com o conhecimento da 

linguagem artística. 

A Arte foi incluída no currículo escolar, desde 1971, com o nome de 

Educação Artística, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

ainda como "atividade educativa" e não como disciplina, sofrendo em 1988, a 

ameaça de ser excluída do currículo, a partir das discussões sobre a Nova Lei 

de Diretrizes e Bases: "(...) convictos da importância de acesso escolar dos 

alunos de ensino básico também à área de Arte, houve manifestações e 

protestos de inúmeros educadores contrários a uma das versões da referida lei, 
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que retirava a obrigatoriedade da área". Por não ser uma considerada uma 

disciplina, a Educação Artística não tinha o "poder" de reprovar nenhum aluno 

e fazia com que os mesmos não tivessem interesse pela mesma, fazendo com 

que ela fosse vista como aulinha de desenho e o professor visto como 

organizador de festas e eventos na escola. 

            A partir dos anos 80, passa-se a discutir novas técnicas educacionais, 

aonde segundo BARBOSA (1994), o ensino da Arte deve seguir o que ela 

chama de Metodologia Triangular que é composta pela História da Arte, pela 

leitura da obra de arte e pelo fazer artístico, ou seja, a pessoa que aprende 

Arte deve saber, não apenas fazer algo, mas, também saber de onde veio 

aquilo que ela está fazendo, o que levou aquelas pessoas a fazerem aquela 

obra, para assim, fazerem à leitura da obra, podendo perceber a mensagem o 

que o artista quis passar através da sua obra. Além disso, ao criarem suas 

obras artísticas, poderão criar algo que transmita uma mensagem, dando 

sentido à Arte. Isso não significa que a técnica deva ser deixada de lado, é 

importante que o aprendiz venha a conhecê-las para aprimorar cada dia mais o 

seu trabalho, mas, a técnica sozinha, não dá sentido à obra. 

 

Com a LDB de 1996 (lei no. 9.394/96), revogam-se as disposições 

anteriores e a Arte é considerada disciplina obrigatória na educação básica 

conforme o seu artigo 26, parágrafo 2° que diz que o ensino de arte constituiria 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 

visando o desenvolvimento cultural dos alunos. 

            Atualmente o ensino de Arte está voltado para as linguagens de 

Música, Dança, Teatro (Artes Cênicas) e Artes Plásticas. 

As áreas artísticas compõem procedimentos que permitem que o tempo 

e o espaço se misturem na produção artística. As artes visuais, a música, a 

dança e o teatro inseridos no meio escolar, devem ser concebidos como forma 

de articular a construção do conhecimento através de objetivos e conteúdos 

específicos.  

A Arte visa estimular no educando a liberdade de expressão, a 

criatividade  espontaneidade e a apropriação do conhecimento, a atividade 

criadora é um elemento essencial, sem ele a arte deixa de ser arte e não há 

aprendizagem, é uma necessidade humana, através da qual o individuo 

descobre sua integridade, onde sua função consiste em aplicar o conhecimento 
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no que se refere aos conteúdos específicos das línguas artísticas aliando o ver, 

o pensar, o fazer e o criar. 

 

2 – Conteúdos 

 
ARTES VISUAIS 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
ABORDAGEM 
PEDAGÓGICA 

EXPECTATIVAS 
DE 

APRENDIZAGEM 

ELEMENTOS 
FORMAIS 

COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS 
E PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Ponto 
Linha 
Forma  
Textura 
Superfície 
Volume 
Cor 
Luz 

Bidimensional 
Tridimensional 
Figura e Fundo 
Figurativo 
Abstrato 
Simetria 
Ritmo Visual 
Equilíbrio 
perspectiva 
Semelhanças 
Contrastes 
Deformação 
Estilização 
 
Técnicas: 
Pintura, 
desenho, 
escultura, 
modelagem, 
instalação, 
performance, 
fotografia, 
instalação, 
interferência,  
gravura, 
história em 
quadrinhos, 
colagem, 
arquitetura. 
 
Gêneros: 
paisagem, 
natureza-
morta, retrato, 
cenas do  
Cotidiano, 
Histórica, 
Religiosa da 
Mitologia.  

Arte na Pré- 
História 
Arte Egípcia 
Arte Greco-
Romana 
Arte Gótica 
Renascimento 
Barroco 
Rococó 
Neoclassicismo 
Romantismo 
Realismo 
Impressionismo 
Expressionismo 
Fauvismo 
Cubismo 
Futurismo 
Abstracionismo 
Dadaísmo 
Surrealismo 
Expressionismo 
Abstrato 
Pop Art 
Arte 
Contemporânea 
Arte Moderna 
Brasileira 
Arte 
Paranaense 
Arte Africana 
 

Percepção dos 
modos de 
estruturar e 
compor as 
artes visuais 
nos diferentes 
movimentos 
artísticos. 
 
Teoria das 
Artes Visuais. 
 
Produção de 
trabalhos de 
artes visuais 
com os modos 
de 
organização e 
composição. 

Compreensão 
dos elementos 
que estruturam e 
organizam as 
artes visuais e 
suas origens e 
práticas em 
determinado 
contexto 
histórico. 
 
 
Apropriação 
prática e teórica 
dos modos de 
composição das 
artes visuais em 
diferentes 
períodos 
históricos, 
visando a 
atuação do 
sujeito em sua 
realidade singular 
e social. 
 
 

 

 
 
 MÚSICA 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES ABORDAGEM 
PEDAGÓGICA 

EXPECTATIVAS 
DE ELEMENTOS COMPOSIÇÃO MOVIMENTOS 
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FORMAIS E PERÍODOS APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Altura 
Duração 
Timbre 
Intensidade 
Densidade 

Ritmo 
Melodia 
Harmonia 
Técnicas: 
vocal, 
instrumental, 
mista. 
 
Gêneros: 
erudito, 
clássico, 
popular, étnico, 
folclórico. 

Música 
Popular 
Brasileira 
Indústria 
Cultural 
Ocidental  
Africana 
Latino-
Amaricana 
 

Percepção dos 
modos de 
estruturar e 
fazer música 
nos diferentes 
períodos. 
 
Teoria da 
Música 
 
Produção de 
trabalhos com 
os modos de 
organização e 
composição 
musical, em 
enfoque na 
música de 
diversas 
culçturas. 

Compreensão 
dos elementos 
que estruturam e 
organizam a 
música produto 
cultural e 
histórico. 
 
Apropriação 
prática e teórica 
de técnicas e 
modos de 
composição 
musical. 

 
 

TEATRO 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

ABORDAGEM 
PEDAGÓGICA 

EXPECTATIVAS 
DE 

APRENDIZAGEM 

ELEMENTOS 
FORMAIS 

COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS 
E PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Personagem 
Expressões: 
corporais, 
vocais, 
gestuais e 
faciais. 
 
Ação 
 
Espaço 

Representação 
Caracterização 
Enredo 
Cenografia 
Iluminação 
Figurino 
Direção 
Produção 
 
Gêneros: 
tragédia, 
comédia e 
drama 
 
Técnica: 
mímica, 
improvisação, 
jogos teatrais. 
 

Teatro 
Medieval 
Teatro Realista 
Teatro Pobre 
Teatro Popular 
Teatro do 
Oprimido 
Indústria 
Cultural 
 
 

 
Estudo da 
personagem, 
ação 
dramática e do 
espaço cênico 
e sua 
articulação 
com os 
elementos de 
composição do 
teatro.  
 
Teoria do 
Teatro 
 
Produção de 
trabalhos de 
representação 
nas diferentes 
manifestações 
do teatro. 
 

Compreensão 
dos elementos 
que estruturam e 
organizam o 
teatro e sua 
relação com o 
período histórico 
no qual se 
originou. 
 
Apropriação 
prática e teórica 
das propriedades 
comunicativas e 
expressivas. 

 

 
 
DANÇA 
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CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
ABORDAGEM 
PEDAGÓGICA 

EXPECTATIVAS 
DE 

APRENDIZAGEM 

ELEMENTOS 
FORMAIS 

COMPOSIÇÃO 
MOVIMENTOS 
E PERÍODOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA A SÉRIE 

Movimento 
Corporal 
 
Tempo 
 
Espaço 

Eixo 
Coreografia 
Dinâmicas 
Aceleração 
Ponto de Apoio 
Deslocamento 
 
Gêneros: 
Espetáculo, 
Indústria 
Cultural, 
folclórico, e 
populares 

Dança Clássica 
Dança Moderna 
Dança 
Contemporânea 
Dança Popular 
Africana  
Hip Hop 
Industria 
Cultural 

Estudo do 
movimento 
corporal, 
tempo, espaço 
e sua 
articulação 
com os 
elementos de 
composição e 
movimentos e 
períodos da 
dança. 
 
Teoria da 
dança. 

Compreensão 
dos modos de 
fazer dança, 
como produto 
cultural e 
apreciação 
estética. 
 
Apropriação 
teórica e prática 
dos modos de 
composição da 
dança. 
 

 

 

 

3 – Metodologia 
 

A metodologia do Ensino de Arte não deve ser isolada em si própria, é 

educar, é ensinar a ver, ouvir criticamente, a interpretar a realidade, a fim de 

ampliar a possibilidade de relacionar e despertar o conhecimento estético, 

artístico e contextualizado. 

Do ponto de vista metodológico, o ensino da Arte priorizará a interação 

da leitura da produção de arte com a familiarização cultural e com o exercício 

artístico. 

Buscar formas originais e interdisciplinares de expressar idéias, 

promovendo experimentações, discussões e análises para que possa entrar 

em contato com propostas de diferentes linguagens artísticas. 

O fazer e conhecer arte, o aluno percorre os trajetos de aprendizagem 

que proporcionam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. 

Dessa forma, o professor irá contribuir para a formação individual e social do 

aluno, onde a arte poderá ser entendida e percebida em sua dimensão. 

 

Artes Visuais 

 Será abordada além da produção artística universal e artistas 

consagrados, outras formas e imagens de diferentes aspectos presentes no 

mundo contemporâneo, sua análise e produção de trabalhos artísticos. 
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- Imagens bidimensionais (desenhos, pinturas, gravuras, fotografia, 

propaganda visual). 

- Imagens tridimensionais (esculturas, instalações, produções arquitetônicas). 

 Os conteúdos serão relacionados com a realidade do aluno, como por 

exemplo o trabalho com as mídias que fazem parte do nosso cotidiano.  

 A leitura de obra de arte contemplará o sentir e perceber, a perspectiva 

histórica e crítica, completando o desenvolvimento da sensibilidade através do 

trabalho artístico fundamentado no conhecimento teórico da Arte. 

 

Dança 

 Para o ensino da dança serão abordados seus conteúdos próprios que 

desenvolvem os aspectos cognitivos que possibilitam uma compreensão 

estética da arte. Além disso, sendo o elemento central da dança, o movimento 

corporal, o trabalho pode se basear em atividades que trazem a vivência do 

movimento e improvisação em composições coreográficas e processos de 

criação. É importante o aluno entender a dança como expressão, perceber o 

movimento corporal nos aspectos sociais, culturais e históricos, considerando 

algumas questões como a de gênero, as de necessidades especiais motoras e 

as de religião, bem como o repertório de dança dos alunos. 

Música 

 A música como forma de representar o mundo e relacionar-se com ele, 

faz compreender a necessidade do homem de ouvir e produzir música. Para 

melhor compreendê-la é necessário ouvir os sons atentamente, de modo que 

se possa identificar seus elementos formadores. Assim, as atividades 

pertinentes ao aluno envolvem a apreciação e análise de músicas de diversos 

gêneros e períodos históricos, bem como uma diversidade de instrumentos 

musicais, técnicas vocais e os efeitos sonoros que são produzidos. Através 

dessa compreensão, o aluno poderá produzir um trabalho artístico 

relacionando o conhecimento do qual se apropriou. 

 

Teatro 

 Com o teatro o aluno tem possibilidade de desenvolver a criatividade, a 

memória, a coordenação e socializar-se através dos exercícios como os 

elementos formais e de composição do teatro. O trabalho artístico se torna 

fundamental para isso, mas também é importante ressaltar a teorização em 
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arte. É essencial para o trabalho com o teatro, o sentir e perceber, por isso é 

importante não perder a oportunidade de oferecer aos alunos peças teatrais, 

para que eles possam analisá-las e usufruir. 

 Na escola, as manifestações cênicas estão presentes nos jogos e 

brincadeiras, nas festividades, ou seja, o trabalho artístico do aluno pode ser 

inserido em eventos culturais que são realizados em conjunto por todos da 

comunidade escolar. 

É importante também destacar que serão trabalhados a História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, conforme Lei 10.639/03 e da História e 

Cultura dos Povos Indígenas, conforme Lei 11.645/08, nos currículos da 

Educação Básica valorizando a história e cultura de seus povos. 

 A Lei 9795/99, afirma que “A Educação Ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal.” Sendo assim serão adotadas metodologias 

diversificadas para despertar em todos à consciência de que o ser humano faz 

parte do meio ambiente, lembrando que os problemas ambientais refletem com 

conseqüências que atingem a todos nós. 

Além desses temas  dentro das possibilidade serão trabalhados 

conteúdo referentes ao Desenvolvimento Sócio-educacional: Cidadania e 

direitos Humanos; Enfrentamento à Violência;  Prevenção ao uso indevido de 

Drogas; Gênero e Diversidade Sexual, Educação do campo, datas 

comemorativas e outros temas contemporâneos de acordo com a necessidade 

dos alunos, escola e comunidade. 

 
4 – Avaliação 
 

A concepção de avaliação será contínua e cumulativa,em relação a 

aprendizagem do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos, é também referência para o planejamento e avaliação do 

aluno, estando em todos os momentos da prática pedagógica, tendo em vista 

os objetivos de cada assunto, considerando a participação e os conhecimentos 

adquiridos pelo aluno. 

 A avaliação poderá ser feita através de provas, pesquisas, 

seminários, trabalhos individuais e em grupo, atividades práticas, atividade 

extraclasse, tendo valor de 50 pontos e uma avaliação contemplando os 
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conteúdos bimestrais trabalhados no valor de 50 pontos, tendo então a 

somatória dos 100 pontos. A recuperação de estudos deverá ser paralela tendo 

o valor de 100 pontos incluindo todas as atividades dadas no bimestre. 

 A avaliação deve valorizar conhecimentos, o desenvolvimento individual 

e em grupo tanto nas artes visuais, como na dança, música e teatro, 

procurando garantir ao alunos a produção do saber científico historicamente 

acumulado, sem esquecer as experiências de vida e a realidade social de cada 

um. Dessa forma, proporcionar a conexão das manifestações artísticas 

passadas com a sua atualidade histórico social, desenvolvendo um processo 

de construção do conhecimento transformador.  
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PPRROOPPOOSSTTAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  DDOO  EENNSSIINNOO  

FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  DDEE  LLEEMM..  

 

1. APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA. 

                 O ensino das línguas estrangeiras modernas começa a ser 

valorizado depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. 

                 Em 1837, o Colégio Pedro II, primeiro em nível secundário no Brasil, 

apresentava em seu currículo sete anos de francês, cinco de inglês e três de 

alemão. Em 1916, com a publicação de Cours de Lingüistic Générale por 

Ferdinand Saussure, inauguram-se os estudos da linguagem em caráter 

científico, sendo a língua objeto de estudo para a Lingüística.  

http://www.artenaescola.org.br/pesquise_artigos_texto.php?id_m=3
http://www.eca.usp.br/prof/ingrid/site/pdf/novapropostadeensino.PDF
http://www.bernardojablonski.com/pdfs/graduacao/teatro_na_educacao.pdf
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                 Em 1942, a Reforma Capanema atribui ao ensino secundário um 

caráter patriótico e as línguas privilegiadas são o francês, o inglês e o 

espanhol, que é introduzido no lugar do alemão. 

                  Após a Segunda Guerra Mundial, a dependência econômica e 

cultural do Brasil, em relação aos Estados Unidos, intensificou-se e, com isso, 

a necessidade de aprender inglês tornou-se cada vez maior. 

                Como tentativa de rompimento com a hegemonia de um único idioma 

ensinado nas escolas, criou-se, em 1982, o Centro de Línguas Estrangeiras, no 

Colégio Estadual do Paraná que, posteriormente, expandiu-se em todo o 

Estado. 

                 Em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, 

nº 9394, determinou no Ensino Fundamental a oferta obrigatória de pelo menos 

de uma Língua Estrangeira Moderna, escolhida pela comunidade escolar. Em 

relação ao Ensino Médio, a Lei determina que seja incluída uma Língua 

estrangeira moderna como disciplina obrigatória, e uma segunda, em caráter 

optativo, dependendo das disponibilidades da instituição.  

                 Uma das argumentações utilizadas para justificar a pluralidade da 

oferta de Línguas Estrangeiras é que sua aprendizagem propicia um espaço de 

reflexão sobre a língua como “discurso e prática social”, de forma a refletir os 

sentidos oferecidos pelas múltiplas culturas inseridas em cada sociedade. E 

levar em conta o objeto de estudo da Língua estrangeira que, segundo as 

DCEs se apresenta: 

O Objeto de estudo da Língua estrangeira contempla as relações com 
a cultura, o sujeito e a identidade. Torna-se fundamental que os 
professores compreendam o que se pretende com o ensino da 
Língua Estrangeira na Educação Básica, ou seja: ensinar e aprender 
línguas é também ensinar e aprender percepções de mundo e 
maneiras de atribuir sentidos, é formar subjetividades, é permitir que 
se reconheça no uso da língua os diferentes propósitos 
comunicativos, independentemente do grau de proficiência atingido 
(DCE: 2008, p.55).   
                                 

                  Por outro lado, se considerarmos que a expansão de uma Língua 

Estrangeira é também a expansão de um conjunto de discursos ideológicos, é 

fundamental observar se o ensino dessa segunda língua corrobora para a 

perpetuação de idéias, de dominação ou emancipação. O ensino de língua 

estrangeira deve garantir que os alunos não se tornem consumidores passíveis 

de cultura e de conhecimento, e sim, criadores ativos. Assim sendo, a 

aprendizagem de uma língua estrangeira adquire um caráter político como 

forma de ação para transformar o mundo.  
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                  Nessa perspectiva, a responsabilidade do ensino da língua 

estrangeira amplia-se e exige uma reflexão ampla do educador sobre o modo 

como se ensina e para que se está ensinando. Somente assim haverá uma 

apropriação crítica e histórica do conhecimento para uma maior compreensão 

da realidade sócio-cultural do aluno, tornando-o um agente transformador e 

democrático do seu ambiente de convívio.  

 

1.1. JUSTIFICATIVA   

                   A disciplina de Língua Inglesa se justifica ao possibilitar que o aluno 

realize leitura compreensiva dos textos, identificando as ideias principais, as 

informações explícitas e implícitas, identificando as características de cada 

gênero. Sendo capaz, a partir desses estudos, de produzir textos escritos e 

orais articulando as informações acerca dos conhecimentos linguísticos 

presentes em cada texto, a fim de interagir com o mundo que o cerca, sendo 

capaz de entendê-lo e modificá-lo quando necessário. 

  As diretrizes curriculares da disciplina de tradição curricular 

apresentam o fundamento teórico-metodológico, a partir dos quais definem os 

rumos da disciplina, seja no que se refere ao tratamento a ser dado aos 

conteúdos por meio dos procedimentos metodológicos e avaliativos. 

       O ensino da Língua Estrangeira está embasado nos conteúdos 

estruturantes que são fundamentais para a compreensão do objeto do estudo 

da Língua, que estão divididos em Leitura, Oralidade, Escrita e Análise 

Linguística. Levando-se em conta a unidade teórico-metodológica 

fundamentada nas Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira.  

 Dessa forma, os conteúdos básicos, a abordagem teórico-

metodológica e a avaliação precisam ser contínuas e integradas. Assim como a 

diversidade de gêneros discursivos precisa estar presente ao longo de todas as 

séries do Ensino Fundamental, não se limitando apenas aos gêneros indicados 

aqui. Ressalta-se que a diferença significativa entre as séries está no grau de 

complexidade dos textos e de sua abordagem, tendo em vista a realidade do 

aluno e o seu processo de aprendizagem. 

  

1.2. OBJETIVOS GERAIS.  

               O Ensino Fundamental de Língua Inglesa deve ser voltado  para  a  

formação básica de cidadão, além de fornecer subsídios para se progredir no 
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trabalho e estudos posteriores,  possibilitando a apropriação de conhecimento 

da “Língua Estrangeira” com uma compreensão crítica da sociedade, tornando-

os mais conscientes, críticos.  

                  Ensinar e aprender línguas são, também, ensinar e aprender 

percepções de mundo e maneiras de construir sentidos; é formar 

subjetividades, independentemente do grau de proficiência atingido. O ensino 

de língua estrangeira amplia as perspectivas de ver o mundo, de avaliar os 

paradigmas já existentes e cria novas possibilidades de construir sentidos do e 

no mundo.  

                   A língua estrangeira será trabalhada de maneira a proporcionar a 

inclusão social, o desenvolvimento da consciência do papel das línguas na 

sociedade; o reconhecimento da diversidade cultural e o processo de 

construção das identidades transformadoras. 

                 O contato com os diversos gêneros textuais, manifestados em forma 

de diferentes linguagens inseridas no mundo globalizado, busca ampliar a 

compreensão de várias culturas; ativar procedimentos interpretativos, tornando 

possível a construção de significados, aumentando as possibilidades de 

entendimento de mundo do aluno como um instrumento de comunicação 

universal para contribuir na transformação e crescimento do cidadão.  

                  Assim, ao final do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno seja 

capaz de:     

                - Usar a língua estrangeira em situações de comunicação 

oral e escrita;   

- Vivenciar formas de participação que possibilitem estabelecer 

relações entre ações individuais e coletivas;  

- Compreender que os significados são sociais e historicamente 

construídos e passíveis de transformação na prática social;  

- Conscientizar sobre o papel das línguas na sociedade, 

possibilitando o acesso à informação, ao conhecimento e o entendimento do 

mundo;  

- Ativar procedimentos interpretativos proporcionando a construção 

de significados e possibilidades para que o aluno entenda o mundo e contribua 

para a transformação da sociedade. 

- Reconheça e compreenda a diversidade lingüística e cultural, bem 

como seus benefícios para o desenvolvimento do país. 
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2. CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E BÁSICOS. 

A língua, entendida como interação verbal e produtora de sentidos, 

marcada por relações pragmáticas e contextuais de poder, terá como conteúdo 

estruturante: o “discurso” como “prática social”, realizada por meio das práticas 

discursivas: prática de leitura, prática de escrita, prática de oralidade que 

envolve a compreensão auditiva, a leitura de mundo, a escrita nas múltiplas 

formas e a interação verbal como processo comunicativo.  

                   O trabalho com diferentes gêneros textuais deve levar o aluno a 

perceber a gama de discursos existentes nos mais variados contextos, bem 

como, as vozes que permeiam as relações sociais e as relações de poder.  É 

preciso que os níveis de organização lingüística sirvam  para a compreensão 

da linguagem, na produção escrita, oral, verbal e não verbal. 

                  Considerando a diversidade de textos em circulação na sociedade e 

a especificidade do tratamento da língua estrangeira na prática pedagógica, os 

critérios norteadores para o ensino de Língua Estrangeira estão pautados no 

“discurso”, pois estes serão consequentes e inerentes aos textos trabalhados. 

Seguem os conteúdos básicos de acordo com cada ano.       

          

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Conteúdo Estruturante: Discurso Como Pratica Social. 

 

Conteúdo Básico: GÊNEROS DISCURSIVOS. 

Quadro de informações on-line 

Apresentações 

História em quadrinhos 

Charada 

Cartaz de sala de aula 

Sequência de fatos 

Cartaz   

Informações em murais 

Horário Escolar 

Organizações de arquivos em Tela de computador 

Painel de exposição 

Álbum de retrato 
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Entrevista 

Conversa Informal 

Caça palavras 

Informações nutricionais em alimentos 

Pôster 

Informações sobre pessoas em revistas 

Reportagem de revistas de celebridades 

Panfleto de promoção turística 

Texto informativo 

Texto promocional 

E-mail 

Imagem 

Cartão Postal  

Letra de música 

 

LEITURA 

• Identificação do tema; 

• Intertextualidade; 

• Intencionalidade; 

• Léxico; 

• Coesão e coerência; 

• Funções das classes gramaticais no texto; 

• Elementos semânticos; 

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem); 

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito); 

• Variedade lingüística; 

• Acentuação gráfica; 

• Ortografia; 

 

ESCRITA 

• Tema do texto; 

• Interlocutor; 

• Finalidade do texto; 

• Intencionalidade do texto; 
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• Intertextualidade; 

• Condições de produção; 

• Informatividade (informações necessárias para a coerência do texto); 

• Léxico; 

• Coesão e coerência; 

• Funções das classes gramaticais no texto; 

• Elementos semânticos; 

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem); 

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito); 

• Variedade lingüística; 

• Ortografia; 

• Acentuação gráfica; 

 

ORALIDADE 

• Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, etc ...; 

• Adequação do discurso ao gênero; 

• Turnos de fala; 

• Variações linguísticas; 

• Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 

• Pronúncia. 

 

ABORDAGEM TEÓRICO- METODOLÓGICA 

LEITURA  

É importante que o professor:  

• Propicie práticas de leitura de textos e diferentes gêneros;  

• Considere os conhecimentos prévios dos alunos;  

• Formule questionamentos que possibilitem inferências sobre o texto;  

• Encaminhe discussões sobre: tema, intenções, intertextualidade;  

• Contextualize a produção: suporte/ fonte, interlocutores, finalidade, época;  

• Relacione o tema com o contexto atual;  

• Oportunize a socialização das ideias dos alunos sobre o texto;  

 

ESCRITA 

É importante que o professor:  
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• Planeje a produção textual a partir da delimitação tema, do interlocutor, do 

gênero, da finalidade;  

• Estimule a ampliação de leituras sobre o tema e o gênero proposto;  

• Acompanhe a produção do texto;  

• Encaminhe e acompanhe e a reescrita textual: revisão dos argumentos das 

ideias, dos elementos que compõem o gênero; 

• Analise se a produção textual está coerente e coesa, se há continuidade 

temática, se atende à finalidade, se a linguagem está adequada ao contexto; 

• Conduza a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, estruturais e 

normativos.  

 

ORALIDADE  

É importante que o professor:  

• Organize apresentações de textos produzidos pelos alunos;  

• Oriente sobre o contexto social de uso do gênero oral selecionado;  

• Prepare apresentações que explorem as marcas linguísticas típicas da 

oralidade em seu uso formal e informal;  

• Selecione discursos de outros para análise dos recursos da oralidade, como: 

cenas de desenhos, etc.. 

 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Conteúdo Estruturante: Discurso Como Pratica Social. 

 

Conteúdo Básico: GÊNEROS DISCURSIVOS. 

Páginas principais de Website 

História em quadrinhos 

Descrição pessoal 

Blog – Estratégias de leituras 

Conversa informal 

Pôster 

Newsletter eletrônico 

Diálogo. 

Diário sobre consumo de legumes 

Classificação de vídeos game 

Entrevista 
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Cartaz com preferências pessoais 

Questionário de revistas 

Cartaz informativo sobre celebração 

Carta formal 

Games  

Desenho de moda  

Carta Informal (descritiva) 

Rotina diária 

Descrição de rotina 

Recomendações de segurança 

Conversa informal 

Lista de estratégias de escritas 

Comentários de fotos 

Tabela 

Pôster informativo 

Questionários  

Quis 

 

LEITURA 

• Identificação do tema; 

• Intertextualidade; 

• Intencionalidade; 

• Léxico; 

• Coesão e coerência; 

• Funções das classes gramaticais no texto; 

• Elementos semânticos; 

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem); 

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito); 

• Variedade lingüística; 

• Acentuação gráfica; 

• Ortografia; 

 

ESCRITA 

• Tema do texto; 
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• Interlocutor; 

• Finalidade do texto; 

• Intencionalidade do texto; 

• Intertextualidade; 

• Condições de produção; 

• Informatividade (informações necessárias para a coerência do texto); 

• Léxico; 

• Coesão e coerência; 

• Funções das classes gramaticais no texto; 

• Elementos semânticos; 

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem); 

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito); 

• Variedade lingüística; 

• Ortografia; 

• Acentuação gráfica; 

 

ORALIDADE 

• Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, etc ...; 

• Adequação do discurso ao gênero; 

• Turnos de fala; 

• Variações linguísticas; 

• Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 

• Pronúncia. 

 

ABORDAGEM TEÓRICO- METODOLÓGICA 

LEITURA  

É importante que o professor:  

• Propicie práticas de leitura de textos de diferentes gêneros, ampliando 

também o léxico;  

• Considere os conhecimentos prévios dos alunos;  

• Formule questionamentos que possibilitem inferências sobre o texto;  

• Encaminhe discussões sobre tema e intenções;  

• Contextualize a produção: suporte/ fonte, interlocutores, finalidade, época;  
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• Utilize textos verbais diversos que dialoguem com não-verbais, como: 

gráficos, fotos, imagens, mapas e outros;  

• Oportunize a socialização das ideias dos alunos sobre o texto. 

 

ESCRITA 

É importante que o professor:  

• Planeje a produção textual a partir: da delimitação do tema, do interlocutor, do 

gênero, da finalidade;  

• Estimule a ampliação de leituras sobre o tema e os gêneros propostos;  

• Acompanhe a produção do texto;  

• Acompanhe e encaminhe a reescrita textual: revisão dos argumentos das 

ideias, dos elementos que compõe o gênero;  

• Analise se a produção textual está coerente e coesa, se há continuidade 

temática, se atende à finalidade, se a linguagem está adequada ao contexto;  

• Conduza a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, estruturais e 

normativos. 

 

ORALIDADE  

É importante que o professor:  

• Organize apresentações de textos produzidos pelos alunos;  

• Proponha reflexões sobre os argumentos utilizados nas exposições orais dos 

alunos;  

• Oriente sobre o contexto social de uso do gênero oral selecionado;  

• Prepare apresentações que explorem as Marcas linguísticas típicas da 

oralidade em seu uso formal e informal;  

• Selecione discursos de outros para análise dos recursos da oralidade, como: 

cenas de desenhos, etc 

 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Conteúdo Estruturante: Discurso Como Pratica Social. 

Conteúdo Básico: GÊNEROS DISCURSIVOS. 

Notícia de jornal  

Reportagens 

Textos informativos  

Blog 
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Pôster 

MSN 

História descrevendo ações 

Planos 

Legendas de fatos 

Diálogo 

Diálogo com imagens 

Discrição de hábitos relativos à TV  

Material de referência online 

História em quadrinhos 

Mensagem em código 

Receitas 

Menu 

Narrativa com imagens 

Entrevista 

Texto de referência 

Censo  

Narrativa histórica 

Pôster informativo com resultado de pesquisa 

Jogo de computador 

Jogo projeto virtual 

Diário 

Narrativa de acontecimentos passados 

Linha do tempo 

Resenha 

Propaganda 

Cartas descrevendo problemas 

Entrevista de radio 

 

LEITURA  

• Identificação do tema;  

• Intertextualidade;  

• Intencionalidade;  

• Vozes sociais presentes no texto;  

• Léxico;  
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• Coesão e coerência;  

• Funções das classes gramaticais no texto;  

• Elementos semânticos;  

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem);  

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito);  

• Variedade linguística;  

• Acentuação gráfica;  

• Ortografia.  

 

ESCRITA  

• Tema do texto;  

• Interlocutor;  

• Finalidade do texto;  

• Intencionalidade do texto;  

• Intertextualidade;  

• Condições de produção;  

• Informatividade (informações necessárias para a coerência do texto);  

• Vozes sociais presentes no texto;  

• Léxico;  

• Coesão e coerência;  

• Funções das classes gramaticais no texto;  

• Elementos semânticos;  

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem);  

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito);  

• Variedade linguística;  

• Ortografia;  

• Acentuação gráfica. 

 

ORALIDADE  

• Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, etc;  

• Adequação do discurso ao gênero;  

• Turnos de fala;  

• Vozes sociais presentes no texto;  
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• Variações linguísticas;  

• Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição;  

• Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito;  

• Adequação da fala ao contexto;  

• Pronúncia. 

 

ABORDAGEM TEÓRICO- METODOLÓGICA 

LEITURA  

É importante que o professor:  

• Propicie práticas de leitura de textos de diferentes gêneros;  

• Considere os conhecimentos prévios dos alunos;  

• Formule questionamentos que possibilitem inferências sobre o texto;  

• Encaminhe discussões e reflexões sobre tema, intenções, intertextualidade, 

aceitabilidade, informatividade, situacionalidade;  

• Contextualize a produção: suporte/ fonte, interlocutores, finalidade, época;  

• Utilize textos não-verbais diversos que dialoguem com não-verbais, como: 

gráficos, fotos, imagens, mapas e outros;  

• Relacione o tema com o contexto atual;  

• Oportunize a socialização das ideias dos alunos sobre o texto;  

• Instigue a identificação e reflexão das diferenças decorridas do uso de 

palavras e/ou expressões no sentido conotativo e denotativo, bem como de 

expressões que denotam ironia e humor.  

 

ESCRITA  

É importante que o professor:  

• Planeje a produção textual a partir da delimitação do tema, do interlocutor, do 

gênero, da finalidade;  

• Estimule a ampliação de leituras sobre o tema e o gênero propostos;  

• Acompanhe a produção do texto;  

• Acompanhe e encaminhe a reescrita textual: revisão dos argumentos das 

ideias, dos elementos que compõem o gênero (por exemplo: se for uma 

narrativa de aventura, observar se há o narrador, quem são os personagens, 

tempo, espaço, se o texto remete a uma aventura, etc.);  

• Analise se a produção textual está coerente e coesa, se há continuidade 

temática, se atende à finalidade, se a linguagem está adequada ao contexto;  
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• Estimule o uso de palavras e/ou expressões no sentido conotativo e 

denotativo, bem como de expressões que denotam ironia e humor;  

• Conduza a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, estruturais e 

normativos.  

 

ORALIDADE  

É importante que o professor:  

• Organize apresentações de textos produzidos pelos alunos levando em 

consideração a: aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e finalidade do 

texto;  

• Oriente sobre o contexto social de uso do gênero oral selecionado;  

• Prepare apresentações que explorem as marcas linguísticas típicas da 

oralidade em seu uso formal e informal;  

• Estimule contação de histórias de diferentes gêneros, utilizando-se dos 

recursos extralinguísticos, como: entonação, expressões facial, corporal e 

gestual, pausas e outros;  

• Selecione discursos de outros para análise dos recursos da oralidade, como: 

cenas de desenhos, programas infanto-juvenis, entrevistas, reportagem, entre 

outros.  

• Utilize conscientemente expressões faciais corporais e gestuais, pausas e 

entonação nas exposições orais, entre outros elementos extralinguísticos;  

• Analise recursos da oralidade em cenas de desenhos, programas infanto-

juvenis, entrevistas, reportagem, entre outros. 

 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Conteúdo Estruturante: Discurso Como Pratica Social. 

 

Conteúdo Básico: GÊNEROS DISCURSIVOS.  

Entrevista online 

Apresentação – Palestra 

Blog 

Ficha 

Linha do tempo 

Filmes e fotos 

Diário 
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Texto em Camiseta 

Fact File 

Texto informativo 

Discussão online  

Artigos de Jornal 

Entrevista 

Poema 

Cartum 

Textos informativos para referência 

Sites  

Quiz 

Texto contendo diferentes pontos de vista. 

História em quadrinhos 

Diálogo 

Placa informativa 

Faixa – Banner 

Carta (e respostas) sobre problemas pessoais 

Cartão 

Roteiro de Teatro 

Peça de Teatro 

Resenha 

  

LEITURA  

• Identificação do tema;  

• Intertextualidade;  

• Intencionalidade;  

• Vozes sociais presentes no texto;  

• Léxico;  

• Coesão e coerência;  

• Funções das classes gramaticais no texto;  

• Elementos semânticos;  

• Discurso direto e indireto;  

• Emprego do sentido denotativo e conotativo no texto;  

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem);  
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• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito);  

• Variedade linguística.  

• Acentuação gráfica;  

• Ortografia.  

 

ESCRITA  

• Tema do texto;  

• Interlocutor;  

• Finalidade do texto;  

• Intencionalidade do texto;  

• Intertextualidade;  

• Condições de produção;  

• Informatividade (informações necessárias para a coerência do texto);  

• Vozes sociais presentes no texto;  

• Discurso direto e indireto;  

• Emprego do sentido denotativo e conotativo no texto;  

• Léxico;  

• Coesão e coerência;  

• Funções das classes gramaticais no texto;  

• Elementos semânticos;  

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem);  

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito);  

• Variedade linguística;  

• Ortografia;  

• Acentuação gráfica. 

 

ORALIDADE  

• Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, etc;  

• Adequação do discurso ao gênero;  

• Turnos de fala;  

• Vozes sociais presentes no texto;  

• Variações linguísticas;  

• Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição;  
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• Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito;  

• Adequação da fala ao contexto;  

• Pronúncia. 

 

ABORDAGEM TEÓRICO- METODOLÓGICA 

LEITURA  

É importante que o professor:  

• Propicie práticas de leitura de textos de diferentes gêneros;  

• Considere os conhecimentos prévios dos alunos;  

• Formule questionamentos que possibilitem inferências sobre o texto;  

• Encaminhe discussões e reflexões sobre: tema, intenções, intertextualidade, 

aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, temporalidade, vozes sociais e 

ideologia;  

• Contextualize a produção: suporte/fonte, interlocutores, finalidade, época;  

• Utilize textos não-verbais diversos: gráficos, fotos, imagens, mapas e outros;  

• Relacione o tema com o contexto atual;  

• Oportunize a socialização das ideias dos alunos sobre o texto;  

• Instigue o entendimento/reflexão das diferenças decorridas do uso de 

palavras e/ou expressões no sentido conotativo e denotativo, bem como de 

expressões que denotam ironia e humor;  

• Estimule leituras que suscitem no reconhecimento do estilo, próprio de 

diferentes gêneros;  

• Incentive a percepção dos recursos utilizados para determinar causa e 

consequência entre as partes e elementos do texto.  

 

ESCRITA  

É importante que o professor:  

• Planeje a produção textual a partir da delimitação tema, do interlocutor, 

intenções, intertextualidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, 

temporalidade e ideologia;  

• Estimule a ampliação de leituras sobre o tema e os gêneros propostos;  

• Acompanhe a produção do texto;  

• Acompanhe e encaminhe a reescrita textual: revisão dos argumentos das 

ideias, dos elementos que compõem o gênero;  
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• Instigue o uso de palavras e/ou expressões no sentido conotativo e 

denotativo, bem como de expressões que denotam ironia e humor.  

• Conduza a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, estruturais e 

normativos.  

 

 

ORALIDADE  

É importante que o professor:  

• Organize apresentações de textos produzidos pelos alunos levando em 

consideração a aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e finalidade do 

texto;  

• Oriente sobre o contexto social de uso do gênero oral selecionado;  

• Prepare apresentações que explorem as marcas linguísticas típicas da 

oralidade em seu uso formal e informal;  

• Estimule contação de histórias de diferentes gêneros, utilizando-se dos 

recursos extralinguísticos, como: entonação, expressões facial, corporal e 

gestual, pausas e outros;  

• Selecione discursos de outros para análise dos recursos da oralidade, como: 

cenas de desenhos, programas infanto-juvenis, entrevistas, reportagem entre 

outros. 

 

3. METODOLOGIA DA DISCIPLINA .  

                                  O que sustenta este documento é uma abordagem que valoriza a 

escola como um espaço social, responsável pela apropriação crítica e histórica 

do conhecimento enquanto instrumento de compreensão da realidade social e 

da atuação crítica e democrática para a transformação da realidade. A 

escolarização tem o compromisso de prover aos alunos meios necessários 

para que não apenas assimilem o saber enquanto resultado, mas apreendam o 

processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. 

Conforme DCEs:                                   

Partindo desses princípios, a pedagogia crítica é o referencial teórico 
que sustenta este documento de Diretrizes Curriculares, por ser esta 
a tônica de uma abordagem que valoriza a escola como espaço 
social democrático, responsável pela apropriação crítica e histórica do 
conhecimento como instrumento de compreensão das relações 
sociais e para a transformação da realidade. Ancorada nos 
pressupostos da pedagogia crítica, entende-se que a escolarização 
tem o compromisso de prover aos alunos meios necessários para que 
não apenas assimilem o saber como resultado, mas apreendam o 
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processo de sua produção, bem como as tendências de sua 
transformação. A escola tem o papel de informar, mostrar, desnudar, 
ensinar regras, não apenas para que sejam seguidas, mas 
principalmente para que possam ser modificadas. Inspirando-se nas 
palavras de Simon (apud JORDÃO, 2004a, p. 164), (DCE: 2008, 
p.52).  

                  O estudo da Língua Estrangeira será realizado através da 

Abordagem Comunicativa “que favorece o uso da língua pelos alunos, mesmo 

de forma limitada, e evidencia uma perspectiva utilitarista de ensino, na qual a 

língua e concebida como um sistema para a expressão do significado, num 

contexto interativo.” (DCE 2008).   

                  A proposta metodológica a ser trabalhada, possibilita a análise e 

reflexão sobre os fenômenos Lingüísticos e culturais como realizações 

discursivas, as quais se revelam na/pela história dos sujeitos que fazem parte 

deste processo.  

                  As reflexões discursivas e ideológicas dependem de uma interação 

primeira com o texto. Isto não representa privilegiar a prática da leitura em 

detrimento às demais no trabalho em sala de aula, visto que na interação com 

o texto, há uma simultânea utilização de todas as práticas discursivas: leitura, 

escrita, oralidade e compreensão auditiva. É nesta abordagem que leitura, 

escrita e oralidade se interagem. Texto e leitura são indissociáveis. Referem-se 

às estratégias de compreensão, discussão, organização e produção de textos, 

bem como ao contexto social, aos papéis que leitores e escritores exercem em 

seus grupos sociais e seus propósitos.               

                  A proposta do Ensino de L.E.M. considera a leitura como interação 

entre os múltiplos gêneros e ocorrem na relação entre o leitor, texto, autor e 

outros leitores.  A leitura ancorada numa perspectiva crítica promove a 

construção e a percepção de mundo do sujeito leitor, tornando-o capaz de criar 

significados e sentidos que contribuam para uma maior compreensão diante do 

texto. Esse processo de construção de sentido, apoiado na bagagem cultural e 

com acesso permanente a língua inglesa, são fundamentais para a prática 

social do cidadão e interpretação dos discursos de sua comunidade.  

                                    Os conhecimentos lingüísticos serão trabalhados dependendo do 

grau de conhecimento dos alunos e estarão voltados para a interação que 

tenha por finalidade o uso efetivo da linguagem e não a memorização de 

conceitos. Serão selecionados a partir das necessidades de cada gênero 

textual. 



 141 

                  Ao trabalhar com as diferentes culturas, é importante que o aluno, 

ao contrastar a sua cultura com a do outro, perceba-se como sujeito histórico-

crítico e socialmente constituído e, assim, elabore a consciência da própria 

identidade. Em relação à escrita, não podemos esquecer que ela deve ser vista 

como uma atividade sóciointeracional, ou seja, significativa. 

                 Os Gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira 

que dispõem as formas gramaticais. Aprendemos a moldar nossa fala às 

formas do gênero. "Se não existissem gêneros e se não os dominássemos, 

tendo que criá-los pela primeira vez no processo da fala, a comunicação verbal 

seria quase impossível". (Bakhtin, 1998). Portanto, é fundamental que se 

apresente ao aluno textos em diferentes gêneros textuais, mas sem categorizá-

los. 

                 O objetivo da língua será o de proporcionar ao aluno a possibilidade 

de interagir com a infinita variedade discursiva presente nas diversas práticas 

sociais. Apresentar ao aluno textos pertencentes a vários gêneros: publicitários, 

jornalísticos, literários, informativos, de opinião, etc., ressaltando as suas 

diferenças estruturais e funcionais, a sua autoria, bem como o caráter do 

público a que se destina e, sobretudo, aproveitar o conhecimento que ele já 

tem das suas experiências com a língua materna, é imprescindível.       

Os textos literários serão apresentados aos alunos de modo que 

provoquem reflexão e façam com que os percebam como uma prática social de 

um determinado contexto sócio-cultural particular.  

O ensino de língua estrangeira estará articulado com as demais 

disciplinas do currículo, objetivando relacionar os vários conhecimentos. Isso 

não significa obrigatoriamente, desenvolver projetos envolvendo inúmeras 

disciplinas, mas fazer com que o aluno perceba que conteúdos com disciplinas 

distintas podem, muitas vezes, estar relacionados entre si.  

A princípio,  é preciso levar em conta  o processo de continuidade, ou 

seja, a “manutenção de uma progressão entre as séries, considerando as 

especificidades da língua estrangeira ofertadas, as condições de trabalho 

existentes na escola, o projeto político-pedagógico, a articulação com as 

demais disciplinas do currículo e o perfil dos alunos” (DCE: 2008, p. 62). 

                 Ao se trabalhar os textos, propõe-se uma análise lingüístico-

discursivos   dos elementos não só de natureza lingüística, mas, 

principalmente, os de  fins educativos, visando a abordagem de assuntos 
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polêmicos, adequados à faixa etária, conforme os interesses dos alunos. Vale 

ressaltar a importância de se trabalhar os diversos tipos de texto, com 

diferentes graus de complexidade da estrutura lingüística.  

                  Propõe-se a participação do aluno na escolha  temática dos textos, 

visto  que um dos objetivos é possibilitar a participação  do mesmo, permitindo, 

assim, a construção de relações entre ações individuais e coletivas. A prática 

de tal  experiência  permite que os alunos compreendam os interesses do 

grupo e escolham conteúdos mais significativos promovendo a participação de 

todos os alunos. 

                 Vale atentar para a escolha de textos que não priorizem uma “visão 

monolítica e estereotipada  de cultura” (DCE: 2008, p. 51). Assim, os conteúdos 

poderão dar ao aluno indicativos para perceber os avanços nos estudos, na 

medida em que forem baseados no planejamento estabelecidos entre 

professores ao longo do ano.   

                  É importante destacar que os conteúdos gramaticais serão definidos 

a partir das escolhas textuais, enfatizando o conteúdo e não a forma. O uso do 

texto é fundamental para o desenvolvimento da compreensão da leitura, da 

escrita e da oralidade. 

                  Serão observados os diferentes níveis de aprendizagem e bagagem 

de conteúdos diagnosticados no início do ano, bem como suas peculiaridades, 

sendo assim, a Língua Estrangeira deve contemplar os discursos sociais que a 

compõem, ou seja, aqueles manifestados em forma de textos diversos 

efetivados nas práticas discursivas (BAKHTIN, 1988).  

                   A língua será trabalhada como um todo sem privilegiar as práticas 

discursivas de leitura, oralidade e escrita já que elas não são segmentadas, e 

na interação com o texto pode haver uma mistura complexa da linguagem 

escrita, visual e oral. Além disto, as práticas discursivas não se separam em 

situações concretas de comunicação, e a análise linguística será trabalhada a 

partir dos textos, de forma articulada e contextualizada, interagindo com os 

gêneros do discurso. 

Os recursos didáticos apóiam-se no uso do livro didático de Língua 

Inglesa Links, e outros livros de apoio tais como: Let's Speak English, Steps, 

Read, Read Practical English, Take your time, Insights Into English e outros. 

Além desse material, serão utilizados dicionários, textos variados (de revistas e 
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jornais, visuais e não visuais) vídeos, DVDs, fitas de áudio, CD-ROM, Internet, 

TV multimídia e outros materiais pedagógicos.  

Serão promovidas reflexões, juntamente com o aluno, de forma a 

desvendar os valores subjacentes, abordando criticamente uma leitura do 

mundo e, ao mesmo tempo, levá-lo a contemplar a diversidade regional e 

cultural. 

                  A Lei nº 10.639/03, que trata das Relações Étnico-Raciais e  

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola, será trabalhado através 

de ações que propiciem o contato com a cultura africana e afro-descendente, 

dentro da Língua Inglesa, culminando em exposições de obras literárias de 

escritores negros, documentários, filmes com temáticas sobre o racismo e 

preconceito, costumes e hábitos, procurando destacar a contribuição da  

cultura dos povos negros, falantes da língua inglesa.            

                  A Lei nº 9795/99, que afirma “Que a educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não formal.” Sendo assim serão trabalhas nas  

diferentes disciplinas através da interdisciplinaridade onde deverá ser uma 

prática integrada, contínua e permanente no desenvolvimento dos conteúdos 

específicos. Sendo assim serão adotadas metodologias diversificadas, para 

despertar em todos à consciência de que o ser humano faz parte do meio 

ambiente, lembrando que os problemas ambientais refletem com a consciência 

que atinge a todos nós. 

                  A Lei nº 11645/0o8, que trata da História e Cultura dos Povos 

Indígenas por fazer parte da nossa história e da cultura de outros países.                                       

Além desses temas serão trabalhados o Desenvolvimento Sócio-educacional: 

Cidadania e direitos Humanos; Enfrentamento à Violência;  Prevenção ao uso 

indevido de Drogas; Gênero e Diversidade Sexual; Educação do campo e 

outros temas contemporâneos de acordo com a necessidade dos alunos, 

escola e comunidade. 

 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação está profundamente relacionada com o processo de 

ensino e, portanto, deve ser entendida como mais um momento em que o 

aluno aprende. É um elemento de reflexão continua do professor sobre sua 
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prática educativa e revela aos alunos suas dificuldades, progressos e 

possibilidades. 

A avaliação deve fornecer dados sobre o desenvolvimento das 

capacidades do educando e o grau de desenvolvimento intelectual, 

aplicabilidade dos objetivos de conhecimentos ensinados que orientarão os 

ajustes e intervenções pedagógicas visando à aprendizagem da forma mais 

adequada para o aluno.   

A relevância e a adequação dos conteúdos está atrelada, ainda, às 

características psicossociais dos alunos, capacidade para estabelecer relações 

entre os conteúdos, às necessidades de seu dia-a-dia e com o  contexto 

cultural.   

Além disso, é importante nesse processo o feedback das avaliações 

aos alunos com os devidos comentários, para que eles possam entender o 

processo de aprendizagem e, assim, buscar a superação das suas 

dificuldades.  

As informações obtidas através da avaliação devem revelar os 

resultados da aprendizagem para que essa possa fluir em bases consistentes, 

apoiando-se em conhecimentos teóricos que necessitam ser solidificados.  

O papel da avaliação é diagnosticar o avanço do conhecimento, 

caracterizando-se como um processo contínuo de comprometimento com o 

saber científico, cultural e social.  

Nesse sentido, é necessário que o professor tenha uma visão de 

conjunto no processo de avaliação levando em conta que: 

- Para que um processo de aprendizagem seja efetivo, ele deve 

contemplar a avaliação diagnóstica, contínua, formativa e reflexiva; 

- O processo de ensino-aprendizagem do conteúdo deve 

contemplar o acompanhamento metodológico e avaliativo;  

- Na avaliação contínua, é necessário que o professor e os alunos 

analisem quanto e como conseguiram aproximar-se dos objetivos propostos; 

- O registro e a observação do desempenho do aluno devem ser 

feitos pelo professor de forma contínua e reflexiva;  

- A avaliação pressupõe um clima de cooperação e confiança entre 

professor e aluno, o que favorece a prática de auto-avaliação entre ambos; 

- As aprendizagens dos alunos devem ser consideradas como 

parâmetros para realimentação dos encaminhamentos adotados. 
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                Nessa proposta avaliativa, a língua é concebida como 

prática social e discursiva. A avaliação formativa, na sua condição contínua e 

diagnóstica deve ser privilegiada, a fim de promover a análise e reflexão no 

encaminhamento das intervenções pedagógicas.   

A avaliação de determinado dado de produção em língua estrangeira 

considera o erro como efeito da própria prática, ou seja, o vê como resultado 

do processo de aquisição de uma nova língua. Portanto, na avaliação o erro 

precisa ser visto como um passo para que a aprendizagem se efetive e não 

como um entrave no processo. É preciso lembrar que o processo de 

aprendizagem não é linear, não acontece da mesma forma e, ao mesmo 

tempo, para diferentes pessoas. Cabe ao professor, avaliar, priorizar o 

processo de crescimento do aluno e não apenas mensurar o conhecimento por 

ele alcançado.  

A avaliação servirá, além de aferir a aprendizagem do aluno, fazer 

com que o professor repense a sua metodologia e planeje as suas aulas de 

acordo com as necessidades de seus alunos. E, através dela,  é possível 

perceber quais são os conhecimentos lingüísticos, discursivos, sócio-

pragmáticos ou culturais – e as práticas – leitura, escrita e oralidade – que 

ainda não foram suficientemente trabalhadas e que precisam ser abordadas 

mais exaustivamente para garantir a efetiva interação do aluno com os 

discursos em língua estrangeira.   

Para que essa avaliação aconteça com êxito, faz-se necessário que 

a mesma deixe de ser utilizada, segundo Luckesi (2005, p. 166) como “recurso 

de autoridade e assuma papel de auxiliadora”.  

                  O sistema de avaliação do colégio Estadual Antônio Garcez Novaes 

está em consonância com o Art. 24 da LDB – Art. 116. Diz que: A avaliação é 

continua, cumulativa e processual devendo refletir o desenvolvimento global do 

aluno e considerar as características individuais deste no conjunto dos 

componentes curriculares, com preponderância dos componentes qualitativos 

sobre os quantitativos. 

                   Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, citado por LIBÂNEO 

(1991; p196) “a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes 

do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar 

decisões sobre o seu trabalho”.  
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                   Para isto vamos utilizar múltiplos instrumentos na avaliação 

escolar, que vão garantir maior confiança nos resultados. O uso de 

instrumentos variados auxiliará o professor a analisar facetas diferenciadas do 

desempenho do aluno, favorecerá orientações para a tomada de decisão.  

 Provas orais e escritas;  

 Pesquisa bibliografica; 

 Pesquisa em grupo; 

 Pesquisa em dupla; 

 Produção de textos; 

 Análise de textos, mapas e documentos; 

 Seminários; 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Dinâmicas em grupo; 

 Leitura, escrita, desenho; 

 Elaboração de painéis; 

 Elaboração de murais; 

 Debates; 

 Discussão em grupo; 

 Resolução de exercícios propostos; 

 Produção de resenhas, relatórios, resumos; 

 Teatro e outros. 

 

Art. 118 – O sistema de avaliação ditado pelo Estabelecimento de Ensino é 

Bimestral, composto pela somatória da nota 5,0 (cinco) referente às atividades 

diversificadas, mais a nota 5,0 (cinco) proveniente de uma prova escrita, 

totalizando nota final 10,0 (dez), sendo que a media mínima para aprovação é 

6,0. 

 

Art. 124 – A recuperação de estudos é direito de todos os alunos independente 

do nível de apropriação dos conhecimentos básicos; 

 

Art. 126 – Parágrafo Único – A proposta de recuperação de estudos deverá 

indicar à área de estudos e os conteúdos da disciplina; 
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Art. 127 – O peso da recuperação de estudos deverá ser proporcional como 

um todo, ou seja, equivalerá de 0 a 100% de apreensão e retomada dos 

conteúdos. 

 

OBS: O registro no livro de Registro de Classe deverá ser do cômputo de 0 a 

10,0; 

 

A soma total das notas no livro de registro de classe não pode ultrapassar os 

100 pontos. 

 

Art. 131 – Parágrafo Único: Os resultados da recuperação serão incorporados 

as avaliações efetuadas durante o período letivo, constituindo-se em mais um 

componente do aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no 

livro de Registro de Classe. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

LEITURA  

Espera-se do aluno:  

• Identifique o tema;  

• Realize leitura compreensiva do texto;  

• Amplie seu horizonte de expectativas;  

• Amplie seu léxico;  

• Identifique a ideia principal do texto.  

• Deduza os sentidos das palavras e/ou expressões a partir do contexto. 

• Localize informações explícitas e implícitas no texto;  

• Posicione-se argumentativamente;  

• Perceba o ambiente no qual circula o gênero;  

• Analise as intenções do autor;  

• Reconheça palavras e/ou expressões que denotem ironia e humor no texto;  

• Compreenda as diferenças decorridas do uso de palavras e/ ou expressões 

no sentido conotativo e denotativo.  

 

ESCRITA  

Espera-se que o aluno:  

• Expresse as ideias com clareza;  
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• Elabore/reelabore textos de acordo com o encaminhamento do professor, 

atendendo:  

- às situações de produção propostas (gênero, interlocutor, 

finalidade...);  

- à continuidade temática;  

• Diferencie o contexto de uso da linguagem formal e informal;  

• Utilize adequadamente recursos linguísticos como pontuação, uso e função 

do artigo, pronome, numeral, substantivo, etc.  

• Empregue palavras e/ ou expressões no sentido conotativo e denotativo, bem 

como de expressões que indicam ironia e humor, em conformidade com o 

gênero proposto. 

• Use de recursos textuais como: coesão e coerência, informatividade, 

intertextualidade, etc.;  

• Utilize o discurso de acordo com a situação de produção (formal/ informal);  

• Apresente suas ideias com clareza, coerência, mesmo que na língua materna.  

• Utilize adequadamente entonação, pausas, gestos, etc.;  

• Respeite os turnos de fala.  

Oralidade 

Espera-se que o aluno:  

• Utilize o discurso de acordo com a situação de produção (formal/ informal);  

• Apresente suas ideias com clareza;  

• Compreenda os argumentos no discurso do outro;  

• Respeite os turnos de fala;  

• Analise os argumentos apresentados pelos colegas de classe em suas 

apresentações e/ou nos gêneros orais trabalhados;  

• Explore a oralidade, em adequação ao gênero proposto;  

• Exponha seus argumentos;  

• Organize a sequência da fala;  

• Participe ativamente de diálogos, relatos, discussões, etc., mesmo que em 

língua materna;  

• Exposição objetiva de argumentos;  

• Análise de recursos da oralidade em cenas de desenhos, programas infanto-

juvenis, filmes, etc. 
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ENSINO MÉDIO 
 

1. APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA. 

                 O ensino das línguas estrangeiras modernas começa a ser 

valorizado depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. 

                 Em 1837, o Colégio Pedro II, primeiro em nível secundário no Brasil, 

apresentava em seu currículo sete anos de francês, cinco de inglês e três de 

alemão. Em 1916, com a publicação de Cours de Lingüistic Générale por 

Ferdinand Saussure, inauguram-se os estudos da linguagem em caráter 

científico, sendo a língua objeto de estudo para a Lingüística.  

                 Em 1942, a Reforma Capanema atribui ao ensino secundário um 

caráter patriótico e as línguas privilegiadas são o francês, o inglês e o 

espanhol, que é introduzido no lugar do alemão. 

                 Após a Segunda Guerra Mundial, a dependência econômica e 

cultural do Brasil, em relação aos Estados Unidos, intensificou-se e, com isso, 

a necessidade de aprender inglês tornou-se cada vez maior. 

                Como tentativa de rompimento com a hegemonia de um único idioma 

ensinado nas escolas, criou-se, em 1982, o Centro de Línguas Estrangeiras, no 

Colégio Estadual do Paraná que, posteriormente, expandiu-se em todo o 

Estado. 

                 Em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, 

nº 9394, determinou no Ensino Fundamental a oferta obrigatória de pelo menos 
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de uma Língua Estrangeira Moderna, escolhida pela comunidade escolar. Em 

relação ao Ensino Médio, a Lei determina que seja incluída uma Língua 

estrangeira moderna como disciplina obrigatória, e uma segunda, em caráter 

optativo, dependendo das disponibilidades da instituição.  

                 Uma das argumentações utilizadas para justificar a pluralidade da 

oferta de Línguas Estrangeiras é que sua aprendizagem propicia um espaço de 

reflexão sobre a língua como “discurso e prática social”, de forma a refletir os 

sentidos oferecidos pelas múltiplas culturas inseridas em cada sociedade. E 

levar em conta o objeto de estudo da Língua estrangeira que, segundo as 

DCEs se apresenta: 

O Objeto de estudo da Língua estrangeira contempla as relações com 
a cultura, o sujeito e a identidade. Torna-se fundamental que os 
professores compreendam o que se pretende com o ensino da 
Língua Estrangeira na Educação Básica, ou seja:ensinar e aprender 
línguas é também ensinar e aprender percepções de mundo e 
maneiras de atribuir sentidos, é formar subjetividades, é permitir que 
se reconheça no uso da língua os diferentes propósitos 
comunicativos, independentemente do grau de proficiência atingido 
(DCE: 2008, p.55).   
                                 

                  Por outro lado, se considerarmos que a expansão de uma Língua 

Estrangeira é também a expansão de um conjunto de discursos ideológicos, é 

fundamental observar se o ensino dessa segunda língua corrobora para a 

perpetuação de idéias, de dominação ou emancipação. O ensino de língua 

estrangeira deve garantir que os alunos não se tornem consumidores passíveis 

de cultura e de conhecimento, e sim, criadores ativos. Assim sendo, a 

aprendizagem de uma língua estrangeira adquire um caráter político como 

forma de ação para transformar o mundo.  

                  Nessa perspectiva, a responsabilidade do ensino da língua 

estrangeira amplia-se e exige uma reflexão ampla do educador sobre o modo 

como se ensina e para que se está ensinando. Somente assim haverá uma 

apropriação crítica e histórica do conhecimento para uma maior compreensão 

da realidade sócio-cultural do aluno, tornando-o um agente transformador e 

democrático do seu ambiente de convívio.  

 

1.1. JUSTIFICATIVA   

                   A disciplina de Língua Inglesa se justifica ao possibilitar que o aluno 

realize leitura compreensiva dos textos, identificando as ideias principais, as 

informações explícitas e implícitas, identificando as características de cada 

gênero. Sendo capaz, a partir desses estudos, de produzir textos escritos e 
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orais articulando as informações acerca dos conhecimentos linguísticos 

presentes em cada texto, a fim de interagir com o mundo que o cerca, sendo 

capaz de entendê-lo e modificá-lo quando necessário. 

  As diretrizes curriculares da disciplina de tradição curricular 

apresentam o fundamento teórico-metodológico, a partir dos quais definem os 

rumos da disciplina, seja no que se refere ao tratamento a ser dado aos 

conteúdos por meio dos procedimentos metodológicos e avaliativos. 

        O ensino da Língua Estrangeira está embasado nos conteúdos 

estruturantes que são fundamentais para a compreensão do objeto do estudo 

da Língua, que estão divididos em Leitura, Oralidade, Escrita e Análise 

Linguística. Levando-se em conta a unidade teórico-metodológica 

fundamentada nas Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira.  

  Dessa forma, os conteúdos básicos, a abordagem teórico-

metodológica e a avaliação precisam ser contínuas e integradas. Assim como a 

diversidade de gêneros discursivos precisa estar presente ao longo de todas as 

séries do Ensino Médio, não se limitando apenas aos gêneros indicados aqui. 

Ressalta-se que a diferença significativa entre as séries está no grau de 

complexidade dos textos e de sua abordagem, tendo em vista a realidade do 

aluno e o seu processo de aprendizagem. 

 

1.2. OBJETIVOS GERAIS.  

  OO  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  ddeevvee  sseerr  vvoollttaaddoo  ppaarraa  aa  ffoorrmmaaççããoo  bbáássiiccaa  

ddoo  cciiddaaddããoo,,  aalléémm  ddee  ffoorrnneecceerr  ssuubbssííddiiooss  ppaarraa  ssee  pprrooggrreeddiirr  nnoo  ttrraabbaallhhoo  ee  eessttuuddooss  

ppoosstteerriioorreess,,  ppoossssiibbiilliittaannddoo  aa  aapprroopprriiaaççããoo  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddaa  ““LLíínngguuaa  

EEssttrraannggeeiirraa””  ccoomm  uummaa  ccoommpprreeeennssããoo  ccrrííttiiccaa  ddaa  ssoocciieeddaaddee,,  ttoorrnnaannddoo--ooss  mmaaiiss  

ccoonnsscciieenntteess,,  ccrrííttiiccooss..  

                  Ensinar e aprender línguas são, também, ensinar e aprender 

percepções de mundo e maneiras de construir sentidos; é formar 

subjetividades, independentemente do grau de proficiência atingido. O ensino 

de língua estrangeira amplia as perspectivas de ver o mundo, de avaliar os 

paradigmas já existentes e cria novas possibilidades de construir sentidos do e 

no mundo.  

                  A língua estrangeira será trabalhada de maneira a proporcionar a 

inclusão social, o desenvolvimento da consciência do papel das línguas na 
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sociedade; o reconhecimento da diversidade cultural e o processo de 

construção das identidades transformadoras. 

                 O contato com os múltiplos gêneros textuais, manifestados em forma 

de diferentes linguagens inseridas no mundo globalizado, busca ampliar a 

compreensão de várias culturas; ativar procedimentos interpretativos, tornando 

possível a construção de significados, aumentando as possibilidades de 

entendimento de mundo do aluno como um instrumento de comunicação 

universal para contribuir na transformação e crescimento do cidadão.  

                 Assim, ao final do Ensino Médio, espera-se que o aluno seja capaz 

de:     

- Usar a língua estrangeira em situações de comunicação oral e 

escrita;   

- Vivenciar formas de participação que possibilitem estabelecer 

relações entre ações individuais e coletivas;  

- Compreender que os significados são sociais e historicamente 

construídos e passíveis de transformação na prática social;  

- Conscientizar sobre o papel das línguas na sociedade, 

possibilitando o acesso à informação, ao conhecimento e o entendimento do 

mundo;  

- Ativar procedimentos interpretativos proporcionando a construção 

de significados e possibilidades para que o aluno entenda o mundo e contribua 

para a transformação da sociedade. 

- Reconheça e compreenda a diversidade lingüística e cultural, bem 

como seus benefícios para o desenvolvimento do país. 

 

2. CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E BÁSICOS. 

       O conteúdo estruturante de Língua Estrangeira Moderna é o discurso 

como prática social, a partir de diferentes gêneros discursivos manifestados 

nas práticas sociais de leitura, escrita e oralidade, permeados pela análise 

linguística. 

 O trabalho com diferentes gêneros textuais deve levar o aluno a 

perceber a gama de discursos existentes nos mais variados contextos, bem 

como, as vozes que permeiam as relações sociais e as relações de poder.  É 

preciso que os níveis de organização lingüística sirvam  para a compreensão 

da linguagem, na produção escrita, oral, verbal e não verbal. 



 154 

                  Entretanto,  os conteúdos específicos para o Ensino Médio, por 

série, serão desdobrados a partir de textos (verbais e não-verbais), 

considerando seus elementos linguístico-discursivos (fonético-fonológicos, 

léxico-semânticos e sintáticos), manifestados nas práticas discursivas (leitura, 

escrita e oralidade), pois esses serão consequentes e inerentes aos textos 

trabalhados.  

 

Conteúdos Básicos 

Gêneros discursivos: 

 Artigo acadêmico  

 Mapa 

 Apresentação formal / Pessoas famosas 

 Blog 

 Ficha para cadastramento em site 

 Artigos informativos 

 Textos Explicativos  

 Histórias em quadrinhos 

 Conversa telefônica 

 Manga 

 Árvore genealógica 

 Diálogos 

 Tira 

 Organizar calendários 

 Ficha pessoal 

 Descrição de alguns aspectos de lugares 

 Descrição de cultura 

 E-mail 

 Introdução de livro 

 Reportagem 

 Introdução como usar celulares 

 Artigo de opinião 

 Biografias  

 Capa de revistas 

 Discurso 
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 Autobiografia 

 Entrevista 

 Abstract 

 Extrato de um romance  

 Crítica literária 

 Fábula 

 Trecho de filme 

 Nota de opinião 

 Gráfico de mapa 

 Texto comparativo 

 Artigo de jornal. 

 Nota de opinião sobre um fato importante 

 Planos de Férias 

 Texto informativo 

 Texto de opinião 

 Fotos 

 Legenda  

 Gráfico 

 Carta ao leitor (e-mail = suporte) 

 Convite 

 Conto 

 Resenha 

 Depoimento 

 Anúncio publicitário 

 Palestra 

 Citações 

 Relato pessoal 

 Fórum de debate 

 Texto narrativo 

 Menu 

 Letra de música 

 Cartão comemorativo 

 Artigo de divulgação científica 

 Conselhos sobre nutrição / hábitos alimentares 
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 Site 

 Pôster. 

 Artigo técnico/informativo  

 Narrativa  

 Trecho de um guia turístico  

 Artigo de opinião, relato  

 Texto descritivo (parágrafo) pesquisa 

 Slogans 

 Cartão comemorativo 

 Resumo 

 Agenda pessoal, artigo institucional 

 Previsões ou frases sobre o futuro  

 Tabela de horário de vôo 

 Julgamento  

 Notícia jornalística 

 Descrição física 

 Narrativa literária 

 Descrição de um assalto 

 Discurso político 

 Juramento de posse / Temas polêmicos 

 Citações famosas de presidentes 

 Verbetes de dicionário 

 Anúncio de campanha eleitoral 

 Campanha eleitoral 

 Obra de arte 

 Crítica de arte  

 Receita culinária 

 Trecho literário 

 Explicação de uma tradição 

 Formulário de emprego  

 Documentário  

 Diagrama e tabela 

 Elaboração de perguntas 

 Gráficos  
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 Debate 

 Ficha de animal 

 

LEITURA 

• Identificação do tema; 

• Intertextualidade; 

• Intencionalidade; 

• Vozes sociais presentes no texto; 

• Léxico; 

• Coesão e coerência; 

• Marcadores do discurso; 

• Funções das classes gramaticais no texto; 

• Elementos semânticos; 

• Discurso direto e indireto; 

• Emprego do sentido denotativo e conotativo no texto 

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem); 

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão, negrito); 

• Variedade lingüística; 

• Acentuação gráfica; 

• Ortografia. 

 

ESCRITA 

• Tema do texto; 

• Finalidade do texto; 

• Intencionalidade do texto; 

• Intertextualidade; 

• Condições de produção; 

• Informatividade (informações necessárias para a coerência do texto); 

• Vozes sociais presentes no texto; 

• Vozes verbais; 

• Discurso direto e indireto; 

• Emprego do sentido denotativo e conotativo no texto; 

• Léxico; 

• Coesão e coerência; 
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• Funções das classes gramaticais no texto; 

• Elementos semânticos; 

• Recursos estilísticos (figuras de linguagem); 

• Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos 

(como aspas, travessão e negrito); 

• Variedade linguística; 

• Ortografia; 

• Acentuação gráfica. 

 

ORALIDADE 

• Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, etc ...; 

• Adequação do discurso ao gênero; 

• Turnos de fala; 

• Vozes sociais presentes no texto; 

• Variações linguísticas; 

• Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 

• Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito; 

• Adequação da fala ao contexto; 

• Pronúncia. 

 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

LEITURA  

É importante que o professor:  

• Propicie práticas de leitura de textos e diferentes gêneros;  

• Considere os conhecimentos prévios dos alunos;  

• Formule questionamentos que possibilitem inferências sobre o texto;  

• Encaminhe discussões e reflexões sobre: tema, intenções, intertextualidade, 

aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, temporalidade, vozes sociais e 

ideologia;  

• Proporcione análises para estabelecer a referência textual;  

• Conduza leituras para a compreensão das partículas conectivas; 

• Contextualize a produção: suporte/ fonte, interlocutores, finalidade, época;  

• Utilize textos não-verbais diversos: gráficos, fotos, imagens, mapas e outros;  

• Relacione o tema com o contexto atual;  

• Oportunize a socialização das ideias dos alunos sobre o texto;  
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• Instigue o entendimento/reflexão das diferenças decorridas do uso de 

palavras e/ou expressões no sentido conotativo e denotativo, bem como de 

expressões que denotam ironia e humor;  

• Estimule leituras que suscitem no reconhecimento do estilo, próprio de 

diferentes gêneros. 

 

ESCRITA 

É importante que o professor:  

• Planeje a produção textual a partir da delimitação tema, do interlocutor, 

intenções, intertextualidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, 

temporalidade e ideologia;  

• Proporcione o uso adequado de palavras e expressões para estabelecer a 

referência textual;  

• Conduza à utilização adequada das partículas conectivas;  

• Estimule a ampliação de leituras sobre o tema e os gêneros propostos;  

• Acompanhe a produção do texto;  

• Acompanhe e encaminhe a reescrita textual: revisão dos argumentos das 

ideias, dos elementos que compõem o gênero. 

• Instigue o uso de palavras e/ou expressões no sentido conotativo e 

denotativo, bem como de expressões que denotam ironia e humor;  

• Estimule produções em diferentes gêneros;  

• Conduza a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, estruturais e 

normativos.  

 

ORALIDADE  

É importante que o professor:  

• Organize apresentações de textos produzidos pelos alunos levando em 

consideração a: aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e finalidade do 

texto;  

• Oriente sobre o contexto social de uso do gênero oral selecionado;  

• Prepare apresentações que explorem as marcas linguísticas típicas da 

oralidade em seu uso formal e informal;  

• Estimule contação de histórias de diferentes gêneros, utilizando-se dos 

recursos extralinguísticos, como: entonação, expressões facial, corporal e 

gestual, pausas e outros;  
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• Selecione discursos de outros para análise dos recursos da oralidade, como: 

cenas de desenhos, programas infanto-juvenis, entrevistas, reportagem entre 

outros. 

 

3. METODOLOGIA DA DISCIPLINA .  

                                              O que sustenta este documento é uma abordagem que valoriza 

a escola como um espaço social, responsável pela apropriação crítica e 

histórica do conhecimento enquanto instrumento de compreensão da realidade 

social e da atuação crítica e democrática para a transformação da realidade. A 

escolarização tem o compromisso de prover aos alunos meios necessários 

para que não apenas assimilem o saber enquanto resultado, mas apreendam o 

processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. 

Conforme DCEs:                                   

Partindo desses princípios, a pedagogia crítica é o referencial teórico 
que sustenta este documento de Diretrizes Curriculares, por ser esta 
a tônica de uma abordagem que valoriza a escola como espaço 
social democrático, responsável pela apropriação crítica e histórica do 
conhecimento como instrumento de compreensão das relações 
sociais e para a transformação da realidade. Ancorada nos 
pressupostos da pedagogia crítica, entende-se que a escolarização 
tem o compromisso de prover aos alunos meios necessários para que 
não apenas assimilem o saber como resultado, mas apreendam o 
processo de sua produção, bem como as tendências de sua 
transformação. A escola tem o papel de informar, mostrar, desnudar, 
ensinar regras, não apenas para que sejam seguidas, mas 
principalmente para que possam ser modificadas. Inspirando-se nas 
palavras de Simon (apud JORDÃO, 2004a, p. 164), (DCE: 2008, 
p.52).  

 
              O estudo da Língua Estrangeira será realizado através da Abordagem 

Comunicativa “que favorece o uso da língua pelos alunos, mesmo de forma 

limitada, e evidencia uma perspectiva utilitarista de ensino, na qual a língua e 

concebida como um sistema para a expressão do significado, num contexto 

interativo.” (DCE 2008).   

                A proposta metodológica a ser trabalhada, possibilita a análise e 

reflexão sobre os fenômenos Lingüísticos e culturais como realizações 

discursivas, as quais se revelam na/pela história dos sujeitos que fazem parte 

deste processo.  

                 As reflexões discursivas e ideológicas dependem de uma interação 

primeira com o texto. Isto não representa privilegiar a prática da leitura em 

detrimento às demais no trabalho em sala de aula, visto que na interação com 

o texto, há uma simultânea utilização de todas as práticas discursivas: leitura, 
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escrita, oralidade e compreensão auditiva. É nesta abordagem que leitura, 

escrita e oralidade se interagem. Texto e leitura são indissociáveis. Referem-se 

às estratégias de compreensão, discussão, organização e produção de textos, 

bem como ao contexto social, aos papéis que leitores e escritores exercem em 

seus grupos sociais e seus propósitos.               

                 A proposta do Ensino de L.E.M. considera a leitura como interação 

entre os múltiplos textos e ocorrem na relação entre o leitor, texto, autor e 

outros leitores.  A leitura ancorada numa perspectiva crítica promove a 

construção e a percepção de mundo do sujeito leitor, tornando-o capaz de criar 

significados e sentidos que contribuam para uma maior compreensão diante do 

texto. Esse processo de construção de sentido, apoiado na bagagem cultural e 

com acesso permanente a língua inglesa, são fundamentais para a prática 

social do cidadão e interpretação dos discursos de sua comunidade.  

                                  Os conhecimentos lingüísticos serão trabalhados dependendo do 

grau de conhecimento dos alunos e estarão voltados para a interação que 

tenha por finalidade o uso efetivo da linguagem e não a memorização de 

conceitos. Serão selecionados a partir das necessidades de cada gênero 

textual. 

                 Ao trabalhar com as diferentes culturas, é importante que o aluno, ao 

contrastar a sua cultura com a do outro, perceba-se como sujeito histórico-

crítico e socialmente constituído e, assim, elabore a consciência da própria 

identidade. Em relação à escrita, não podemos esquecer que ela deve ser vista 

como uma atividade sóciointeracional, ou seja, significativa. 

                 Os Gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira 

que dispõem as formas gramaticais. Aprendemos a moldar nossa fala às 

formas do gênero. "Se não existissem gêneros e se não os dominássemos, 

tendo que criá-los pela primeira vez no processo da fala, a comunicação verbal 

seria quase impossível". (Bakhtin, 1998). Portanto, é fundamental que se 

apresente ao aluno textos em diferentes gêneros textuais, mas sem categorizá-

los. 

                O objetivo da língua será o de proporcionar ao aluno a possibilidade 

de interagir com a infinita variedade discursiva presente nas diversas práticas 

sociais. Apresentar ao aluno textos pertencentes a vários gêneros: publicitários, 

jornalísticos, literários, informativos, de opinião, etc., ressaltando as suas 

diferenças estruturais e funcionais, a sua autoria, bem como o caráter do 
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público a que se destina e, sobretudo, aproveitar o conhecimento que ele já 

tem das suas experiências com a língua materna, é imprescindível.       

Os textos literários serão apresentados aos alunos de modo que 

provoquem reflexão e façam com que os percebam como uma prática social de 

um determinado contexto sócio-cultural particular.  

O ensino de língua estrangeira estará articulado com as demais 

disciplinas do currículo, objetivando relacionar os vários conhecimentos. Isso 

não significa obrigatoriamente, desenvolver projetos envolvendo inúmeras 

disciplinas, mas fazer com que o aluno perceba que conteúdos com disciplinas 

distintas podem, muitas vezes, estar relacionados entre si.  

A princípio,  é preciso levar em conta  o processo de continuidade, ou 

seja, a “manutenção de uma progressão entre as séries, considerando as 

especificidades da língua estrangeira ofertadas, as condições de trabalho 

existentes na escola, o projeto político-pedagógico, a articulação com as 

demais disciplinas do currículo e o perfil dos alunos” (DCE: 2008, p. 62). 

                Ao se trabalhar os textos, propõe-se uma análise lingüístico-

discursivos   dos elementos não só de natureza lingüística, mas, 

principalmente, os de  fins educativos, visando a abordagem de assuntos 

polêmicos, adequados à faixa etária, conforme os interesses dos alunos. Vale 

ressaltar a importância de se trabalhar os diversos tipos de texto, com 

diferentes graus de complexidade da estrutura lingüística.  

               Propõe-se a participação do aluno na escolha  temática dos textos, 

visto  que um dos objetivos é possibilitar a participação  do mesmo, permitindo, 

assim, a construção de relações entre ações individuais e coletivas. A prática 

de tal  experiência  permite que os alunos compreendam os interesses do 

grupo e escolham conteúdos mais significativos promovendo a participação de 

todos os alunos. 

               Vale atentar para a escolha de textos que não priorizem uma “visão 

monolítica e estereotipada  de cultura” (DCE: 2008, p. 51). Assim, os conteúdos 

poderão dar ao aluno indicativos para perceber os avanços nos estudos, na 

medida em que forem baseados no planejamento estabelecidos entre 

professores ao longo do ano.   

               É importante destacar que os conteúdos gramaticais serão definidos a 

partir das escolhas textuais, enfatizando o conteúdo e não a forma. O uso do 
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texto é fundamental para o desenvolvimento da compreensão da leitura, da 

escrita e da oralidade. 

                   Serão observados os diferentes níveis de aprendizagem e 

bagagem de conteúdos diagnosticados no início do ano, e será dado uma 

atenção especial ao ensino Noturno, bem como suas peculiaridades, sendo 

assim, a Língua Estrangeira deve contemplar os discursos sociais que a 

compõem, ou seja, aqueles manifestados em forma de textos diversos 

efetivados nas práticas discursivas (BAKHTIN, 1988). 

                   A língua será trabalhada como um todo sem privilegiar as práticas 

discursivas de leitura, oralidade e escrita já que elas não são segmentadas, e 

na interação com o texto pode haver uma mistura complexa da linguagem 

escrita, visual e oral. Além disto, as práticas discursivas não se separam em 

situações concretas de comunicação, e a análise linguística será trabalhada a 

partir dos textos, de forma articulada e contextualizada, interagindo com os 

gêneros do discurso. 

Os recursos didáticos apóiam-se no uso do livro didático “English 

For All”, livro didático “Língua Estrangeira Moderna – Espanhol e Inglês”, 

Ensino Médio, da Secretaria de Estado da Educação, elaborado pelos 

professores da Rede Pública de Ensino em 2006. Além desse material, serão 

utilizados outros livros paradidáticos, bem como dicionários, textos variados (de 

revistas e jornais, visuais e não visuais) vídeos, DVDs, fitas de áudio, CD-ROM, 

Internet, TV multimídia e outros materiais pedagógicos.  

Serão promovidas reflexões, juntamente com o aluno, de forma a 

desvendar os valores subjacentes, abordando criticamente uma leitura do 

mundo e, ao mesmo tempo, levá-lo a contemplar a diversidade regional e 

cultural. 

                   A Lei nº 10.639/03, que trata das Relações Étnico-Raciais e  

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola, será trabalhado através 

de ações que propiciem o contato com a cultura africana e afro-descendente, 

dentro da Língua Inglesa, culminando em exposições de obras literárias de 

escritores negros, documentários, filmes com temáticas sobre o racismo e 

preconceito, costumes e hábitos, procurando destacar a contribuição da  

cultura dos povos negros, falantes da língua inglesa.            

                   A Lei nº 9795/99, que afirma “Que a educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 
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presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não formal.” Sendo assim serão trabalhas nas  

diferentes disciplinas através da interdisciplinaridade onde deverá ser uma 

prática integrada, contínua e permanente no desenvolvimento dos conteúdos 

específicos. Sendo assim serão adotadas metodologias diversificadas, para 

despertar em todos à consciência de que o ser humano faz parte do meio 

ambiente, lembrando que os problemas ambientais refletem com a consciência 

que atinge a todos nós. 

                   A Lei nº 11645/0o8, que trata da História e Cultura dos Povos 

Indígenas por fazer parte da nossa história e da cultura de outros países.                                       

Além desses temas serão trabalhados o Desenvolvimento Sócio-educacional: 

Cidadania e direitos Humanos; Enfrentamento à Violência;  Prevenção ao uso 

indevido de Drogas; Gênero e Diversidade Sexual; Educação do campo e 

outros temas contemporâneos de acordo com a necessidade dos alunos, 

escola e comunidade. 

 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação está profundamente relacionada com o processo de 

ensino e, portanto, deve ser entendida como mais um momento em que o 

aluno aprende. É um elemento de reflexão continua do professor sobre sua 

prática educativa e revela aos alunos suas dificuldades, progressos e 

possibilidades. 

A avaliação deve fornecer dados sobre o desenvolvimento das 

capacidades do educando e o grau de desenvolvimento intelectual, 

aplicabilidade dos objetivos de conhecimentos ensinados que orientarão os 

ajustes e intervenções pedagógicas visando à aprendizagem da forma mais 

adequada para o aluno.   

A relevância e a adequação dos conteúdos estão atreladas, ainda, às 

características psicossociais dos alunos, capacidade para estabelecer relações 

entre os conteúdos, às necessidades de seu dia-a-dia e com o  contexto 

cultural.   

Além disso, é importante nesse processo o feedback das avaliações 

aos alunos com os devidos comentários, para que eles possam entender o 

processo de aprendizagem e, assim, buscar a superação das suas 

dificuldades.  
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As informações obtidas através da avaliação devem revelar os 

resultados da aprendizagem para que essa possa fluir em bases consistentes, 

apoiando-se em conhecimentos teóricos que necessitam ser solidificados.  

O papel da avaliação é diagnosticar o avanço do conhecimento, 

caracterizando-se como um processo contínuo de comprometimento com o 

saber científico, cultural e social.  

Nesse sentido, é necessário que o professor tenha uma visão de 

conjunto no processo de avaliação levando em conta que: 

- Para que um processo de aprendizagem seja efetivo, ele deve 

contemplar a avaliação diagnóstica, contínua, formativa e reflexiva; 

- O processo de ensino-aprendizagem do conteúdo deve 

contemplar  o acompanhamento metodológico e avaliativo;  

- Na avaliação contínua, é necessário que o professor e os alunos 

analisem quanto e como conseguiram aproximar-se dos objetivos propostos; 

- O registro e a observação do desempenho do aluno devem ser 

feitos pelo professor de forma contínua e reflexiva;  

- A avaliação pressupõe um clima de cooperação e confiança entre 

professor e aluno, o que favorece a prática de auto-avaliação entre ambos; 

- As aprendizagens dos alunos devem ser consideradas como 

parâmetros para realimentação dos encaminhamentos adotados. 

Nessa proposta avaliativa, a língua é concebida como prática social e 

discursiva. A avaliação formativa, na sua condição contínua e diagnóstica deve 

ser privilegiada, a fim de promover a análise e reflexão no encaminhamento 

das intervenções pedagógicas.   

 A avaliação de determinado dado de produção em língua 

estrangeira considera o erro como efeito da própria prática, ou seja, o vê como 

resultado do processo de aquisição de uma nova língua. Portanto, na avaliação 

o erro precisa ser visto como um passo para que a aprendizagem se efetive e 

não como um entrave no processo. É preciso lembrar que o processo de 

aprendizagem não é linear, não acontece da mesma forma e, ao mesmo 

tempo, para diferentes pessoas. Cabe ao professor, avaliar, priorizar o 

processo de crescimento do aluno e não apenas mensurar o conhecimento por 

ele alcançado.  

A avaliação servirá, além de aferir a aprendizagem do aluno, fazer 

com que o professor repense a sua metodologia e planeje as suas aulas de 
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acordo com as necessidades de seus alunos. E, através dela,  é possível 

perceber quais são os conhecimentos lingüísticos, discursivos, sócio-

pragmáticos ou culturais – e as práticas – leitura, escrita e oralidade – que 

ainda não foram suficientemente trabalhadas e que precisam ser abordadas 

mais exaustivamente para garantir a efetiva interação do aluno com os 

discursos em língua estrangeira.   

Assim, serão utilizados como critérios de avaliação provas objetivas 

e discursivas: leitura de textos de diversos gêneros textuais,  debates, 

seminários, interpretações de textos, diálogos orais e escritos, elaboração de 

narrações, dissertações, resumos, poesias, trabalhos individuais e em grupos, 

músicas, teatros, filmes, jogos e outras atividades. 

Para que essa avaliação aconteça com êxito, faz-se necessário que 

a mesma deixe de ser utilizada, segundo Luckesi (2005, p. 166)  como “recurso 

de autoridade e assuma papel de auxiliadora”.                             

                   O sistema de avaliação do colégio Estadual Antônio Garcez 

Novaes está em consonância com o Art. 24 da LDB – Art. 116. Diz que: A 

avaliação é continua, cumulativa e processual devendo refletir o 

desenvolvimento global do aluno e considerar as características individuais 

deste no conjunto dos componentes curriculares, com preponderância dos 

componentes qualitativos sobre os quantitativos. 

                   Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, citado por LIBÂNEO 

(1991; p196) “a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes 

do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar 

decisões sobre o seu trabalho”.  

                   Para isto vamos utilizar múltiplos instrumentos na avaliação 

escolar, que vão garantir maior confiança nos resultados. O uso de 

instrumentos variados auxiliará o professor a analisar facetas diferenciadas do 

desempenho do aluno, favorecerá orientações para a tomada de decisão.  

 Provas orais e escritas;  

 Pesquisa bibliografica; 

 Pesquisa em grupo; 

 Pesquisa em dupla; 

 Produção de textos; 

 Análise de textos, mapas e documentos; 

 Seminários; 
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 Leitura e interpretação de texto; 

 Dinâmicas em grupo; 

 Leitura, escrita, desenho; 

 Elaboração de painéis; 

 Elaboração de murais; 

 Debates; 

 Discussão em grupo; 

 Resolução de exercícios propostos; 

 Produção de resenhas, relatórios, resumos; 

 Teatro e outros. 

 

Art. 118 – O sistema de avaliação ditado pelo Estabelecimento de Ensino é 

Bimestral, composto pela somatória da nota 5,0 (cinco) referente as atividades 

diversificadas, mais a nota 5,0 (cinco) proveniente de uma prova escrita, 

totalizando nota final 10,0 (dez), sendo que a media mínima para aprovação é 

6,0. 

 

Art. 124 – A recuperação de estudos é direito de todos os alunos independente 

do nível de apropriação dos conhecimentos básicos; 

 

Art. 126 – Parágrafo Único – A proposta de recuperação de estudos deverá 

indicar à área de estudos e os conteúdos da disciplina; 

 

Art. 127 – O peso da recuperação de estudos deverá ser proporcional como 

um todo, ou seja, equivalerá de 0 a 100% de apreensão e retomada dos 

conteúdos. 

 

OBS: O registro no livro de Registro de Classe deverá ser do cômputo de 0 a 

10,0; 

 

A soma total das notas no livro de registro de classe não pode ultapassar os 

100 pontos. 

 

Art. 131 – Parágrafo Único: Os resultados da recuperação serão incorporados 

as avaliações efetuadas durante o período letivo, constituindo-se em mais um 
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componente do aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no 

livro de Registro de Classe. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

LEITURA  

Espera-se do aluno:  

• Realização de leitura compreensiva do texto;  

• Localização de informações explícitas e implícitas no texto;  

• Posicionamento argumentativo;  

• Ampliação do horizonte de expectativas;  

• Ampliação do léxico;  

• Percepção do ambiente no qual circula o gênero;  

• Identificação da ideia principal do texto;  

• Análise das intenções do autor;  

• Identificação do tema;  

• Dedução dos sentidos de palavras e/ou expressões a partir do contexto;  

• Compreensão das diferenças decorridas do uso de palavras e/ou expressões 

no sentido conotativo e denotativo;  

• Reconhecimento de palavras e/ou expressões que estabelecem a referência 

textual.  

 

 

ESCRITA  

Espera-se do aluno:  

• Expressão de ideias com clareza;  

• Elaboração de textos atendendo:  

- às situações de produção propostas (gênero, interlocutor, 

finalidade...);  

- à continuidade temática;  

• Diferenciação do contexto de uso da linguagem formal e informal;  

• Uso de recursos textuais como: coesão e coerência, informatividade, 

intertextualidade, etc;  

• Utilização adequada de recursos linguísticos como: pontuação, uso e função 

do artigo, pronome, substantivo, etc;  
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• Emprego de palavras e/ ou expressões no sentido conotativo e denotativo, 

bem como de expressões que indicam ironia e humor, em conformidade com o 

gênero proposto. 

 

ORALIDADE  

Espera-se do aluno:  

• Pertinência do uso dos elementos discursivos, textuais, estruturais e 

normativos;  

• Reconhecimento de palavras e/ ou expressões que estabelecem a referência 

textual;  

• Utilização do discurso de acordo com a situação de produção (formal/ 

informal);  

• Apresentação de ideias com clareza;  

• Compreensão de argumentos no discurso do outro;  

• Exposição objetiva de argumentos;  

• Organização da sequência da fala;  

• Respeito aos turnos de fala;  

• Participação ativa em diálogos, relatos, discussões, quando necessário em 

língua materna, etc.;  

• Utilização consciente de expressões faciais corporais e gestuais, de pausas e 

entonação nas exposições orais, entre outros elementos extralinguísticos. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR ENSINO FUDAMENTAL DE 

MATEMÁTICA. 

 

1. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

A ciência Matemática veio se desenvolvendo desde os tempos 

antigos juntamente com os processos econômicos e culturais, buscando 

acompanhar as necessidades de cada época. Assim também a própria 

disciplina sofreu transformações para atender às exigências sociais. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

Matemática:  

O objeto de estudo desse conhecimento ainda está em 
construção, porém está centrado na prática pedagógica e 
engloba as relações entre o ensino, a aprendizagem e o 
conhecimento matemático (FIORENTINI & LORENZATO, 
2001), e envolve o estudo de processos que investigam como o 
estudante compreende e se apropria da própria Matemática 
“concebida como um conjunto de resultados, métodos, 
procedimentos, algoritmos etc.” (MIGUEL & MIORIM, 2004, P. 
70). 
 

Hoje a matemática é uma das mais importantes ferramentas da 

sociedade moderna. Apropriar-se dos conceitos e procedimentos matemáticos 

básicos contribui para a formação do futuro cidadão, que se engajará no 

mundo do trabalho, das relações sociais, culturais e políticas. 

Para compreender o mundo em nossa volta e poder atuar nele é 

preciso que o sujeito seja capaz de construir estratégias para resolver 

situações-problemas, comprovar e justificar resultados, argumentar 

logicamente, conhecer formas geométricas, organizar, analisar e interpretar as 

informações, localizar e representar. 

Faz se necessário que o saber informal e cultural se incorpore ao 

trabalho matemático escolar, assim, diminuindo a distância entre a Matemática 

da escola e a Matemática da vida. 

O ensino de Matemática deve contribuir de forma direta e indireta 

para a cidadania consciente e para isso é preciso conceber o objeto de estudo 

como um conhecimento em construção, porém, centrado na prática pedagógica 
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e englobando as relações entre o ensino, a aprendizagem e o conhecimento 

matemático. 

A efetivação desta proposta requer um professor comprometido com 

sua função, sendo um educador matemático e um pesquisador em contínua 

formação, que não utilize apenas da matemática proposta pelos livros 

didáticos, que geralmente é apresentado como algo pronto e acabado com 

conteúdo disposto de forma linear e sequencial. 

A ação docente deve ser voltada tanto para o aspecto cognitivo 

como para a relevância social do ensino da Matemática. 

Conceber a Matemática como atividade em construção conduz a 

propiciar aos alunos um ambiente de aprendizagem, com situações que 

possibilitem aos estudantes a análise, a troca de ideias, o levantamento de 

conjecturas, a  apropriação de conceitos,  o conhecimento de regularidades, a 

generalização, a produção de significados para que o aluno seja um sujeito 

ativo na construção do conhecimento. 

Deverá ainda, utilizar-se do auxílio das tecnologias existentes e de 

novas tecnologias. 

O ensino da Matemática deve contribuir para a formação do cidadão 

para o desenvolvimento da sociedade. Podemos citar como objetivos da 

disciplina de Matemática: 

 Proporcionar ao aluno a possibilidade de compreender conceitos, 

procedimentos e estratégias matemáticas que lhe permitam 

prosseguir na sua formação, bem como exercer plenamente sua 

cidadania; 

 Fazer com que o aluno possa aplicar conhecimentos matemáticos 

na resolução de diversas situações; 

 Viabilizar ao sujeito a possibilidade de estabelecer conexões entre 

os conteúdos matemáticos e deles para com outras áreas do 

conhecimento; 

 Formar sujeitos que construam sentidos para o mundo que 

compreendam criticamente o contexto social e histórico de que 

são frutos e que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes 

de uma inserção cidadã e transformadora da sociedade; 
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2. CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

2.1 Número e Álgebra 

 

Propõe-se o estudo dos números, tendo como meta primordial, no 

campo da aritmética, a resolução de problemas e a investigação de situações 

concretas relacionadas ao conceito de quantidade e com o cotidiano dos  

alunos 

 

2.2 Medidas e Grandezas 

 

Propõe-se o uso das medidas como elemento de ligação entre os 

conteúdos de numeração e os conteúdos de geometria; a idéia principal é a de 

que medir é comparar. 

  

2.3 Geometrias 

 

Propõe-se a partir da realidade explorar o espaço para situar-se  

nele e analisá-lo, percebendo os objetos neste espaço para poder representá-

los, por meio da construção de formas e medições. 

 

2.4 Tratamento da Informação 

 

Propõe-se o uso de conceitos e métodos para coletar, organizar, 

interpretar e analisar dados, que permitem ler e compreender uma realidade, 

trabalhando temas atuais como cultura afro e meio ambiente.         

 

 Conteúdos Estruturantes e seus Desdobramentos 

 

6º. ano  

 

 

 

Conteúdos Estruturantes Conteúdos Básicos 

Números e Álgebra  Sistemas de numeração; 
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 Números Naturais; 

 Múltiplos e divisores; 

 Potenciação e radiciação; 

 Números fracionários; 

 Números decimais. 

  

Grandezas e Medidas  Medidas de comprimento; 

 Medidas de massa; 

 Medidas de área; 

 Medidas de volume; 

 Medidas de tempo; 

 Medidas de ângulos; 

 Sistema monetário. 

Geometrias  Geometria Plana; 

 Geometria Espacial. 

Tratamento da Informação  Dados, tabela e gráficos; 

 Porcentagem. 

 

 

7º. ano  

 

 

Conteúdos Estruturantes Conteúdos Básicos 

Números e Álgebra  Números inteiros; 

 Números Racionais; 

 Equação e Inequação do 1º grau; 

 Razão e proporção; 

 Regra de três simples. 

Grandezas e Medidas  Medidas de temperatura; 

 Medidas de ângulos. 

Geometrias  Geometria Plana; 

 Geometria Espacial; 

 Geometrias não-euclidianas. 

Tratamento da Informação  Pesquisa Estatística; 
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 Média Aritmética; 

 Moda e mediana; 

 Juros simples. 

 

 

8º. ano  

 

 

Conteúdos Estruturantes Conteúdos Básicos 

Números e Álgebra  Números Racionais e Irracionais; 

 Sistemas de Equações do 1º. Grau; 

 Potências; 

 Monômios e Polinômios; 

 Produtos Notáveis. 

Grandezas e Medidas  Medidas de comprimento; 

 Medidas de área; 

 Medidas de volume; 

 Medidas de ângulos. 

Geometrias  Geometria Plana; 

 Geometria Espacial; 

 Geometria Analítica; 

 Geometrias não-euclidianas. 

Tratamento da Informação  Gráfico e Informação; 

 População e amostra. 

 

 

9º. Ano 

 

 

Conteúdos Estruturantes Conteúdos Básicos 

Números e Álgebra  Números reais; 

 Propriedades dos radicais; 

 Equação do 2º grau; 

 Teorema de Pitágoras; 
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 Equações Irracionais; 

 Equações Biquadradas; 

 Regra de Três Composta. 

 

Grandezas e Medidas  Relação Métricas no Triângulo 

Retângulo; 

 Trigonometria no Triângulo 

Retângulo. 

Funções   Noção intuitiva de Função Afim; 

 Noção intuitiva de Função Quadrática. 

Geometrias  Geometria Plana; 

 Geometria Espacial;  

 Geometria Analítica; 

 Geometrias não-euclidianas. 

Tratamento da Informação  Noções de Análise Combinatória 

 Noções de Probabilidade; 

 Estatística; 

 Juros Compostos. 

 

 

 

3. METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 

Para que o ensino da Matemática contribua para a formação global 

do aluno, a qual tem como objetivo maior à conquista da cidadania, é 

fundamental explorar temas que de fato encontrem na matemática uma 

ferramenta indispensável para serem compreendidos. Assim, o aluno percebe 

a real necessidade dessa ciência para a sua vida.  

Os conteúdos que serão explorados juntamente com as atividades 

propostas permitirão que o professor aborde aspectos da vida do aluno ligados 

a outras áreas de conhecimento, como também questões sociais da atualidade. 

Em atendimento a instrução nº 009/2011 – SUED/SEED serão contemplados 

os conteúdos abaixo relacionados: 

 História do Paraná (Lei nº 11645/08); 
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 História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena (Lei nº 

11645/08); 

 Música (Lei nº 11769/08) 

 Prevenção e uso indevido de drogas; 

 Sexualidade Humana; 

 Educação Ambiental (Lei Federal nº 9795/99); 

 Educação Fiscal; 

 Enfrentamento à Violência contra a criança e o adolescente; 

 Direito das Crianças e Adolescente (Lei Federal nº 11 525/07);  

 Educação Tributária Decreto nº 1143/99, Portaria nº 413/02. 

Os temas serão abordados, sempre que possível, por meio de 

situações reais que valorizem o conhecimento prévio do aluno, estimulando-o 

agir reflexivamente e privilegiando a criatividade e a autonomia na busca de 

soluções para os mais diversos problemas.  

O mundo está em constante mudança, dado o grande e rápido 

desenvolvimento da tecnologia. Máquinas de calcular, computadores, internet e 

outros são assuntos do dia-a-dia. A tecnologia da sociedade contemporânea  

deve ser utilizada na escola como recurso didático. A calculadora, por exemplo 

utilizada no momento certo e com objetivos bem definidos, pode ser uma 

excelente ferramenta, é bom lembrar que tão importante quanto realizar 

cálculos corretamente é saber elaborar estratégias de resolução para os 

problemas propostos. As pesquisas liberam os alunos dos cálculos, 

conseguindo se concentrar melhor nos dados. 

Os conteúdos propostos devem ser abordados relacionando com 

outras áreas de conhecimento por meio de tendências metodológicas da 

Educação Matemática, contribuindo para aprendizagem. Para isso, serão 

adotadas as tendências metodológicas da Educação Matemática: 

 

3.1 Resolução de Problemas 

 

Consiste na resolução de exercícios, questões desafiadoras que 

oportuniza o aluno aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas 

situações, isso torna as aulas mais dinâmicas e não restringe o ensino da 

Matemática a modelos clássicos. 
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3.2  Etnomatemática 

 

O papel da etnomatemática é reconhecer e registrar questões de 

relevância social que produzem o conhecimento matemático, sendo que o 

conteúdo matemático deverá relacionar com o ambiente do Indivíduo e suas 

manifestações culturais e relações de produção e trabalho.  

 

3.3 Modelagem Matemática 

 

A Modelagem Matemática é uma alternativa de ensino que favorece 

ao estudante relacionar a matemática escolar com a realidade. 

Segundo Bassanezi (2009 p.16): “A Modelagem Matemática 

consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo 

real. 

 

3.4 Mídias Tecnológicas 

 

Os recursos tecnológicos, como os softwares, a televisão, as 

calculadoras, a internet, entre outros, favorecem as experimentações 

matemáticas, potencializando formas de resolução de problemas. 

Os recursos pedagógicos como o livro didático, livros paradidáticos, 

jornais, revistas, materiais manipuláveis e outros também são importantes. 

Para que os objetivos sejam alcançados, os recursos pedagógicos e 

tecnológicos devem oportunizar aos educados construírem o conhecimento 

matemático e refletirem sobre o conhecimento adquirido. 

 

 

 4. AVALIAÇÃO  

 

A avaliação deve ser diagnóstica, contínua, processual, diversificada 

e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o 

de eventuais provas finais. Em Matemática a avaliação deve analisar até que 

ponto os alunos integraram e deram sentido a informação se consegue aplicá-
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los em situações que exijam raciocínio e pensamento criativo e se são capazes 

de utilizar a Matemática para comunicar ideias em suas tomadas de decisões. 

Portanto, é preciso avaliar o poder matemático, ou seja, sua capacidade de 

usar a informação para raciocinar, pensar criativamente e para formular 

problemas, resolvê-los e refletir corretamente sobre eles. 

O professor, no processo avaliativo, deve observar e diagnosticar as 

dificuldades dos alunos e criar oportunidades diversificadas para que possam 

expressar seu conhecimento. Podendo ser por  manifestações escritas, orais e 

de demonstração, inclusive por meio de ferramentas e equipamentos, tais 

como materiais manipuláveis, computador e  calculadora. 

Alguns critérios devem ser utilizados pelo professor para avaliar as 

atividades propostas. Essas práticas devem possibilitar ao educador verificar 

se o aluno: 

 comunica matematicamente, oral ou escrito;  

 compreende, por meio da leitura, o problema matemático; 

 elabora um plano que possibilite a solução do problema; 

 encontra meios diversos para a resolução de um problema 

matemático; 

 realiza o retrospecto da solução de um problema. 

O sistema de avaliação adotado pelo Estabelecimento de Ensino é 

Bimestral, composto pela somatória da nota 5,0 (cinco) referente as atividades 

diversificadas, mais a nota 5,0 (cinco) proveniente de uma prova escrita, 

totalizando nota final 10,0 (dez), sendo que a média mínima para aprovação é 

6,0. A recuperação de estudos é direito de todos os alunos independentemente 

do nível e apropriação dos conhecimentos básicos. O peso da recuperação de 

estudos deverá ser proporcional como um todo, ou seja, equivalerá de 0 a 

100% de apreensão e retomada dos conteúdos. 

A recuperação de estudos da aprendizagem do aluno no decorrer do 

processo, deve utilizar-se de  todas estratégias possíveis, para que o aluno 

aprenda. Sendo que avaliação deve acontecer por meio de um procedimento 

contínuo, para os alunos que apresentam aproveitamento insatisfatório. 

A avaliação deve dar oportunidades para os alunos demonstrarem o 

que podem e sabem fazer, sendo constante no cotidiano da aula, de modo a 

orientar e ajustar o processo de ensino aprendizagem. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE MATEMÁTICA DO ENSINO 

MÉDIO. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

A Matemática que conhecemos atualmente vem sendo desenvolvida 

desde os povos das antigas civilizações, como os babilônios, que por volta de 

2000 a.C, já acumulavam registros classificados como Álgebra elementar. 

Segundo Ribnikov (1987), esse período marcou o nascimento da Matemática. 

Foram os pitagóricos que na Grécia, séculos mais tarde discutiram sobre a 

importância e o papel da Matemática no ensino e na formação das pessoas. 

A busca por conhecimento tem levado o homem, ao longo de toda a 

história da humanidade, a elaborar conceitos, estratégias e estudar 

informações disponíveis. 

Intrínseca a essa busca e desenvolvimento, a Matemática com seu 

grande poder instrumental, têm-se feito presente nas mais diversas áreas da 

atividade humana. 

Seu poder de abstração, cálculos, elaboração de estratégias, estudo 

de hipóteses e análises de resultados, contribui para a formação de cidadãos 

críticos, capazes de agir e interagir, com autonomia, em suas relações sociais. 

O ensino de Matemática deve contribuir de forma direta e indireta 

nessa “cidadania consciente” e para isso é preciso conceber nosso objeto de 

estudo como um conhecimento em construção, porém, centrado na prática 

pedagógica e englobando as relações entre o ensino, a aprendizagem e o 

conhecimento matemático. 
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A efetivação desta proposta requer um professor comprometido com 

sua função e que não se prenda exclusivamente à matemática proposta pelos 

livros didáticos que, na maioria das vezes, apresentam-na como algo pronto, 

acabado, com conteúdo disposto de forma sequencial e compartimentada.  

A ação docente deve ser pautada tanto no aspecto cognitivo quanto 

para a relevância social do ensino da Matemática. 

Conceber a Matemática como atividade em construção conduz a 

uma aprendizagem baseada em situações que possibilitem aos estudantes a 

análise, discussões, levantamento de conjecturas, apropriação de conceitos, 

formulação de ideias, reconhecimento de regularidades, generalizações e 

apropriação de linguagem adequada para descrever e interpretar fenômenos. 

Observamos ao longo da história que a Matemática vem se 

desenvolvendo, buscando acompanhar as necessidades da cada época e de 

acordo com as Diretrizes Curriculares de educação Básica:  

O objeto de estudo desse conhecimento ainda está em 
construção, porém está centrado na prática pedagógica e 
engloba as relações entre o ensino, a aprendizagem e o 
conhecimento matemático (FIORENTINI & LORENZATO, 
2001), e envolve o estudo de processos que investigam como o 
estudante compreende e se apropria da própria Matemática 
“concebida como um conjunto de resultados, métodos, 
procedimentos, algoritmos etc.” (MIGUEL & MIORIM, 2004, P. 
70). 
 

  A disciplina de Matemática tem como objetivos: 

 Proporcionar ao aluno a possibilidade de compreender conceitos, 

procedimentos e estratégias matemáticas que lhe permitam 

prosseguir na sua formação, bem como exercer plenamente sua 

cidadania; 

 Fazer com que o aluno possa aplicar conhecimentos matemáticos 

na resolução de diversas situações; 

 Viabilizar ao sujeito a possibilidade de estabelecer conexões dos 

conteúdos matemáticos entre si e com outras áreas do 

conhecimento; 

 Formar sujeitos que construam sentidos para o mundo e que 

compreendam criticamente o contexto social e histórico de que 

são frutos e então, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes 

de uma inserção cidadã e transformadora da sociedade. 
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2. CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

2.1 NÚMEROS E ÁLGEBRA 

 

Os números estão presentes na vida humana desde os tempos mais 

remotos. O sistema de numeração veio se desenvolvendo junto com a história 

da humanidade.   

As ideias de contagem evoluíram e os números foram  

sistematizados em conjuntos.  No Ensino Médio, o estudo dos números reais é 

aprofundado e introduz-se o conceito de números complexos e suas 

operações. 

O conceito de álgebra é muito abrangente.  Mais do que repetir 

técnicas e abordar conteúdos, espera-se que a linguagem algébrica seja a 

expressão do pensamento matemático. 

Números e álgebra devem ser compreendidos de forma ampla, para 

que se analisem e descrevam relações em vários conceitos onde se situam as 

abordagens matemáticas. 

 

2.2 GRANDEZAS E MEDIDAS 

 

Desde o início da história, o homem faz comparações, ou seja, para 

que pudesse ter visão da realidade o ser humano precisou medir e criar 

instrumentos de medidas. Com o passar do tempo, houve a necessidade da 

padronização desses sistemas de medida. 

O aluno do Ensino Médio deverá ter pleno conhecimento de todos os 

sistemas de medidas, incluindo-se de medidas em informática e também 

aprofundar o estudo sobre cálculo de distâncias inacessíveis utilizando a 

trigonometria.  

 

2.3 GEOMETRIAS 

 

Além do conhecimento das formas, propriedades e teoremas, a 

geometria deve ser trabalhada de forma a contemplar a aritmética e a álgebra. 
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Ela deve permitir que o aluno desenvolva a percepção visual, o raciocínio e a 

linguagem geométrica.   

No Ensino Médio, deve-se garantir ao aluno o aprofundamento dos 

conceitos da geometria plana e espacial em um nível de abstração mais 

complexo. Devem ser abordadas também as noções de geometrias não-

euclidianas. 

 

2.4 FUNÇÕES 

 

O conceito de função leva o aluno a constatar regularidades e 

generalizações, desenvolvendo a capacidade de leitura e interpretação. Por 

isso mesmo, é um instrumento que pode ser utilizado em várias áreas do 

conhecimento humano, modelando situações que passam a ser resolvidas pela 

matemática. 

 

2.5 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 Ao longo do desenvolvimento humano, o homem busca resolver 

problemas através da leitura crítica de fatos e da interpretação de informações 

coletadas por meio de gráficos, tabelas, indicadores e na ocorrência de 

eventos. 

 Com a estatística é possível, quantificar, qualificar, selecionar, 

analisar e contextualizar informações, incorporando-as ao dia a dia. Propõe-se 

o uso de conceitos e métodos para coletar, organizar, interpretar e analisar 

dados. 

 A probabilidade deve permitir ao aluno conhecer a ocorrência de 

eventos em um universo de possibilidades.  É importante que o aluno do 

Ensino Médio saiba articular os conteúdos de estatística e probabilidade. 

 A matemática financeira surge como conteúdo com a idéia de  

auxiliar  nas decisões pessoais  e da sociedade em geral. 

Hoje, o momento vivido, caracteriza-se pela grande quantidade de 

informação, pela rapidez e facilidade com que ela é absorvida pelos alunos. 

Portanto o espírito crítico e a capacidade de análise são fundamentais para 

tomada de decisões. 
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CONTEÚDO ESTRUTURANTE CONTEÚDOS BÁSICOS 

Números e Álgebra  Números Reais; 

 Números Complexos; 

 Sistemas lineares; 

 Matrizes e Determinantes; 

 Polinômios; 

 Equações e Inequações 

Exponenciais, Logarítmicas e 

Modulares. 

 Grandezas e Medidas:  Medidas de Área; 

 Medidas de Volume; 

 Medidas de Grandezas 

Vetoriais; 

  Medidas de Informática; 

 Medidas de Energia; 

 Trigonometria. 

Funções: 

 

 Função Afim; 

 Função Quadrática; 

 Função Polinomial; 

 Função Exponencial; 

 Função Logarítmica; 

 Função Trigonométrica; 

 Função Modular; 

 Progressão Aritmética; 

 Progressão Geométrica. 

Geometrias:  Geometria Plana; 

 Geometria Espacial; 

 Geometria Analítica; 

 Geometrias não-euclidianas. 

Tratamento da Informação:  Análise Combinatória; 

 Binômio de Newton; 

 Estudo das Probabilidades; 

 Estatística; 

 Matemática Financeira. 
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3. METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 

Para que o ensino da Matemática contribua para a formação global 

do aluno, a qual tem como objetivo maior a conquista da cidadania, é 

fundamental explorar temas que de fato encontrem na matemática uma 

ferramenta indispensável para serem compreendidos. Assim, o aluno percebe 

a real necessidade dessa ciência para sua vida. 

Os conteúdos que serão explorados de forma a permitir que se 

relacionem, dentro das possibilidades, com situações da vida do aluno, bem 

como relacionados com outras áreas do conhecimento. Sendo assim, podem 

ser abordados temas sociais importantes como cultura afro, cultura indígena, 

educação ambiental, direitos humanos, violência nas escolas, prevenção ao 

uso de drogas e outros. . Em atendimento a instrução nº 009/2011 – 

SUED/SEED serão contemplados os conteúdos abaixo relacionados: 

 História do Paraná (Lei nº 11645/08); 

 História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena (Lei nº 

11645/08); 

 Música (Lei nº 11769/08) 

 Prevenção e uso indevido de drogas; 

 Sexualidade Humana; 

 Educação Ambiental (Lei Federal nº 9795/99); 

 Educação Fiscal; 

 Enfrentamento à Violência contra a criança e o adolescente; 

 Direito das Crianças e Adolescente (Lei Federal nº 11 525/07);  

 Educação Tributária Decreto nº 1143/99, Portaria nº 413/02. 

 

O mundo está em constante mudança, dado o grande e rápido 

desenvolvimento da tecnologia. Máquinas de calcular, computadores, internet e 

outros são assuntos do cotidiano de nossos alunos. Os recursos tecnológicos 

deverão ser explorados com objetivos didáticos tais como: TV Pendrive,  

computador, calculadora, DVD. 
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Outros recursos pedagógicos são importantes como o livro didático, 

livros paradidáticos, o livro didático público, jornais, revistas, materiais 

manipuláveis e outros. 

A aprendizagem efetiva depende de uma abordagem diversificada 

dos conteúdos, relacionando-os entre si bem como com outras áreas do 

conhecimento. Para isso, serão adotadas as tendências metodológicas da 

Educação Matemática: 

 

3.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 

 

 Não consiste na resolução automática de exercícios, mas, questões 

desafiadoras que levem o aluno a buscar várias alternativas que almejam 

soluções.  

Para Dante (1998, p. 43) exercícios servem para praticar um 

determinado processo ou algoritmo, enquanto que um problema descreve uma 

situação que induz a busca de uma solução desconhecida e não especifica o 

processo ou algoritmo que leve diretamente a essa solução. 

 

3.2 ETNOMATEMATICA:  

 

O papel da etnomatemática é reconhecer e registrar questões de 

relevância social que produzem o conhecimento matemático. Leva em conta 

que não existe um único, mas vários e distintos conhecimentos e todos são 

importantes. 

As manifestações matemáticas são percebidas através de diferentes 

teorias e práticas que emergem dos ambientes culturais. 

 

3.3 MODELAGEM MATEMÁTICA:  

 

Busca a problematização de situações do cotidiano, transformando 

problemas reais em problemas matemáticos. Partindo de uma situação prática 

e seus questionamentos, o aluno poderá encontrar modelos matemáticos que 

respondam a essas questões. 

 

3.4 MÍDIAS TECNOLÓGICAS: 
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Os recursos tecnológicos, sejam eles os softwares, a televisão, as 

calculadoras, a internet, entre outros, favorecem as experimentações 

matemáticas, potencializando formas de resolução de problemas. 

 

3.5 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 
 

Não se trata de apenas retratar curiosidades ou um conjunto de 

biografias de matemáticos famosos, mas sim, vincular a matemática aos fatos 

sociais e políticos e as circunstâncias históricas para melhor compreender seus 

conceitos.  

 

3.6 INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS 

 

As investigações matemáticas (semelhantes às realizadas pelos 

matemáticos) podem ser desencadeadas a partir da resolução de simples 

exercícios e se relacionam com a resolução de problemas.  

Os exercícios e os problemas têm uma coisa em comum. Em 
ambos os casos, o seu enunciado indica claramente o que é 
dado e o que é pedido. Não há margens para ambigüidades. A 
solução é sabida de antemão, pelo professor, e a resposta do 
aluno ou está certa ou está errada. Numa investigação, as 
coisas são um pouco diferentes. Trata-se de situações mais 
abertas – a questão não está bem definida no início, cabendo a 
quem investiga um papel fundamental na sua definição. E uma 
vez que os pontos de partida podem não ser exatamente os 
mesmos, os pontos de chegada podem ser também diferentes. 
(PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2009, p. 23) 

 

Na investigação matemática, o aluno é chamado a agir como um 

matemático, não apenas porque é solicitado a propor questões, mas, 

principalmente porque formula conjecturas a respeito do que está investigando. 

Enfim, investigar significa procurar conhecer o que não se sabe, 

efetivando a prática pedagógica que prima pela busca do saber. 

 

 

4. AVALIAÇÃO 
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Na avaliação o resultado não é o único elemento que dever ser 

contemplado. Ela deve fornecer informações sobre a aprendizagem como um 

todo, servindo também para o professor conhecer e analisar o seu trabalho. 

A avaliação deve ser diagnóstica, contínua, processual, diversificada 

e cumulativa, instrumento fundamental para repensar e formular métodos para 

que o aluno realmente aprenda, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos. Assim, deve proporcionar aos alunos novas oportunidades de 

aprendizagem e possibilitar a reflexão sobre o trabalho docente.  

Alguns critérios devem orientar as atividades avaliativas propostas 

pelo professor. Essas práticas devem possibilitar ao professor verificar se o 

aluno: 

 comunica-se matematicamente, oral ou por escrito; 

 compreende, por meio da leitura, o problema matemático; 

 elabora um plano que possibilite a solução do problema; 

 realiza o retrospecto da solução de um problema. 

Nas salas de aula, o professor deve executar as avaliações com um 

objetivo intencional e planejado, explicitando os propósitos e a dimensão do 

que se avalia.  

A utilização de diferentes instrumentos avaliativos possibilita 

observar os diversos processos cognitivos dos alunos. Para isso serão 

utilizados vários instrumentos avaliativos, tais como: provas, pesquisas, 

seminários, construção de tabelas e gráficos, relatórios de aulas em 

laboratórios, dinâmicas de grupos, trabalho em grupo, pesquisa em grupo, 

auto-avaliação e outros.  

Os critérios de avaliação devem estar bem claros e são definidos 

pela intenção que orienta o ensino. Assim, os critérios são um elemento de 

grande importância no processo avaliativo, pois articulam todas as etapas da 

ação pedagógica. Para cada conteúdo precisa-se ter claro o que se deseja 

ensinar, desenvolver e, portanto, avaliar.  

O sistema de avaliação adotado pelo Estabelecimento de Ensino é 

Bimestral, composto pela somatória da nota 5,0 (cinco) referente as atividades 

diversificadas, mais a nota 5,0 (cinco) proveniente de uma prova escrita, 

totalizando nota final 10,0 (dez), sendo que a média mínima para aprovação é 

6,0. A recuperação de estudos é direito de todos os alunos independentemente 

do nível e apropriação dos conhecimentos básicos. O peso da recuperação de 
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estudos deverá ser proporcional como um todo, ou seja, equivalerá de 0 a 

100% de apreensão e retomada dos conteúdos. 

A recuperação de conteúdos deve investir em todas as estratégias e 

recursos possíveis para que o aluno aprenda. Deve acontecer, assim como a 

avaliação, em processo contínuo, possibilitando a apreensão dos conteúdos 

àqueles com aproveitamento insuficiente.  

A seleção dos conteúdos, os encaminhamentos metodológicos e a 

clareza dos critérios de avaliação demonstram a intencionalidade do ensino, 

enquanto a diversidade de instrumentos e técnicas de avaliação propõe ao 

aluno várias oportunidades e maneiras de expressar seu conhecimento. 
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PROPOSTA PEDAGÓGIGA CURRICULAR DE FÍSICA 

1.  APRESENTAÇÃO 

 

A Física representa uma produção cultural, construída pelas 

relações sociais e que está em constante evolução. É a parte da ciência que 

estuda os fenômenos da natureza, despertando o interesse do educando, 

levando-o a questionar, refletir e estudar o mundo que o rodeia, preparando-o 

para o exercício da cidadania. 

É uma ciência voltada ao desenvolvimento tecnológico e social, 

portanto torna-se indispensável a compreensão de suas leis e da sua história, 

para uma melhor compreensão do meio em que vivemos.  
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O ensino da Física terá um significado real quando a 

aprendizagem partir das idéias e fenômenos que façam parte do contexto do 

aluno, possibilitando analisar o senso comum e fortalecer os conceitos 

científicos na sua experiência de vida. Também é preciso que o mesmo 

entenda a relação existente entre o desenvolvimento dessa ciência com o 

conseqüente progresso tecnológico. 

A Física deve estar voltada para a formação do educando, 

proporcionando-lhe conhecimento para a vida, independente da sua 

escolaridade futura. Deve possibilitar aos jovens adquirir instrumentos para a 

vida, para o raciocínio, para a compreensão das causas e razões das coisas, 

para exercer seus direitos, para cuidar da sua saúde, para participar das 

discussões em que estão envolvidos, para atuar, para transformar; enfim, para 

realizar-se, para viver. Sendo assim, uma educação para a cidadania. 

Esta disciplina, portanto, atua como um campo estruturado de 

conhecimentos que permite a compreensão dos fenômenos físicos que cercam 

o mundo macroscópico e microscópico. O Universo em toda a sua 

complexidade é o objeto de estudo da Física, considerando sua evolução, suas 

transformações e as interações que se apresentam, devendo ser estudada 

como construção humana, nos aspectos de sua história e relações nos 

contextos cultural, social, ambiental, político e econômico. 

 

2.  CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

O estudo da Física se baseia nas três teorias unificadoras, que 

estabelecem os conteúdos estruturantes: Movimento, Termodinâmica e 

Eletromagnetismo. Desses estruturantes derivam os conteúdos básicos a 

serem desenvolvidos de forma a garantir uma cultura científica o mais 

abrangente possível, do ponto de vista da Física. 

 Movimento: 

O estudo dos movimentos constitui uma base para a 

compreensão de conceitos a respeito de energia e momentum; colisões; 

impulso; força e gravitação universal de Newton, pois em todos esses assuntos 

existe a idéia de mudança de posição. 

Termodinâmica: 
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As Leis da Termodinâmica contribuem para a elaboração de 

conceitos, como: temperatura; calor; trabalho; conservação de energia, levando 

o educando a compreender a evolução dos sistemas físicos. 

Eletromagnetismo: 

O trabalho sobre o eletromagnetismo contempla conteúdos 

relacionados a circuitos elétricos e eletrônicos, hoje presentes na vida de quase 

todos. Também, o trabalho com o efeito fotoelétrico e a compreensão que a 

descoberta dos quanta de luz deu início à mecânica quântica e à imutabilidade 

da velocidade da luz, como um dos princípios da relatividade. 

2.1.  Movimento 

Momentum (quantidade de movimento) e inércia; 

Conservação da quantidade de movimento; 

Variação da quantidade de movimento: impulso; 

2ª Lei de Newton; 

3ª Lei de Newton e condições de equilíbrio; 

Energia e o Princípio da conservação de energia; 

Gravitação. 

 

◦ Termodinâmica 

Lei zero da termodinâmica; 

1ª lei da termodinâmica; 

2ª lei da termodinâmica. 

 

2.3.  Eletromagnetismo 

Carga, corrente elétrica e campo; 

Força eletromagnética; 

Equações de Maxwell: Lei de Coulomb, Lei de Ampère e Lei de Faraday; 

Ondas eletromagnéticas; 

A natureza da luz e suas propriedades. 

 

Por fim, contemplando: a) a inclusão da cultura afro-brasileira e 

africana; b) Políticas de Educação Ambiental, os conteúdos ministrados na 

disciplina de Física possibilitarão desenvolver temas como: 

◦ Radiação solar na pele negra; 

◦ Efeito estufa; 
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◦ Destruição da camada de ozônio; 

◦ Produção de energias alternativas (hidrelétrica, solar, eólica, das marés e 

biocombustível). 

 

 

3.  METODOLOGIA 

 

O planejamento do trabalho de sala de aula é a base da 

construção do processo de ensino-aprendizagem. Pois assim, tem-se a 

possibilidade de saber exatamente o ponto de partida e o de chegada para 

cada tema abordado em seu curso. 

Sendo o ensino-aprendizagem um processo ativo e coletivo,  

deve-se levar em consideração as interações aluno-aluno, aluno-professor e 

professor-aluno, objetivo do conhecimento. É necessário considerar o mundo 

vivencial dos alunos, sua realidade próxima ou distante, os objetivos e 

fenômenos com que movem sua curiosidade. 

As Diretrizes buscam construir um ensino de física centrado em 

conteúdos e metodologias capazes de levar os estudantes a uma reflexão 

sobre o mundo das ciências, sob a perspectiva de que esta não é somente 

fruto da racionalidade científica. É preciso ver o ensino da física “com mais 

gente e com menos álgebra, a emoção dos debates, a força dos princípios e a 

beleza dos conceitos científicos”(MENEZES, 2005). 

O processo pedagógico, no ensino de física, parte do 

conhecimento prévio dos estudantes, no qual se incluem as concepções 

alternativas ou concepções espontâneas. O estudante desenvolve suas 

concepções espontâneas sobre os fenômenos físicos no dia-a-dia, na interação 

com os diversos objetos no seu espaço de convivência e as traz para a escola 

quando inicia seu processo de aprendizagem. Cabe, então, ao professor levar 

o conhecimento científico socialmente construído e sistematizado ao aluno, 

para que este supere os limites do conhecimento vulgar; destacando que não 

há conhecimento definitivo. 

Como forma de abordar os conteúdos, de modo a torná-los mais 

interessantes e de importância sócio-cultural, poderão ser feitas 

contextualizações das atividades com os seguintes temas: Direitos Humanos; 

Educação Ambiental (conforme Lei 9795/99), Educação Fiscal; Prevenção ao 
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uso de Drogas; Sexualidade; Enfrentamento da Violência na Escola; História e 

Cultura afro-brasileira (conforme Lei 10.639/03; Africana e Indígena (conforme 

Lei 11.645/08) e este ano, excepcionalmente, será implementado o projeto 

“2012 – Centenário da Poetisa Paranaense Helena Kolody”. Sendo assim, a 

disciplina de Física também auxiliará com pesquisa de hai-kais e outras 

atividades  para que o projeto seja concretizado. 

Os recursos que poderão ser utilizados são: aulas expositivas 

sobre temas centrais; aulas práticas e no laboratório; uso de vídeos; sites da 

internet; leituras de jornais com temas abordando notícias científicas e, também 

com caráter histórico, econômico, político e social; textos de divulgação 

científica ou literários que abordem questões científicas; interpretação de 

textos; resolução de situações problema. 

 

 

4.  AVALIAÇÃO 

 

O resultado, a observância e a concepção do conhecimento 

devem ser diagnosticados na avaliação. A avaliação deve ser um processo 

contínuo e cumulativo, levando-se em conta os pressupostos teóricos da 

disciplina. Deve estar presente tanto como meio de diagnóstico do processo 

ensino-aprendizagem quanto como instrumento de investigação da prática 

pedagógica. Assim a avaliação assume uma dimensão formadora, uma vez 

que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, mas 

também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica. 

Quanto aos critérios de avaliação em Física, deve-se verificar: 

 

 A compreensão dos conceitos físicos essenciais a cada unidade de 

ensino e aprendizagem planejada; 

 A compreensão do conteúdo físico expressado em textos científicos; 

 A compreensão de conceitos físicos presentes em textos não científicos; 

 A capacidade de elaborar relatórios tendo como referência os conceitos, 

as leis e as teorias físicas sobre um experimento ou qualquer outro evento que 

envolva os conhecimentos da Física. 

O critério a ser utilizado no estabelecimento será: o sistema de 

avaliação que será composto pela somatória da nota 5,0 (quatro vírgula zero) 
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referente a atividades diversificadas, mais a nota 5,0 (seis vírgula zero) 

resultante de no mínimo de 03 (três) instrumentos totalizando nota final 10,0 

(dez vírgula zero). 

São instrumentos de avaliação que poderão ser utilizados: 

relatórios de aulas em laboratórios, apresentação de trabalhos em grupo, 

leitura e interpretação de textos, pesquisas bibliográficas, produção de textos, 

resolução de exercícios, prova escrita individual e outros. 

A recuperação de estudos é direito de todos os alunos, no sentido 

do aperfeiçoamento da aprendizagem e não apenas no alcance da média. O 

estabelecimento proporcionará a recuperação no valor 10,0 (dez vírgula zero) a 

todos os alunos que não atingirem nota mínima exigida. Quanto ao registro 

quantitativo, caso o aluno tenha obtido um valor acima daquele anteriormente 

atribuído, no processo de recuperação, a nota deverá ser substitutiva, uma vez 

que a legislação é clara quanto ao caráter cumulativo, ou seja, a melhor nota 

expressa o melhor momento do aluno em relação à aprendizagem. 

 

Critérios de Avaliação: Movimentos 

 

  Compreenda as grandezas físicas que determinam a 

quantidade de movimento de um corpo (massa e velocidade), bem como suas 

unidades de medida e desenvolva a capacidade em realizar cálculos da 

quantidade de movimento de um  corpo. 

 Identifique as grandezas físicas que envolvem o conceito de 

força, suas unidades e a capacidade de efetuar cálculos. 

Associe a variação da quantidade de movimento (Impulso) de 

um corpo à força externa que age sobre ele e ao intervalo de tempo gasto 

nessa variação, identificando as grandezas físicas envolvidas, bem como suas 

unidades de medidas e a capacidade de efetuar cálculos envolvendo essas 

grandezas (Força, Impulso e intervalo de tempo). 
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  Identifique as diferentes forças (atrito, normal, peso, centrípeta, 

ação e reação, etc) atuando sobre um ou mais objetos em condições dinâmicas 

ou estáticas. 

  Interprete textos básicos ou originais da física, considerando as 

ideais, conceitos e leis fundamentais da física, estabelecendo seus limites de 

validade, por exemplo, a impossibilidade de explicar o movimento de partículas 

em movimento com velocidades próximas à velocidade da luz pelo newtoniano. 

  Compreenda o movimento dos planetas em torno do sol, 

interpretando-os através de leis empíricas, as Leis de Kepler. 

  Compreenda o peso de um corpo como uma força de atração 

gravitacional que depende da localização desse corpo, mas, não é uma 

propriedade do corpo, bem como a Lei da Gravitação Universal, entendendo-a 

como uma síntese clássica que unifica os fenômenos celestes e terrestres, e, 

associando-a com as Leis de Kepler. 

  Compreenda a energia mecânica como uma soma de dois tipos 

de energia: a energia cinética, que depende da velocidade do objeto e a 

energia potencial, que depende da posição que este objeto ocupa e utilize 

corretamente a formulação matemática para os cálculos de energia cinética e 

potencial. 

 

Critérios de Avaliação: Termodinâmica 

 

 Compreender a Teoria Cinética dos Gases como um modelo construído e 

válido para o contexto dos sistemas gasosos com comportamento definido 

como ideal e fundamental para o desenvolvimento das idéias na 

termodinâmica; 

 Formular o conceito de pressão de um fluido, seja ele um líquido ou um gás, 

e extrapole o conceito a outras aplicações físicas; 

 Entender o conceito de temperatura como um modelo baseado nas 

propriedades de um material, não uma medida, de fato, do grau de agitação 

molecular em um sistema; 

 Diferenciar e conceitue calor e temperatura, entendendo o calor como uma 
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das formas de energia, o que é fundamental para a compreensão do quadro 

teórico da termodinâmica; 

 Compreender a primeira lei como a manifestação do Princípio da 

Conservação de Energia, bem como a sua construção no contexto da 

termodinâmica e a sua importância para a Revolução Industrial a partir do 

entendimento do calor como forma de energia; 

 Associar a primeira lei à ideia de produzir trabalho a partir de um fluxo de 

calor.  

 Compreender os conceitos de capacidade calorífica e calor específico como 

propriedade de um material identificável no processo de transferência de calor. 

Da mesma forma, o conceito de calor latente; 

 Identificar dois processos físicos: a) os reversíveis e b) os irreversíveis, que 

vêm acompanhados de uma degradação de energia enunciada pela segunda 

lei. Esse princípio físico deve ser compreendido como tão universal quanto o de 

conservação de energia e sugere um estudo da entropia;  

 Compreender a entropia, uma grandeza que pode variar em processos 

espontâneos e artificiais, como uma medida de desordem e probabilidade. 

 

Critérios de Avaliação: Eletromagnetismo 

 

 Compreender a teoria eletromagnética, suas ideias, definições, leis e 

conceitos que a fundamentam.  

 Compreender a carga elétrica como um conceito central no 

eletromagnetismo, pois todos os efeitos eletromagnéticos estão ligados a 

alguma propriedade da carga. 

 Compreender que a carga tanto cria quanto sente o campo de outra carga, 

mas o campo de uma carga não se altera na presença de outra carga. Assim, a 

ideia de campo deve ser entendida como um ente que é inseparável da carga. 

Deseja-se que o estudante entenda essa ideia de campo como uma entidade 

teórica criada no eletromagnetismo, pois ele é básico para a teoria e mediador 

da interação entre cargas; 

 Compreender as leis de Maxwell como um conjunto de leis que fornecem a 

base para a explicação dos fenômenos eletromagnéticos; 

 Entenda o campo como uma entidade física dotado de energia; 

 Apreender o modelo teórico utilizado para explicar a carga e o seu 
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movimento (a corrente elétrica), a partir das propriedades elétricas dos 

materiais; 

 Associar a carga elétrica elementar à quantização da carga elétrica; 

 Conhecer as propriedades elétricas dos materiais, como por exemplo, a 

resistividade e a condutividade; 

 Conhecer as propriedades magnéticas dos materiais; 

 Entender corrente elétrica e força como entes físicos que aparecem 

associados ao campo;  

 Reconhecer as interações elétricas como, as responsáveis pela coesão dos 

sólidos, pelas propriedades apresentadas pelos líquidos (viscosidade, tensão 

superficial) e propriedades dos gases; 

 Compreender a força magnética como o resultado da ação do campo 

magnético sobre a corrente elétrica; 

 Entender o funcionamento de um circuito elétrico, identificando os seus 

elementos constituintes; 

 Conceber a energia potencial elétrica como uma das muitas formas de 

manifestação de energia, como a nuclear e a eólica. 

 Compreender a potência elétrica como uma medida de eficiência de um 

sistema elétrico;  

 Perceber o trabalho elétrico como uma grandeza física relacionada à 

transformação/ variação de energia elétrica. 

 

Por fim, reitera-se, aqui, que a escola deve oportunizar a 

construção do conhecimento pelos estudantes e desempenhar seu papel na 

democratização deste conhecimento. Como ato educativo, a avaliação 

potencializa o papel da escola quando cria condições reais para a condução do 

trabalho pedagógico. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO 
 
1 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

A disciplina de Ensino Religioso dentro do âmbito escolar tem 

um papel de suma importância, pois deve estar comprometida em disponibilizar 

aos educandos a oportunidade de conhecer as diversas manifestações 

religiosas existentes e também em combater todas e quaisquer forma de 

preconceito. 

O Ensino Religioso dentro da escola deve ser ministrado de 

maneira laica, não podendo privilegiar qualquer manifestação religiosa em 

particular. 

Há muito tempo a disciplina de Ensino Religioso participa dos 
currículos escolares no Brasil e, em cada período histórico, assumiu 
diferentes características pedagógicas e legais. Antes de iniciar as 
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discussões teóricas e metodológicas a respeito da implementação 
desta disciplina no contexto educacional atual, serão apresentadas 
transcrições de documentos oficiais que explicitam os modos como o 
Ensino Religioso foi entendido e ministrado nos diversos momentos 
da história do Brasil. Com este breve histórico legal da disciplina, o 
documento que o leitor tem em mãos pretende apresentar, 
comparativamente, a extensão pedagógica da atual proposta de 
Ensino Cultural e Religioso no Estado do Paraná(DCE. Pág. 38). 
 

O Ensino Religioso tem como objeto de estudo o Sagrado, em 

toda sua plenitude - o local e o sentido do Sagrado, sendo compreendido 

racionalmente, como resultado de representações construídas historicamente 

dentro de diversas culturas. 

Etimologicamente, o termo Sagrado se origina do termo latino 
sacrátus e do ato de sagrar. Como adjetivo, refere-se ao atributo de 
algo venerável, sublime, inviolável e puro. Assim, o Sagrado remete 
sempre a algo que lhe sirva de suporte. Portanto, algo ou alguém que 
foi consagrado está ligado invariavelmente ao campo religioso (DCE. 
Pág.47). 
 

O Ensino Religioso esteve presente há dentro da história 

Brasileira, apesar da abordagem utilizada hoje ser laica diferente de outros 

períodos históricos e importante conhecer o desenvolvimento da disciplina 

dentro da história. 

* Período Jesuítico: No Brasil Colônia, visava a Evangelização dos Povos 

indígenas. 

* Período Republicano: 1889 Ideal Positivista Separação da Igreja do Estado. 

 

1. Laicidade X Confessionalidade. 

* Era Vargas: 1934 – Estado Novo. 

 

1. Caráter Obrigatório e Caráter Facultativo; 

 

2. Confessional 

* Período Ditatorial: 1964; 

 

1. Supressão do caráter confessional /perspectiva aconfessional de ensino 

* Redemocratização: LDB – Lei 9.465 1996– art. 33. 

 

1. Caráter Obrigatório e Caráter Facultativo; 

 

2. Aconfessional. 
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A Disciplina de Ensino Religioso da forma que é ministrada 

hoje (aconfessional1) é de suma importância pois, apresenta ao educando a 

diversidade religiosa e combate o preconceito e a intolerância religiosa dentro 

da sociedade. Contribuindo para a formação moral e ética do educando. 

 

2 CONTEÚDOS ESTRUTURANTES / BÁSICOS DA DISCIPLINA 

 

2.1 Conteúdos Estruturantes 

 

Teoricamente, o currículo da disciplina de Ensino Religioso 

está vinculado ao academicismo e ao cientificismo, bem como às 

subjetividades e experiências vividas pelo aluno, produzindo uma ampla 

discussão fundamentada nas teorias críticas. 

(...) [O] Ensino Religioso contribuirá para superar desigualdades 
étnico-religiosas, para garantir o direito Constitucional de liberdade de 
crença e de expressão e, por consequência, o direito à liberdade 
individual e política. Desta forma atenderá um dos objetivos da 
educação básica que, segundo a LDB 9394/96, é o desenvolvimento 
da cidadania (DCE. Pág.46). 
 

                           
                         Ao abranger a linguagem do Sagrado, os símbolos são a base 

da comunicação e constituem o veículo que aproxima o mundo vivido, 

cotidianamente, do mundo extraordinário dos deuses e deusas. Os  símbolos 

são elementos importantes porque estão presentes em quase todas as 

manifestações religiosas e também no cotidiano das pessoas. 

                            No caso do Ensino religioso, o Sagrado é o objeto de estudo 

e o tratamento a ser dado aos conteúdos estará sempre a ele relacionado. 

 

 

                                                 
1
  Aconfessional: sinômino de laico. Empregado de acordo com a terminologia adotada pela DCE 

2008, pág.40. 
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Paisagem Religiosa - à materialidade fenomênica do Sagrado, 

a qual é apreendida através dos sentidos. É a exterioridade do Sagrado e sua 

concretude, os espaços Sagrados. 

Universo Simbólico Religioso - à apreensão conceitual através 

da razão, pela qual concebe-se o Sagrado pelos seus predicados e reconhece-

se a sua lógica simbólica. É  entendido como sistema simbólico e projeção 

cultural. 

Texto Sagrado - à tradição e à natureza do Sagrado enquanto 

fenômeno. Neste sentido é reconhecido através das Escrituras Sagradas, das 

Tradições Orais Sagradas e dos Mitos. 

 

2.2 Conteúdos Básicos 

 

5ª série 

 

Organizações Religiosas; 

Lugares Sagrados; 

Textos Sagrados orais ou escritos; 

Símbolos Religiosos. 

 

6ª série 

 

 Temporalidade Sagrada 

 Festas Religiosas 

 Ritos 

 Vida e Morte 
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3 METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 

A metodologia utilizada será através de problematização, 

abordagem teórica do conteúdo e a sua contextualização dentro. 

 Problematização – encaminhamento baseado na aula dialogada com o 

aluno 

 Abordagem Teórica do Conteúdo – Respeito ao educando na sua 

crença 

 Contextualização 

Para a realização disso será utilizada recursos multimídia, com 

o intuito de aproximar o aluno com o objeto estudado, fazendo-o compreender 

o contexto histórico-social em que se inserem cada uma das manifestações 

religiosas estudadas. Além de aulas expositivas e a estimulação de debates 

promovendo uma participação ativa do aluno na produção do conhecimento. 
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4 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação tem como finalidade diagnosticar a apropriação do 

conhecimento por parte dos alunos e diagnosticar os resultados das práticas 

pedagógicas propostas pelo professor, por isso deve ser continua e 

diagnostica. 

Os mecanismos de avaliação estão sempre em processo de 

aprimoramento, pois devem se adequar a realidade de cada educando, pois o 

tempo de aprendizado pode ser diferente para cada um e cabe ao professor 

encontrar o método avaliativo que consiga avaliar efetivamente cada educado. 

Ao fim do processo educativo, o aluno deve ter condições de: 

 Estabelecer discussões sobre o Sagrado numa perspectiva laica;  

 Desenvolver uma cultura de respeito à diversidade religiosa e cultural;  

 Reconhecer que o fenômeno religioso é um dado de cultura e de 

identidade de cada grupo social. 

Os instrumentos avaliativos utilizados serão debates, 

discussões e seminários. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE GEOGRAFIA ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 9 ANOS E ENSINO MÉDIO 

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

          A Geografia enquanto ciência do espaço geográfico, entendida como o 

espaço produzido e apropriado pela sociedade composta por objetos (naturais, 

culturais e técnicos) e ações (relações sociais, culturais, políticas e econômicas), abre 



 204 

a possibilidade de pensar o homem, a sociedade e as suas interações e inter-relações 

no mundo que os cerca. 

                      O ensino de Geografia deve levantar questões polêmicas que 

desenvolvam o raciocínio crítico dos alunos. Estes devem ter clara que as 

paisagens mostram o que a sociedade construiu. À medida que o aluno 

entende o papel da Geografia uma série de temas se abrem e o ensino de 

Geografia  subsidia aos alunos a pensar e agir criticamente, buscando 

elementos que os permitam compreender e interpretar o espaço geográfico 

mundial do micro(local) para o macro(global).  

 A Geografia tem um tratamento específico como área, uma vez 

que oferece instrumentos essenciais para a compreensão e intervenção na 

realidade social. Por meio dela podemos compreender como diferentes 

sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as 

singularidades do lugar em que vivemos, o que diferencia e o aproxima de 

outros lugares e  assim, adquirir um a consciência maior das vínculos afetivos e 

de identidade que estabelecemos com ele. Também podemos conhecer as 

múltiplas relações de um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no 

espaço e perceber as relações do passado com o presente. 

                        O estudo de Geografia proporciona aos alunos a possibilidade 

de compreender sua própria posição no conjunto de interações entre a 

sociedade e a natureza. 

                         A Geografia tem por objetivo estudar as relações entre o 

processo histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da 

natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua paisagem. Na 

busca dessa abordagem relacional, trabalha com diferentes noções espaciais e 

temporais, bem como os fenômenos sociais, culturais e naturais característicos 

de cada paisagem, para permitir uma compreensão processual e dinâmica de 

sua constituição, para identificar e relacionar aquilo que na paisagem 

representa as heranças das sucessivas relações no tempo entre a sociedade e 

a natureza em sua interação.  

  A tecnologia e a ciência sobressaem no mundo atual, e mostram 

novas maneiras de relacionamentos humanos, ampliando as fronteiras do 

conhecimento, neste enfoque o papel da Geografia é construir ou reconstruir as 
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paisagens dos sistemas naturais, obedecendo a parâmetros que favoreçam a 

diversidade de estilos de vida, ou seja, sua identidade cultural. 

   A Geografia assim como as demais ciências humanas e sociais 

têm na escola e na comunidade o compromisso de contribuir para formar o 

homem inteiro de forma a integrar os diferentes campos do conhecimento para 

que o aluno conheça  o seu papel no interior da sociedade e no mundo em que 

vive. 

CONTEÚDOS 

6º ANO 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES  

CONTEÚDOS 

BÁSICOS  

ABORDAGEM  

TEÓRICO-

METODOLÓGICA  

AVALIAÇÃO  

Dimensão 

econômica do 

espaço 

geográfico  

Dimensão política 

do espaço 

geográfico  

Dimensão cultural 

e demográfica do 

espaço 

geográfico  

Dimensão 

socioambiental do 

espaço 

geográfico  

Formação e 

transformação 

das paisagens 

naturais e 

culturais.  

Dinâmica da 

natureza e sua 

alteração pelo 

emprego de 

tecnologias de 

exploração e 

produção.  

A formação, 

localização, 

exploração e 

utilização dos 

recursos naturais.  

A distribuição 

espacial das 

atividades 

produtivas e a 

(re)organização 

do espaço 

Os conteúdos 

estruturantes 

deverão 

fundamentar a 

abordagem dos 

conteúdos 

básicos.  

Os conceitos 

fundamentais da 

Geografia - 

paisagem, lugar, 

região, território, 

natureza e 

sociedade – 

serão 

apresentados 

numa perspectiva 

crítica.  

A compreensão 

do objeto da 

Geografia – 

espaço 

geográfico – é a 

Espera-se que o 

aluno:  

• Reconheça o 

processo de 

formação e 

transformação 

das paisagens 

geográficas.  

• Entenda que o 

espaço 

geográfico é 

composto pela 

materialidade 

(natural e técnica) 

e pelas ações 

sociais, 

econômicas, 

culturais e 

políticas.  

• Localize-se e 

oriente-se no 

espaço através 

da leitura 
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geográfico.  

As relações entre 

campo e a cidade 

na sociedade 

capitalista.  

A transformação 

demográfica, a 

distribuição 

espacial e os 

indicadores 

estatísticos da 

população.  

A mobilidade 

populacional e as 

manifestações 

socioespaciais da 

diversidade 

cultural.  

As diversas 

regionalizações 

do espaço 

geográfico.  

finalidade do 

ensino dessa 

disciplina.  

As categorias de 

análise da 

Geografia, as 

relações 

Sociedade-

Natureza e as 

relações Espaço-

Temporais são 

fundamentais 

para a 

compreensão dos 

conteúdos.  

As realidades 

local e 

paranaense 

deverão ser 

consideradas, 

sempre que 

possível.  

Os conteúdos 

devem ser 

espacializados e 

tratados em 

diferentes escalas 

geográficas, com 

uso da linguagem 

cartográfica - 

signos, escala e 

orientação.  

As culturas afro-

brasileira e 

indígena deverão 

cartográfica.  

• Identifique as 

formas de 

apropriação da 

natureza, a partir 

do trabalho e 

suas 

consequências 

econômicas, 

socioambientais e 

políticas.  

• Entenda o 

processo de 

transformação de 

recursos naturais 

em fontes de 

energia.  

• Forme e 

signifique os 

conceitos de 

paisagem, lugar, 

região, território, 

natureza e 

sociedade.  

• Identifique as 

relações 

existentes entre o 

espaço urbano e 

rural: questões 

econômicas, 

ambientais, 

políticas, 

culturais, 

movimentos 

demográficos, 
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ser consideradas 

no 

desenvolvimento 

dos conteúdos, 

bem como a 

Educação 

Ambiental.  

atividades 

produtivas.  

• Entenda a 

transformação e a 

distribuição 

espacial da 

população, como 

resultado de 

fatores históricos, 

naturais e 

econômicos.  

• Entenda o 

significado dos 

indicadores 

demográficos 

refletindo a 

organização 

espacial.  

• Identifique as 

manifestações 

espaciais dos 

diferentes grupos 

culturais.  

• Reconheça as 

diferentes formas 

de regionalização 

do espaço 

geográfico.  

7º ANO 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES  

CONTEÚDOS 

BÁSICOS  

ABORDAGEM  

TEÓRICO-

METODOLÓGICA  

AVALIAÇÃO  
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Dimensão 

econômica do 

espaço geográfico  

Dimensão política 

do espaço 

geográfico  

Dimensão cultural e 

demográfica do 

espaço geográfico  

Dimensão 

socioambiental do 

espaço geográfico  

A formação, 

mobilidade das 

fronteiras e a 

reconfiguração do 

território brasileiro.  

A dinâmica da 

natureza e sua 

alteração pelo 

emprego de 

tecnologias de 

exploração e 

produção.  

As diversas 

regionalizações do 

espaço brasileiro.  

As manifestações 

socioespaciais da 

diversidade cultural.  

A transformação 

demográfica, a 

distribuição 

espacial e os 

indicadores 

estatísticos da 

população.  

Movimentos 

migratórios e suas 

motivações.  

O espaço rural e a 

modernização da 

agricultura.  

A formação, o 

crescimento das 

cidades, a dinâmica 

dos espaços 

Os conteúdos 

estruturantes 

deverão 

fundamentar a 

abordagem dos 

conteúdos básicos.  

Os conceitos 

fundamentais da 

Geografia - 

paisagem, lugar, 

região, território, 

natureza e 

sociedade – serão 

apresentados numa 

perspectiva crítica.  

A compreensão do 

objeto da Geografia 

– espaço 

geográfico – é a 

finalidade do ensino 

dessa disciplina.  

As categorias de 

análise da 

Geografia, as 

relações 

Sociedade- 

Natureza e as 

relações Espaço-

Temporal, são 

fundamentais para 

a compreensão dos 

conteúdos.  

As realidades local 

e paranaense 

deverão ser 

Espera-se que o 

aluno:  

• Aproprie-se dos 

conceitos de região, 

território, paisagem, 

natureza, 

sociedade e lugar.  

• Localize-se e 

oriente-se no 

território brasileiro, 

utilizando a 

linguagem 

cartográfica.  

• Identifique o 

processo de 

formação do 

território brasileiro e 

as diferentes 

formas de 

regionalização do 

espaço geográfico.  

• Entenda o 

processo de 

formação das 

fronteiras agrícolas 

e a apropriação do 

território.  

• Entenda o espaço 

brasileiro dentro do 

contexto mundial, 

compreendendo 

suas relações 

econômicas, 

culturais e políticas 

com outros países.  
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urbanos e a 

urbanização.  

A distribuição 

espacial das 

atividades 

produtivas, a 

(re)organização do 

espaço geográfico.  

A circulação de 

mão-de-obra, das 

mercadorias e das 

informações.  

consideradas 

sempre que 

possível.  

Os conteúdos 

devem ser 

espacializados e 

tratados em 

diferentes escalas 

geográficas com 

uso da linguagem 

cartográfica – 

signos, escala e 

orientação.  

As culturas afro-

brasileira e 

indígena deverão 

ser consideradas 

no desenvolvimento 

dos conteúdos, 

bem como a 

Educação 

Ambiental.  

• Verifique o 

aproveitamento 

econômico das 

bacias hidrográficas 

e do relevo.  

• Identifique as 

áreas de proteção 

ambiental e sua 

importância para a 

preservação dos 

recursos naturais.  

• Identifique a 

diversidade cultural 

e regional no Brasil 

construída pelos 

diferentes povos.  

• Compreenda o 

processo de 

crescimento da 

população e sua 

mobilidade no 

território.  

• Relacione as 

migrações e a 

ocupação do 

território brasileiro.  

• Identifique a 

importância dos 

fatores naturais e o 

uso de novas 

tecnologias na 

agropecuária 

brasileira.  

• Estabeleça 

relações entre a 
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estrutura fundiária e 

os movimentos 

sociais no campo.  

• Entenda o 

processo de 

formação e 

localização dos 

microterritórios 

urbanos.  

• Compreenda 

como a 

industrialização 

influenciou o 

processo de 

urbanização 

brasileira.  

• Entenda o 

processo de 

transformação das 

paisagens 

brasileiras, levando 

em consideração as 

formas de 

ocupação, as 

atividades 

econômicas 

desenvolvidas, a 

dinâmica 

populacional e a 

diversidade cultural.  

• Entenda como a 

industrialização 

acelerou a 

exploração dos 

elementos da 
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natureza e trouxe 

consequências 

ambientais.  

• Estabeleça 

relação entre o uso 

de tecnologias nas 

diferentes 

atividades 

econômicas e as 

consequentes 

mudanças nas 

relações sócio-

espaciais e 

ambientais.  

• Reconheça a 

configuração do 

espaço de 

circulação de mão-

de-obra, 

mercadorias e sua 

relação com os 

espaços produtivos 

brasileiros.  

 

 

8º ANO 

 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES  

CONTEÚDOS 

BÁSICOS  

ABORDAGEM  

TEÓRICO-

METODOLÓGICA  

AVALIAÇÃO  
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Dimensão 

econômica do 

espaço geográfico  

Dimensão política 

do espaço 

geográfico  

Dimensão cultural e 

demográfica do 

espaço geográfico  

Dimensão 

socioambiental do 

espaço geográfico  

As diversas 

regionalizações do 

espaço geográfico.  

A formação, 

mobilidade das 

fronteiras e a 

reconfiguração dos 

territórios do 

continente 

americano.  

A nova ordem 

mundial, os 

territórios 

supranacionais e o 

papel do Estado.  

O comércio em 

suas implicações 

socioespaciais.  

A circulação da 

mão-de-obra, do 

capital, das 

mercadorias e das 

informações.  

A distribuição 

espacial das 

atividades 

produtivas, a 

(re)organização do 

espaço geográfico.  

As relações entre o 

campo e a cidade 

na sociedade 

capitalista.  

O espaço rural e a 

modernização da 

Os conteúdos 

estruturantes 

deverão 

fundamentar a 

abordagem dos 

conteúdos básicos.  

Os conceitos 

fundamentais da 

Geografia - 

paisagem, lugar, 

região, território, 

natureza e 

sociedade – serão 

apresentados numa 

perspectiva crítica.  

A compreensão do 

objeto da Geografia 

– espaço geográfico 

– é a finalidade do 

ensino dessa 

disciplina.  

As categorias de 

análise da 

Geografia, as 

relações 

Sociedade- 

Natureza e as 

relações Espaço-

Temporal, são 

fundamentais para 

a compreensão dos 

conteúdos.  

As realidades local 

e paranaense 

deverão ser 

Espera-se que o 

aluno:  

• Forme e signifique 

os conceitos de 

região, território, 

paisagem, 

natureza, sociedade 

e lugar.  

• Identifique a 

configuração 

socioespacial da 

América por meio 

da leitura dos 

mapas, gráficos, 

tabelas e imagens.  

• Diferencie as 

formas de 

regionalização do 

Continente 

Americano nos 

diversos critérios 

adotados.  

• Compreenda o 

processo de 

formação, 

transformação e 

diferenciação das 

paisagens 

mundiais.  

• Compreenda a 

formação dos 

territórios e a 

reconfiguração das 

fronteiras do 

Continente 
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agricultura.  

A transformação 

demográfica, a 

distribuição espacial 

e os indicadores 

estatísticos da 

população.  

Os movimentos 

migratórios e suas 

motivações.  

As manifestações 

sociespaciais da 

diversidade cultural.  

Formação, 

localização, 

exploração e 

utilização dos 

recursos naturais.  

consideradas 

sempre que 

possível.  

Os conteúdos 

devem ser 

espacializados e 

tratados em 

diferentes escalas 

geográficas com 

uso da linguagem 

cartográfica - 

signos,escala e 

orientação.  

As culturas afro-

brasileira e indígena 

deverão ser 

consideradas no 

desenvolvimento 

dos conteúdos, bem 

como a Educação 

Ambiental.  

Americano.  

• Reconheça a 

constituição dos 

blocos econômicos, 

considerando a 

influência política e 

econômica na 

regionalização do 

Continente 

Americano.  

• Identifique as 

diferentes 

paisagens e 

compreenda sua 

exploração 

econômica no 

continente 

Americano.  

• Reconheça a 

importância da rede 

de transporte, 

comunicação e 

circulação das 

mercadorias , 

pessoas e 

informações na 

economia regional.  

• Entenda como as 

atividades 

produtivas 

interferem na 

organização 

espacial e nas 

questões 

ambientais.  
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• Estabeleça a 

relação entre o 

processo de 

industrialização e a 

urbanização.  

• Compreenda as 

inovações 

tecnológicas, sua 

relação com as 

atividades 

produtivas 

industriais e 

agrícolas e suas 

consequências 

ambientais e 

sociais.  

• Entenda o 

processo de 

industrialização e a 

produção 

agropecuária em 

sua relação com a 

apropriação dos 

recursos naturais.  

• Reconheça e 

analise os 

diferentes 

indicadores 

demográficos e 

suas implicações 

socioespaciais.  

• Compreenda os 

fatores que 

influenciam na 

mobilidade da 
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população e sua 

distribuição 

espacial.  

• Reconheça as 

configurações 

espaciais dos 

diferentes grupos 

étnicos americanos 

em suas 

manifestações 

culturais e em seus 

conflitos étnicos e 

políticos.  

• Compreenda a 

formação, 

localização e 

importância 

estratégica dos 

recursos naturais 

para a sociedade 

contemporânea.  

• Relacione as 

questões 

ambientais com a 

utilização dos 

recursos naturais 

no Continente 

Americano.  

9º ANO 

 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES  

CONTEÚDOS 

BÁSICOS  

ABORDAGEM  

TEÓRICO-

METODOLÓGICA  

AVALIAÇÃO  
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Dimensão 

econômica do 

espaço geográfico  

Dimensão política 

do espaço 

geográfico  

Dimensão cultural e 

demográfica do 

espaço geográfico  

Dimensão 

socioambiental do 

espaço geográfico  

As diversas 

regionalizações do 

espaço geográfico.  

A nova ordem 

mundial, os 

territórios 

supranacionais e o 

papel do Estado.  

A revolução tecnico-

científico-

informacional e os 

novos arranjos no 

espaço da 

produção.  

O comércio mundial 

e as implicações 

socioespaciais.  

A formação, 

mobilidade das 

fronteiras e a 

reconfiguração dos 

territórios.  

A transformação 

demográfica, a 

distribuição espacial 

e os indicadores 

estatísticos da 

população.  

As manifestações 

socioespaciais da 

diversidade cultural.  

Os movimentos 

migratórios mundiais 

e suas motivações.  

A distribuição das 

Os conteúdos 

estruturantes 

deverão 

fundamentar a 

abordagem dos 

conteúdos básicos.  

Os conceitos 

fundamentais da 

Geografia - 

paisagem, lugar, 

região, território, 

natureza e 

sociedade – serão 

apresentados numa 

perspectiva crítica.  

A compreensão do 

objeto da Geografia 

– espaço geográfico 

– é a finalidade do 

ensino dessa 

disciplina.  

As categorias de 

análise da 

Geografia, as 

relações Sociedade-

Natureza e as 

relações Espaço- 

Temporal, são 

fundamentais para a 

compreensão dos 

conteúdos.  

As realidades local e 

paranaense deverão 

ser consideradas 

sempre que 

Espera-se que o 

aluno:  

• Forme e signifique 

os conceitos 

geográficos de 

lugar, território, 

natureza, 

sociedades, região e 

paisagem.  

• Identifique a 

configuração 

socioespacial 

mundial por meio da 

leitura dos mapas, 

gráficos, tabelas e 

imagens.  

• Reconheça a 

constituição dos 

blocos econômicos 

considerando a 

influência política e 

econômica na 

regionalização 

mundial.  

• Compreenda a 

atual configuração 

do espaço mundial 

em suas implicações 

sociais, econômicas 

e políticas.  

• Entenda as 

relações entre 

países e regiões no 

processo de 

mundialização.  
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atividades 

produtivas, a 

transformação da 

paisagem e a 

(re)organização do 

espaço geográfico.  

A dinâmica da 

natureza e sua 

alteração pelo 

emprego de 

tecnologias de 

exploração e 

produção.  

O espaço em rede: 

produção, transporte 

e comunicações na 

atual configuração 

territorial.  

possível.  

Os conteúdos 

devem ser 

espacializados e 

tratados em 

diferentes escalas 

geográficas com uso 

da linguagem 

cartográfica - 

signos,escala e 

orientação.  

As culturas afro-

brasileira e indígena 

deverão ser 

consideradas no 

desenvolvimento 

dos conteúdos, bem 

como a Educação 

Ambiental.  

• Compreenda que 

os espaços estão 

inseridos numa 

ordem econômica e 

política global, mas 

também apresentam 

particularidades.  

• Relacione as 

diferentes formas de 

apropriação espacial 

com a diversidade 

cultural.  

• Compreenda como 

ocorreram os 

problemas sociais e 

as mudanças 

demográficas 

geradas no 

processo de 

industrialização.  

• Identifique os 

conflitos étnicos e 

separatistas e suas 

consequências no 

espaço geográfico.  

• Entenda a 

importância 

econômica, política 

e cultural do 

comércio mundial.  

• Identifique as 

implicações 

socioespaciais na 

atuação das 

organizações 
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econômicas 

internacionais.  

• Reconheça a 

reconfiguração das 

fronteiras e a 

formação de novos 

territórios nacionais.  

• Faça a leitura dos 

indicadores sociais e 

econômicos e 

compreenda a 

desigual distribuição 

de renda.  

• Identifique a 

estrutura da 

população mundial e 

relacione com as 

políticas 

demográficas 

adotadas nos 

diferentes espaços.  

• Reconheça as 

motivações dos 

fluxos migratórios 

mundiais.  

• Relacione o 

desenvolvimento 

das inovações 

tecnológicas nas 

atividades 

produtivas.  

• Entenda as 

consequências 

ambientais geradas 

pelas atividades 
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produtivas.  

• Analise as 

transformações na 

dinâmica da 

natureza 

decorrentes do 

emprego de 

tecnologias de 

exploração e 

produção.  

• Reconheça a 

importância 

estratégica dos 

recursos naturais 

para as atividades 

produtivas.  

• Compreenda o 

processo de 

transformação dos 

recursos naturais 

em fontes de 

energia.  

• Entenda a 

importância das 

redes de transporte 

e comunicação no 

desenvolvimento 

das atividades 

produtivas.  

 

ENSINO MÉDIO 

 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES  

CONTEÚDOS 

BÁSICOS  

ABORDAGEM  

TEÓRICO-

METODOLÓGICA  

AVALIAÇÃO  
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Dimensão 

econômica do 

espaço geográfico  

Dimensão política 

do espaço 

geográfico  

Dimensão cultural e 

demográfica do 

espaço geográfico  

Dimensão 

sociambiental do 

espaço geográfico  

A formação e 

transformação das 

paisagens.  

A dinâmica da 

natureza e sua 

alteração pelo 

emprego de 

tecnologias de 

exploração e 

produção.  

A distribuição 

espacial das 

atividades 

produtivas e a 

(re)organização do 

espaço geográfico.  

A formação, 

localização, 

exploração e 

utilização dos 

recursos naturais.  

A revolução 

técnico-científica-

informacional e os 

novos arranjos no 

espaço da 

produção.  

O espaço rural e a 

modernização da 

agricultura.  

O espaço em rede: 

produção, 

transporte e 

comunicação na 

atual configuração 

Os conteúdos 

estruturantes 

deverão 

fundamentar a 

abordagem dos 

conteúdos básicos.  

Os conceitos 

fundamentais da 

Geografia - 

paisagem, lugar, 

região, território, 

natureza e 

sociedade – serão 

apresentados numa 

perspectiva crítica.  

A compreensão do 

objeto da Geografia 

– espaço 

geográfico – é a 

finalidade do ensino 

dessa disciplina.  

As categorias de 

análise da 

Geografia, as 

relações 

Sociedade- 

Natureza e as 

relações Espaço-

Temporal, são 

fundamentais para 

a compreensão dos 

conteúdos.  

As realidades local 

e paranaense 

deverão ser 

Espera-se que o 

aluno:  

• Aproprie-se dos 

conceitos de 

região, sociedade, 

território, paisagem, 

natureza e lugar.  

• Faça a leitura do 

espaço através dos 

instrumentos da 

cartografia - mapas, 

tabelas, gráficos e 

imagens.  

• Compreenda a 

formação natural e 

transformação das 

diferentes 

paisagens pela 

ação humana e sua 

utilização em 

diferentes escalas 

na sociedade 

capitalista.  

• Analise a 

importância dos 

recursos naturais 

nas atividades 

produtivas.  

• Compreenda o 

uso da tecnologia 

na alteração da 

dinâmica da 

natureza e nas 

atividades 

produtivas em sua 
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territorial.  

A circulação de 

mão-de-obra, do 

capital, das 

mercadorias e das 

informações.  

Formação, 

mobilidade das 

fronteiras e a 

reconfiguração dos 

territórios.  

As relações entre o 

campo e a cidade 

na sociedade 

capitalista.  

A formação, o 

crescimento das 

cidades, a dinâmica 

dos espaços 

urbanos e a 

urbanização 

recente.  

consideradas 

sempre que 

possível.  

Os conteúdos 

devem ser 

espacializados e 

tratados em 

diferentes escalas 

geográficas com 

uso da linguagem 

cartográfica - 

signos, escala e 

orientação.  

As culturas afro-

brasileira e 

indígena deverão 

ser consideradas 

no desenvolvimento 

dos conteúdos, 

bem como a 

Educação 

Ambiental.  

espacialidade.  

• Estabeleça 

relação entre a 

exploração dos 

recursos naturais e 

o uso de fontes de 

energia na 

sociedade 

industrializada.  

• Identifique os 

problemas 

ambientais globais 

decorrentes da 

forma de 

exploração e uso 

dos recursos 

naturais.  

• Evidencie a 

importância das 

atividades 

extrativistas para a 

produção de 

matérias-primas e a 

organização 

espacial.  

• Reconheça as 

influências das 

manifestações 

culturais dos 

diferentes grupos 

étnicos no processo 

de configuração do 

espaço geográfico.  

• Compreenda as 

ações 
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internacionais de 

proteção aos 

recursos naturais 

frente a sua 

importância 

estratégica.  

• Compreenda o 

processo de 

formação dos 

recursos minerais e 

sua importância 

política, estratégica 

e econômica.  

• Reconheça a 

influência dos 

avanços 

tecnológicos na 

distribuição das 

atividades 

produtivas, nos 

deslocamentos de 

população e na 

distribuição da 

população.  

• Compreenda a 

importância da 

revolução técnico-

científica 

informacional e sua 

relação com os 

espaços de 

produção, 

circulação de 

mercadorias e nas 

formas de 
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consumo.  

• Entenda como as 

guerras fiscais 

atuam na 

reorganização 

espacial das 

regiões onde as 

indústrias se 

instalam.  

• Compreenda a 

importância da 

tecnologia na 

produção 

econômica, nas 

comunicações, nas 

relações de 

trabalho e na 

transformação do 

espaço geográfico.  

• Analise as novas 

tecnologias na 

produção industrial 

e agropecuária 

como fator de 

transformação do 

espaço.  

• Identifique a 

concentração 

fundiária resultante 

do sistema 

produtivo 

agropecuário 

moderno.  
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METODOLOGIA DA DISCIPLINA  

 

A metodologia de ensino proposta permite que os alunos se apropriem dos 

conceitos fundamentais da Geografia e compreendam o processo de produção 

e transformação do espaço geográfico. Para isso, os conteúdos da Geografia 

devem ser trabalhados de forma crítica e dinâmica, interligados com a 

realidade próxima e distante dos alunos, em coerência com os fundamentos 

teóricos propostos neste documento.  

O processo de apropriação e construção dos conceitos fundamentais do 

conhecimento geográfico se dá a partir da intervenção intencional própria do 

ato docente, mediante um planejamento que articule a abordagem dos 

conteúdos com a avaliação (CAVALCANTI, 1998). No ensino de Geografia, tal 

abordagem deve considerar o conhecimento espacial prévio dos alunos para 

relacioná-lo ao conhecimento científico no sentido de superar o senso comum.  

Ao invés de simplesmente apresentar o conteúdo que será trabalhado, 

recomenda-se que o professor crie uma situação problema, instigante e 

provocativa. Essa problematização inicial tem por objetivo mobilizar o aluno 

para o conhecimento. Por isso, deve se constituir de questões que estimulem o 

raciocínio, a reflexão e a crítica, de modo que se torne sujeito do seu processo 

de aprendizagem (VASCONCELOS, 1993).  

Outro pressuposto metodológico para a construção do conhecimento em 

sala de aula é a contextualização do conteúdo. Na perspectiva teórica, 

contextualizar o conteúdo é mais do que relacioná-lo à realidade vivida do 

aluno, é, principalmente, situá-lo historicamente e nas relações políticas, 

sociais, econômicas, culturais, em manifestações espaciais concretas, nas 

diversas escalas geográficas.  

Sempre que possível o professor deverá estabelecer relações 

interdisciplinares dos conteúdos geográficos em estudo, porém, sem perder a 

especificidade da Geografia. Nas relações interdisciplinares, as ferramentas 

teóricas próprias de cada disciplina escolar devem fundamentar a abordagem 

do conteúdo em estudo, de modo que o aluno perceba que o conhecimento 

sobre esse assunto ultrapassa os campos de estudo das diversas disciplinas, 

mas que cada uma delas tem um foco de análise próprio.  
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Compreender as desigualdades sociais e espaciais é uma das 

grandes tarefas dos geógrafos educadores para que a nossa 

ciência instrumentalize as pessoas a uma leitura mais crítica e 

menos ingênua do mundo, que desemboque numa maior 

participação política dos cidadãos a fim de que possamos 

ajudar a construir um espaço mais justo e um homem mais 

solidário [...] (KAERCHER, 2003, p. 174). 

 

O professor deve, ainda, conduzir o processo de aprendizagem de forma 

dialogada, possibilitando o questionamento e a participação dos alunos para 

que a compreensão dos conteúdos e a aprendizagem crítica aconteçam. Todo 

esse procedimento tem por finalidade que o ensino de Geografia contribua para 

a formação de um sujeito capaz de interferir na realidade de maneira 

consciente e crítica.  

A considerar esses pressupostos metodológicos, o professor organiza o 

processo de ensino de modo que os alunos ampliem suas capacidades de 

análise do espaço geográfico e formem os conceitos dessa disciplina de 

maneira cada vez mais rica e complexa. 

Outro pressuposto metodológico para a construção do conhecimento em 

sala de aula é a contextualização do conteúdo, através de: 

 

 Aulas expositivas; 

 Aulas dialogadas; 

 Leitura e interpretação de textos; 

 Discussão dos exercícios realizados pelos alunos; 

 Trabalho em grupo, utilizando diversas técnicas de dinâmica de grupo; 

 Entrevistas feitas pelos alunos com especialistas em diferentes áreas; 

 Realização de atividade em campo; 

 Dramatizações; 

 Realização de experimentos. 

 Tv pen drive; 

 Rádio; 

 Laboratório de informática 
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AVALIAÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) determina que 

a avaliação do processo de ensino-aprendizagem seja formativa, diagnóstica e 

processual. Respeitando o prenúncio da lei, cada escola da rede estadual de 

ensino, ao construir seu Projeto Político Pedagógico, deve explicitar 

detalhadamente a concepção de avaliação que orientará a prática dos 

professores.  

Nessa concepção de avaliação, considera-se que os alunos têm diferentes 

ritmos de aprendizagem, identificam-se dificuldades e isso possibilita a 

intervenção pedagógica a todo o tempo. O professor pode, então, procurar 

caminhos para que todos os alunos aprendam e participem das aulas.  

Assim, recomenda-se que a avaliação em Geografia seja mais do que a 

definição de uma nota ou um conceito. Desse modo, as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano letivo devem possibilitar ao aluno a apropriação 

dos conteúdos e posicionamento crítico frente aos diferentes contextos sociais.  

O processo de avaliação deve considerar, na mudança de pensamento e 

atitude do aluno, alguns elementos que demonstram o êxito do processo de 

ensino/ aprendizagem, quais sejam: a aprendizagem, a compreensão, o 

questionamento e a participação dos alunos. Ao destacar tais elementos como 

parâmetros de qualidade do ensino e da aprendizagem, rompe-se a concepção 

pedagógica da escola tradicional que destacava tão somente a memorização, a 

obediência e a passividade (HOFFMANN, 1993).  

O processo de aprendizagem discutido por Vygotsky é condicionado pelo 

conflito/ confronto entre as ideias, os valores, os posicionamentos políticos, a 

formação conceitual prévia dos alunos e as concepções científicas sobre tais 

elementos. Esse método pedagógico dialético possibilita a (re)construção do 

conhecimento, em que o processo de aprendizagem atinge, ao longo da 

escolarização, diferentes graus de complexidade de acordo com o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos (CAVALCANTI, 2005).  

A avaliação deixa de ser um momento terminal do processo educativo 

(como hoje é concebida) para se transformar na busca incessante de 

compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas 

oportunidades de conhecimento (HOFFMANN, 1993, p. 21).
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 A avaliação será, através de pesquisas, seminários, debates, 

participação em aulas, tarefas, projetos, produção de maquetes, resumos, 

produção de textos. Para tanto a avaliação será, diagnóstica, cumulativa, 

somatória, processual, seguindo os seguintes critérios: 

 Saber utilizar procedimentos da pesquisa geográfica. 

 Saber fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de 

diferentes fontes de informação. 

 Saber utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos. 

 Saber desenvolver pesquisas sobre temáticas geográficas. 

 Construir, por meio da linguagem escrita e oral, um discurso articulado 

sobre as diferenças entre o seu lugar e a pluralidade de lugares que 

constituem o mundo. 

 Ler diferentes cartas em diferentes escalas, apropriando-se da 

representação cartográfica em seu cotidiano. 

 Agir e reagir diante de questões sociais, culturais e ambientais de modo 

propositivo e participativo. 

 Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a pluralidade cultural, 

reconhecendo-os como direitos dos povos e indivíduos e elementos de 

fortalecimentos da democracia. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE HISTÓRIA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

      I- APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

           
                A partir da primeira metade do século XIX houve a preocupação de 

criar uma genealogia ou história  da  danação,com base numa matriz curricular 

nitidamente eurocêntrica,partindo da antiguidade clássica como berço do 
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cristianismo,da formação das nações européias:desde as primeiras monarquias 

à história política e biográfica moderna e contemporânea. O ensino enfatizava 

a história política de Portugal e sua relação com o Brasil. 

                 Em linhas gerais, o ensino de história ao longo da República Velha 

tendeu a se voltar mais para o estudo da história política européia e brasileira, 

desconsiderando os movimentos de resistência popular. Refletindo assim a 

política da República das Oligarquias, na qual a questão social foi tratada como 

caso de polícia.Já  nas décadas de 1930 e 1940, em pleno momento de forte 

intervenção do Estado varguista em todos os setores da sociedade 

brasileira,difundiu-se a tese da  “ democracia racial “  expressa principalmente 

em programas e livros didáticos de ensino de História. Esta tese, proposta por 

alguns intérpretes da obra histórica de Gilberto Freire, defendia que na 

constituição sócio-genética do povo brasileiro predominava a miscigenação e a 

ausência de preconceitos raciais e étnicos. 

                 No pós-guerra e no contexto da democratização do país (1945-

1960), com o fim da ditadura Vargas, a disciplina de história passou a ser 

novamente objeto de debates quanto as suas finalidades e relevância na 

formação política dos alunos. Vale lembrar que foi também um período muito 

rico na produção historiográfica, na esteira da década 30 e 40, de se pensar o 

Brasil, presente nos estudos de Celso Furtado, que levantou a questão dos 

ciclos econômicos. 

              Como vivíamos sob a política nacional-desenvolvimentista de Getúlio 

Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart, o ensino tende também aos 

estudos históricos da economia brasileira, no entanto, transmitindo de forma 

reducionista e mecânica a análise dos ciclos econômicos do açúcar, mineração 

e do café.No entanto, a história factual, linear e política herdada do século XIX 

ainda se mantinha presente nas escolas, pois estas ficaram gradualmente mais 

acessíveis aos filhos dos trabalhadores a partir da década de 1960.  

Nesse momento discutido acima, podemos considerar, contudo, um avanço, 

mesmo tímido, a entrada em cena do povo brasileiro no ensino da história. Pois 

o contexto era de grande mobilização e de organização social através do 

sindicalismo, das ligas camponesas, do movimento estudantil e das camadas 

médias urbanas, em torno das reformas sociais propostas.Mesmo assim, em 

linhas gerais o ensino ainda continuava tradicional, factual e linear. 
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                   Com a deflagração e institucionalização da ditadura militar a partir 

de 1964, houve uma grande retração da organização social fruto da repressão 

e da censura.Neste momento, o povo foi retirado da cena política brasileira, e o 

ensino de história, que tímida e pontualmente procurava-se contrapor-se ao 

tradicionalismo foi contido pela ideologia militar da ordem,do civismo,e da 

segurança nacional no contexto maniqueísta da guerra fria.Em decorrência 

disto várias reformas educacionais foram implementadas com um caráter 

tecnicista, em conformidade com a inserção do Brasil na divisão internacional 

do trabalho da década de 60 e 70 enquanto economia primário-exportadora. 

Nesse sentido, a partir da década de 1970, o ensino de história e de geografia 

foi preterido em nome da implementação da generalidade dos Estudos Sociais, 

bem como uma formação profissional superficial, que acabou causando fortes 

prejuízos  na  formação dos alunos.  O ensino de Estudos Sociais e de 

Educação  Moral  e  Cívica enfatizava o estudo via círculos concêntricos (do 

local para o universal),a história patriótica, tradicional,excluindo o 

aprofundamento dos conflitos sociais,ao longo da História Geral e do 

Brasil,principalmente mais recente.            

                       A partir da década de 80, com a derrubada política da ditadura 

militar e o início do processo de redemocratização da sociedade brasileira, o 

ensino de Estudos Sociais, que já era radicalmente contestado na década 

anterior, tanto pela academia, quanto pela sociedade organizada, passa 

lentamente a ser substituída pela instituição da disciplina de História, agora 

procurando aproximar o ensino da investigação histórica com o universo da 

sala de aula. 

                       Posteriormente à segunda metade da década de 1980  e anos 

1990,crescem os debates em torno das reformas democráticas na área 

educacional, que acabam estimulando propostas de revisões no  

Ensino de História,contrárias às tendências     eurocêntricas,factuais,cívicas e 

positivistas do tradicionalismo na área. Essa discussão entre a academia de 

História e o ensino foi resultado da restauração das liberdades individuais e 

coletivas do País, levando à produção diferenciada tanto de materiais didáticos, 

paradidáticos e principalmente de novas propostas curriculares na 

área.Propostas estas, como o Currículo Básico do Ensino Fundamental e 

particularmente de História para o Ensino Médio do Paraná, embasadas 

claramente na pedagogia histórica-crítica dos conteúdos desenvolvida por 



 231 

Demerval Saviani entre outros, a  partir da sua interpretação do materialismo 

histórico e dialético. 

                    Nesse contexto, a proposta curricular de História para o Ensino 

Médio apontava para a organização dos conteúdos, a partir do estudo da 

formação do capitalismo no mundo ocidental e a inserção do Brasil neste 

quadro, de forma integrada. A disposição mantinha, contudo, a linearidade e a 

cronologia através de um recorte histórico voltado ao aluno (a) que na sua 

grande maioria, entendia-se, já  estava incorporado ao mundo do trabalho. 

Objetivando o aluno (a)  compreender a formação social do capitalismo 

ocidental e intervir na sua realidade,enfim tornando-se um sujeito histórico. 

                       Em 1977, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), especificamente o de História, apesar de serem impostos ao 

sistema escolar nacional e paranaense, por uma política educativa baseada no 

ideário neoliberal, tiveram o mérito de incorporar na sua proposta curricular a 

abordagem referente à Nova História e, mais especificamente à Nova História 

Cultural, valorizando, assim, problemáticas referentes ao cotidiano, à memória, 

à cultura voltada para as práticas culturais e identidades coletivas e individuais. 

Contudo ao tentar articular estes elementos históricos com as competências e 

habilidades da Área de Ciências Humanas, os PCNEM  entram em 

contradição,pois apontam para que a disciplina seja somente um instrumento 

de uma interdisciplinaridade sem uma história nem referenciais teóricos 

definidos,causando o esvaziamento de seus conceitos e conteúdos. Além 

disso, os conceitos históricos estão desarticulados entre si fazendo com que o 

ensino de História, nestes  moldes, perca,em boa medida, o seu caráter de 

produção do conhecimento histórico realizada por sujeitos sociais (alunos  e 

professores ). 

                   

                        A partir de 2003 e 2004, propõe-se como uma crítica e uma 

busca da superação em relação à proposta advinda dos PCNEM,  

pois ele entende que o conhecimento histórico é selecionado e construído na 

relação entre as experiências sociais dos sujeitos (acontecimentos, 

comportamentos, apropriações) e as estruturas sócio-históricas, a partir da 

utilização rigorosa de conceitos historiográficos no processo de investigação 

que permitam compreender os espaços de atuação social destes agentes 

históricos.Entenda-se que este rigor deve estimular a criação de novas 
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significações ou sentidos no universo da disciplina de História através da 

produção de narrativas históricas. 

      

 

II- OBJETIVOS 

 

 Identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio, na 

localidade, na região e no país, e outras manifestações 

estabelecidas em outros tempos e espaços. 

 

 Situar acontecimentos históricos e localizá-los em uma 

multiplicidade de tempo 

 

 Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em 

diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, 

econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e 

diferenças entre eles, continuidades e descontinuidades, conflitos 

e contradições sociais. 

 

 Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de 

texto, aprendendo a observar e colher informações de diferentes 

paisagens e registros escritos, iconografias, sonoros e materiais. 

 
 

 Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos 

povos como condição de efetivo fortalecimento da democracia, 

mantendo-se o respeito às diferenças e a luta contra as 

desigualdades. 

 

 Identificar que a atuação do cidadão, respaldado nos 

conhecimentos históricos, servira como processo de mudança para 

uma história, que atendera as necessidades pessoais e dos grupos 

sociais, frente ao mundo globalizado. 

 

 Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos 

povos como condição de efetivo fortalecimento da democracia, 

mantendo-se o respeito às diferenças e a luta contra as 

desigualdades. 

 

 Reconhecer que as histórias individuais são partes integrantes de 

histórias coletivas 

 

 Perceber que a história é a forma mais direta de o homem 

recuperar a liberdade, que ela é feita pelo homem, que pode 

construir e reinventar o futuro. 
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               III - CONTEÚDOS   ESTRUTURANTES -  6º, 7º, 8º E 9º ANO 

 

 Relações de trabalho – Pelo trabalho expressam-se as relações que as 

pessoas estabelecem entre si, com o meio que vivem e com a natureza, seja 

no que se refere à produção material como à produção simbólica. 

 Relações de poder – O estudo das relações de poder é direcionado a idéia de 

poder político, bem como na sua relação com o  trabalho e com a cultura. 

 Relações culturais – O estudo das relações culturais se considera a 

especificidade de cada sociedade e as relações entre elas. 

 

              IV - CONTEÚDOS  BÁSICOS  

   6º ANO 

 

 A experiência humana no tempo. 

 Os sujeitos e suas relações com o outro no tempo. 

 As culturas locais e a cultura comum. 

 Cultura paranaense (Lei nº 13.381/01) 

 Cultura afro-brasileira (Lei 10.639/03) 

 

7º ANO 

 As relações de propriedade. 

 A constituição histórica do mundo do campo e do 

mundo da cidade. 

 As relações entre campo e a cidade. 

 Conflitos resistências e produção cultural 

campo/cidade.   

 Conflitos no Paraná 

 Cultura afro-brasileira e indígena        

 
8º ANO 
 

 Histórias das relações da humanidade com o 

trabalho. 

 O trabalho e a vida em sociedade. 

 O trabalho e as contradições da modernidade 

 O trabalho e as conquistas de direito.  

 Cultura afro-brasileira e indígena        

 
 

 
9º ANO 
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 A Constituição das instituições sociais. 

 A formação do Estado. 

 Sujeitos guerras e revoluções. 

 O Estado paranaense 

 Cultura afro-brasileira e indígena        

 

         V - METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 
                  Para o Ensino da História com a finalidade de criar um ser social e 

cidadão, serão oportunizadas situações de ensino para os alunos 

estabelecerem relações entre o presente e o passado, particular e o geral, as 

ações individuais e coletivas, os interesses específicos de grupo e as 

articulações sociais, segundo as seguintes ações metodológicas:  

 Ensinar procedimentos de pesquisa, consulta de fontes bibliográficas de 

documentos; 

 Valorizar o saber assistemático, saber quais suas idéias, opiniões, duvidas e/ou 

hipóteses sobre o tema em debate. 

 Através de pesquisas, propor novos questionamentos, obter novas 

informações, promover trabalhos interdisciplinares. 

 Apresentação de trabalhos através de seminários 

 Solicitar resumos orais, escritos ou em forma de produção de texto, imagens, 

gráficos, murais, maquetes, exposições, a fim de estimular a criatividade do 

aluno. 

 Desenvolver atividades com diferentes fontes de informação (livros, jornais, 

revistas, filmes, fotografias, objetos). 

 Analise de imagens, gráficos, murais, charges, textos a fim de desenvolver  a 

criticidade do aluno.  

 Debater questões do cotidiano e suas relações com o contexto mais amplo. 

 

Estes procedimentos didáticos e estratégicos serão utilizados no decorrer das 

atividades escolares, alternadamente, de acordo com a necessidade dos temas 

propostos em cada aula. 

Na adoção d um encaminhamento metodológico, o professor terá que ir além 

do livro didático, já que as explicações nele apresentadas são limitadas, por 

isso a necessidade da busca de outros referenciais que complementem o 

conteúdo tratado em sala de aula, exigindo que o professor esteja atento a rica 
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produção historiográfica que tem sido aplicada em livros, revistas 

especializadas e outras voltadas ao publico em gela, muitas das quais 

disponíveis em meios eletrônicos. 

Incluir-se-á nos conteúdos específicos que serão trabalhados durante o ano 

letivo, temas discutidos durante a formação continuada dos professores que 

representam os desafios contemporâneos, no contexto da disciplina de 

História, temas que incluem a violência contemporânea, Educação fiscal, 

influencia da Cultura Africana na Cultura brasileira, entre outros. 

 

 VI- AVALIAÇÃO 

 
 
                         A avaliação da aprendizagem está associada ao Projeto 

Político Pedagógico de cada escola. No entanto, entende-se como coerente, 

dentro da concepção de Diretriz Curricular, que a avaliação seja colocada a 

serviço da aprendizagem,  tendo um caráter diagnóstico, evitando avaliações 

de caráter classificatório,autoritário e desvinculado dos conteúdos e 

concepções pedagógicas,em que a mesma venha retratar e consolidar um 

modelo excludente de escola e de sociedade,que se quer superar. 

Para que a avaliação tenha realmente um caráter diagnóstico, seguiremos os 

seguintes  critérios de avaliação: 

 Verificar se os alunos reconhecem as relações entre a sociedade, a cultura e a 

natureza, no presente e no passado.  

 Constatar e reconhecer as diferenças e semelhanças entre as relações de 

trabalho construídas no presente e no passado.  

 Reconhecer a diversidade de documentos históricos.  

 Fazer com que os alunos sintam-se cidadãos, participativos do processo 

histórico e com possibilidades de reinventar a Historia. 

           Seguindo os critérios mencionados, a Avaliação não só envolverá 

provas escritas e orais, mas também as pesquisas, atividades individuais ou 

em grupo, relatórios, sínteses, seminários, num processo contínuo e 

permanente, somativo, cumulativo e diagnóstico, para que possa retratar com 

realidade o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 

Mediante a análise processual do desempenho do aluno torna-se viável no 

ensino de História, a recuperação paralela ao estudo dos conteúdos, que prove 

meios para a superação das dificuldades dos educandos, tendo em vista 
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efetivar aprendizagens concretas e significativas, coerentes ao contexto 

sociocultural, político e ambiental. 
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ENSINO MÉDIO – HISTÓRIA 

       

      1  APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

           

    Segundo as Diretrizes Curriculares a concepção de história refuta toda e 

qualquer verdade pronta e definitiva, porque o trabalho pedagógico deve 

dialogar com outras vertentes e recusar o ensino marcado pelo dogmatismo e 

pela ortodoxia. Recusam-se também as produções historiográficas que 

afirmam não existir objetividade possível em história e considerando todas as 

afirmativas igualmente válidas. Destacam-se que os consensos mínimos 

construídos nos debates entre vertentes teóricas que não expressem meras 

opiniões, mas implicam em fundamentos do conhecimento histórico. 

Os critérios de validade do conhecimento histórico tem sido 

problematizados e organizados por alguns intelectuais, dentre os quais 
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destacam-se o alemão Rüsen, que propõem uma matriz curricular em história 

para que se compreenda a organização do pensamento histórico dos sujeitos. 

O professor ao entender como se dá esta organização do pensamento poderá 

encaminhar suas aulas de maneiras que o aprendizado seja significativo para 

os alunos. 

Assim a História tem como objeto de estudo os processos históricos 

relativos às ações e as relações humanas praticadas no tempo, bem como a 

respectiva significação atribuída pelos sujeitos, tendo ou não consciência 

dessas ações. As relações humanas produzidas por essas ações podem ser 

definidas como estruturas sócio históricas, ou seja, são as formas de agir, 

pensar, sentir, representar, instituir e de se relacionar social, cultural e 

politicamente. 

  As relações humanas determinam os limites e as possibilidades das 

ações do sujeito de modo a demarcar como estes podem transformar 

constantemente as estruturas sócio-históricas. Mesmo condicionadas, as ações 

dos sujeitos permitem espaços para escolhas e projetos de futuro. A 

investigação histórica voltada para descoberta das relações humanas busca 

compreender e interpretar os sentidos que os sujeitos atribuem às suas ações. 

A finalidade da história é a busca da superação das carências humanas, 

fundamentada por meio de um conhecimento constituído porá interpretações 

históricas. Estas interpretações são compostas por teorias que diagnosticam as 

necessidades dos sujeitos históricos e propõem ações no presente e projetos 

no futuro. Já a finalidade do ensino de História é a formação de um 

pensamento histórico a partir da produção do conhecimento. Esse 

conhecimento histórico é provisório configurado pela consciência histórica dos 

sujeitos. 

Dessa forma, a escolha das fontes históricas é de suma importância, 

pois permitem construir o conhecimento histórico e perceber a diversidade de 

experiências que constituem a sociedades humana, utilizando para isso jornais, 

revistas, documentos escritos e não escritos, textos de historiadores e literatura 

ficcional, indicações de filmes e uma variada iconografia. 

Ao utilizar diferentes fontes de pesquisa, que de forma geral traduzem 

determinado contexto histórico e uma intencionalidade, não se pretende 

defender a perspectiva do relativismo total, como se a História fosse o terreno 

de opiniões irrestritas e da subjetividade. O objetivo do trabalho com as fontes 



 238 

é contribuir para desenvolver no aluno a capacidade de leitura, interpretação e 

críticas dos documentos históricos, assim como compreender e relacionar as 

narrativas desses documentos com a realidade contemporânea.  

      

2     CONTEÚDOS   ESTRUTURANTES -  1º, 2º, 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

 Relações de trabalho – Pelo trabalho expressam-se as relações que as 

pessoas estabelecem entre si, com o meio que vivem e com a natureza, 

seja no que se refere à produção material como à produção simbólica. 

Este conteúdo permite aprofundar a compreensão das relações no 

mundo contemporâneo, como estas se configuram e como o mundo do 

trabalho se constitui em diferentes períodos históricos, considerando os 

conflitos de classe e intra classes. 

 Relações de poder – O estudo das relações de poder é direcionado a 

idéia de poder político, bem como na sua relação com o  trabalho e com 

a cultura. Este conteúdo estruturante permite ao aluno aprofundar a 

compreensão sobre como as relações de poder encontram-se em todos 

os espaços sociais, e também permite identificar, localizar as arenas 

decisórias e os mecanismos que a constituíram. 

 Relações culturais – O estudo das relações culturais se considera a 

especificidade de cada sociedade e as relações entre elas. Este 

conteúdo estruturante permite ao aluno reconhecer a si e aos outros 

como costrutores de uma cultura comum, compreendendo a 

especificidade de cada sociedade e as relações entre elas. E ainda, 

entender como se constituíram as experiências e mudanças nas 

diversas tradições e costumes sociais.  

 

            3  CONTEÚDOS  BÁSICOS  

   1º ANO 

 

 Trabalho escravo, servil, Assalariado e o trabalho livre 

 Urbanização e Industrialização 

 A questão do trabalho no Paraná 
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 Cultura afro brasileira e indígena 

2º ANO 

 

 O Estado e as relações de Poder 

 Os sujeitos, as revoltas e as Guerras. 

 Conflitos no Paraná 

  

 

     3º ANO 

 

 Movimentos sociais, políticos e culturais 

 As guerras e revoluções 

 Cultura e religiosidade. 

 O Estado paranaense 

 Cultura afro-brasileira e indígena        

         4  METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 

                 A metodologia utilizada pela disciplina de história, deve contribuir na 

formação de um educando leitor e escritor, que se aproprie dos conhecimentos 

históricos, a partir da leitura, análise e interpretação de diversas linguagens, 

torna-se importante que o processo de construção do conhecimento histórico, e 

da consciência histórica, ou seja, como são produzidas, relativos às ações e 

relações humanas, praticas no tempo e o sentido que foram dadas a elas de 

forma consciente ou não. 

Para estudá-las o historiador adota um método de pesquisa que passa a 

problematizar o passado, e buscar por meios de documentos, e perguntas, 

respostas às sua indagações. A partir disso, o pesquisador produz uma 

narrativa histórica cujo desafio é contemplar a diversidade das influências 

políticas, sociais, econômicas e culturais, possibilitando que os alunos 

valorizem e contribuem para a preservação de documentos, lugares de 

memória, como museus, bibliotecas, acervos privados e públicos, de 

fotografias, documentos escritos, audiovisuais, entre outros, através do 
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manuseio cuidadoso de documentos que podem constituir fontes de pesquisas 

ou pelo conhecimento do trabalho de pesquisadores. 

O conhecimento histórico e sua apropriação pelos alunos são 

processuais  desse modo é necessário que o estudo se realize de forma 

abrangente no tempo e no espaço, como ocorre nas questões sociais, as 

contradições, a História loca, estabelecendo relações entre a local e o global, 

possibilitando a compreensão dos educandos sobre as semelhanças e 

diferenças, permanências e rupturas do contexto histórico. 

Na adoção de um encaminhamento metodológico, o professor terá que ir 

além do livro didático, já que as explicações nele apresentadas são limitadas, 

por isso a necessidade da busca referenciais que complementem o conteúdo 

tratado em sala de aula, exigindo que o professor esteja atento a rica produção 

historiográfica que tem sido publicada em livros, revistas especializadas e 

outras voltadas ao público em geral, muitas das quais disponíveis também no 

meios eletrônicos. 

Incluir-se-á nos conteúdos específicos, temas discutidos durante a 

formação continuada dos professores que representam os desafios 

contemporâneos, no contexto da disciplina de história, temas que incluem a 

violência, Educação Fiscal, influencia da Cultura africana na cultura brasileira, 

entre outros. 

O uso da biblioteca é fundamental, cabendo ao professor orientar os 

alunos no conhecimento do acervo específico, as obras que podem ser 

consultadas, incluindo os bons hábitos do manuseio e conservação das obras. 

É tarefa do professor, incentivar os alunos, na capacidade de questionar 

e criticar conteúdos e as abordagens existentes no contexto consultado, de 

modo que constitua gradativamente, autonomia na busca do conhecimento. 

5  AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

 

                         A avaliação do Ensino de História é processual e diagnóstica, 

subsidia todo o processo ensino-aprendizagem, norteando toda a prática 

pedagógica, oferecendo clareza quanto ao retomar conteúdos ou conceitos que 

visam a mudanças de atitudes. 

Como um processo, acompanha as práticas de ensino. A partir da 

reflexão crítica nos debates, textos, filmes, participação em pesquisas de 
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campo, produção e análise escrita. Pontos fundamentais que demonstram 

articulação das fontes conceituais e a prática, vivida pelo cotidiano do aluno. 

Mediante a análise processual do desempenho do aluno torna-se viável 

no ensino de história, a recuperação paralela ao estudo dos conteúdos, que 

prevê e provê meios para a superação das dificuldades dos educandos, tendo 

em vista efetivar aprendizagens concretas e significativas, coerentes ao 

contexto sociocultural, político e ambiental. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

1  APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

A Educação Física, desde que foi constituída tem passado por 

diversas tendências, conforme relato a seguir. 

Segundo dados históricos, no final do século XIX e início do 

século XX, a Educação Física brasileira sofreu grande influência advinda do 

militarismo e da prática médica. No entender de Peres (2001, p.233), os 

princípios eugenistas e higienistas “foram norteadores de todo o pensamento 

da época, resultando numa forte concepção da Educação Física como 

perspectiva biológica, ou seja, primando obviamente, pelo físico”. Essa 

tendência da Educação Física voltada para o corpo e para os aspectos 

biológicos, advindos das classes militar e médica perduraram por volta dos 

anos de 1930 e 1940.  

Depois passou a vigorar a tendência desportiva, que foi 

concretizada com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 

1961, que caracterizou a obrigatoriedade da Educação Física em todos os 

níveis básicos escolares. 

Na década de 70, a Lei n. 5692/71 e o Decreto n°. 69450/71 

estabelece que “será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 

Educação Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos 

plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto a primeira o 

disposto no Decreto-lei n. 869, de 12/9/69” (Cap. I, art. 7º da Lei n. 5692/71), ou 

seja, manteve o caráter obrigatório da disciplina de Educação Física nas 

escolas, passando a ter uma legislação específica e sendo integrada como 

atividade escolar regular e obrigatória no currículo de todos os cursos e níveis 

dos sistemas de ensino (BRASIL, 1971). No entender de Peres (2001, p.233) 

“Este período pode também ser reconhecido como o período de maior número 

de características exclusivas no campo escolar, pois as crianças que não 

fossem verdadeiros ‘talentos ou prodígios esportivos’ eram desconsideradas, 

ou seja, os indivíduos ‘comuns’ que não exibiam tanto destaque nas 

modalidades esportivas eram marginalizados e, consequentemente, excluídos”.  
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Segundo Betti, (1991 apud Oliveira, 2002, p. 64), “As atividades 

esportivas também foram consideradas como fatores que poderiam colaborar 

na melhoria da força de trabalho para o ‘milagre econômico brasileiro’. Nesse 

período estreitaram-se os vínculos entre esporte e nacionalismo”. No entanto, 

os pressupostos da Educação Física baseados no modelo desportivo não 

apresentaram os resultados esperados. Nesse sentido, a busca da identidade 

para a Educação Física passou a abraçar a concepção humanista, onde é 

destacada a proposta da psicomotricidade e a defesa de uma ação não diretiva 

por parte da ação pedagógica do professor. 

Bracht (1992, p. 27), referindo-se à corrente pedagógica da 

psicomotricidade coloca que: “Baseada na interdependência do 

desenvolvimento cognitivo e motor, (a abordagem psicomotora) critica o 

dualismo predominante na Educação Física, e propõe-se, a partir de jogos de 

movimento e exercitações, contribuir para a Educação Integral [...]. Com a 

Psicomotricidade, temos um deslocamento da polarização da Educação do 

movimento para a Educação pelo movimento, ficando a primeira nitidamente 

em segundo plano”. Para Tubino (1996, p.13) “[...] Nesse princípio, os 

praticantes do esporte educacional deverão fortalecer o conhecimento, a auto-

estima e a auto-superação, tudo isso desenvolvido num ambiente de respeito e 

preservação das individualidades”.  

Entretanto, a Psicomotricidade não estabeleceu um novo 

arcabouço de conhecimento para o ensino da Educação Física, e as práticas 

corporais, entre elas o esporte, continuaram a ser tratadas, tão-somente, como 

meios para a educação e disciplina dos corpos, e não como conhecimentos a 

serem sistematizados e transmitidos no ambiente escolar (PARANÁ, 2008, p. 

43). 

Segundo Soares (1996 apud Paraná, 2008, p. 43), “Além disso, a 

Educação Física ficou, em alguns casos, subordinada a outras disciplinas 

escolares, tornando-se um elemento colaborador para o aprendizado de 

conteúdos diversos àqueles próprios da disciplina” 

A partir de então, houve um movimento de renovação do 

pensamento pedagógico da Educação Física que trouxe várias proposições e 

interrogações acerca da legitimidade dessa disciplina como campo de 
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conhecimento escolar. Tais propostas dirigiram críticas aos paradigmas da 

aptidão física e da esportivização (BRACHT, 1999). Entre as correntes ou 

tendências progressistas, destacaram-se as seguintes abordagens: a) 

Desenvolvimentista: defende a ideia de que o movimento é o principal meio e 

fim da Educação Física. Constitui o ensino de habilidades motoras de acordo 

com uma sequência de desenvolvimento. Sua base teórica é, essencialmente, 

a psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e b) Construtivista: defende a 

formação integral sob a perspectiva construtivista- interacionista. Inclui as 

dimensões afetivas e cognitivas ao movimento humano. Embora preocupada 

com a cultura infantil, essa abordagem se fundamenta também na psicologia 

do desenvolvimento (PARANÁ, 2008, p. 44). 

A rigidez na escolha dos conteúdos, a insuficiente oferta de 

formação continuada para consolidar a proposta e, depois, as mudanças de 

políticas públicas em educação trazidas pelas novas gestões governamentais, 

a partir de meados dos anos de 1990, dificultaram a implementação dos 

fundamentos teóricos e políticos do Currículo Básico na prática pedagógica. 

Por isso, o ensino da Educação Física na escola se manteve, em muitos 

aspectos, em suas dimensões tradicionais, ou seja, com enfoque 

exclusivamente no desenvolvimento das aptidões físicas, de aspectos 

psicomotores e na prática esportiva (PARANÁ, 2008, p. 47). 

Os avanços teóricos da Educação Física sofreram retrocesso na 

década de 1990 quando, após a discussão e aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB n. 9394/96), o Ministério da Educação 

(MEC) apresentou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a 

disciplina de Educação Física, que passaram a subsidiar propostas curriculares 

nos Estados e Municípios brasileiros (PARANÁ, 2008, p. 47 e 48). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física para o 

Ensino Fundamental abandonaram as perspectivas da aptidão física 

fundamentadas em aspectos técnicos e fisiológicos, e destacaram outras 

questões relacionadas às dimensões culturais, sociais, políticas, afetivas no 

tratamento dos conteúdos, baseadas em concepções teóricas relativas ao 

corpo e ao movimento. Já nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, os conhecimentos da Educação Física perderam centralidade e 

importância em favor dos temas transversais e da pedagogia das competências 
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e habilidades, as quais receberam destaque na proposta (PARANÁ, 2008, p. 

48). 

As abordagens crítico-superadora e crítico-emancipatória, operam 

a crítica da Educação Física a partir de sua contextualização na sociedade 

capitalista. Assim a abordagem crítico-superadora baseia-se nos pressupostos 

da pedagogia histórico-crítica e estipula, como objeto da Educação Física, a 

Cultura Corporal a partir de conteúdos como: o esporte, a ginástica, os jogos, 

as lutas e dança.  

O fato de se entender o ser humano como social, histórico, 

inacabado e, portanto em constante transformação, “exige da Educação Física 

uma abordagem teórica que contextualize as práticas corporais, relacionando-

as aos interesses políticos, econômicos, sociais e culturais que a constituíram”.  

A título de exemplificação pode-se citar os temas capoeira e 

danças folclóricas de origem indígena, que além de atender à obrigatoriedade 

da Lei n°. 11.645/2008 (Art. 26-A, §1° e 2°)2, também oportuniza a ampliação 

dos conhecimentos sobre a “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. A 

capoeira porque “faz parte da nossa história; contribui na formação de valores 

das crianças, jovens e adultos [...]” (SANTOS, 1990, apud PARANÁ, 2006, p. 

161) e o conteúdo danças folclóricas indígenas propicia a identificação de 

algumas danças indígenas que foram incorporadas à cultura brasileira, como é 

o caso do cateretê e caiapó. 

Nesse sentido, o conceito de Cultura Corporal tem como suporte 

a ideia de seleção, organização e sistematização do conhecimento acumulado 

historicamente, acerca do movimento humano, para ser transformado em saber 

escolar. Partindo do pressuposto de que os alunos possuem um conhecimento 

sincrético sobre a realidade, é função da escola, e neste caso também da 

Educação Física, garantir o acesso às variadas formas de conhecimentos 

produzidos pela humanidade, levando os alunos a estabelecerem nexos com a 

realidade, elevando-os a um grau de conhecimento sintético (PARANÁ, 2008, 

p. 44 e 45). 

                                                 
2
 LEI Nº 11.645, de 10 março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
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Pensar a Educação Física a partir de uma mudança significa 

analisar a insuficiência do atual modelo de ensino, que muitas vezes não 

contempla a enorme riqueza das manifestações corporais produzidas 

socialmente pelos diferentes grupos humanos. Isto pressupõe criticar o 

trabalho pedagógico, os objetivos e a avaliação, o trato com o conhecimento, 

os espaços e tempos escolares da Educação Física. Significa, também, 

reconhecer a gênese da cultura corporal, que reside na atividade humana para 

garantir a existência da espécie (PARANÁ, 2008, p. 51). 

Partilhando de tal posicionamento se encontra a opinião de Bracht 

(1992, apud Wanderley Júnior, 2007) quando coloca que a cultura corporal e 

de movimento é tão significativa no cotidiano do individuo que se tem sugerido 

que a escola não deve reproduzi-Ia simplesmente, mas favorecer que os 

educandos se apropriem dela criticamente, mediada, em algumas situações, 

pelas aulas de Educação Física.  

Diante destas considerações, pode-se entender que a Educação 

Física, deve possibilitar ao educando "um pensar" critico sobre experiências 

corporais, bem como os princípios e valores inerentes ao ser humano.  

2  CONTEÚDOS ESTRUTURANTES/BÁSICOS DA DISCIPLINA 

Segundo Libâneo (1985, p. 39) “os conteúdos de ensino emergem 

de conteúdos culturais universais, constituindo-se em domínio de 

conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade e 

reavaliados, permanentemente, em face da realidade social”.  

2.1 CONTEÚDOS ESTRUTURANTES  

Os conteúdos estruturantes propostos para a Educação Física na 

Educação na escola são os seguintes:  

- Esporte;  

- Jogos e brincadeiras;  

- Ginástica;  

- Lutas e  

- Dança.  
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2.2 CONTEÚDOS BÁSICOS POR ANO 
666°°°    AAANNNOOO   

-  Esportes: coletivos e individuais; 

-  Jogos e brincadeiras: jogos e brincadeiras populares; brincadeiras e 

cantigas de roda; jogos de tabuleiro e jogos cooperativos. 

- Dança: danças folclóricas, de rua e criativas. 

-  Ginástica: ginástica rítmica; circense e geral. 

- Lutas: de aproximação - Capoeira 

777°°°    AAANNNOOO   

-  Esportes: coletivos e individuais; 

-  Jogos e brincadeiras: jogos e brincadeiras populares; brincadeiras e 

cantigas de roda; jogos de tabuleiro e jogos cooperativos; 

- Dança: danças folclóricas; de rua; criativas e circulares; 

-  Ginástica: ginástica rítmica; circense e geral; 

- Lutas: de aproximação – Capoeira. 

888°°°    AAANNNOOO   

-  Esportes: radicais 

-  Jogos e brincadeiras: jogos e brincadeiras populares; jogos de 

tabuleiro; jogos dramáticos e jogos cooperativos. 

- Dança: danças criativas e circulares. 

-  Ginástica: ginástica rítmica; circense e geral. 

- Lutas: lutas com instrumento mediador - Capoeira 

999°°°    AAANNNOOO   

-  Esportes: radicais 

-  Jogos e brincadeiras: jogos de tabuleiro; jogos dramáticos e jogos 

cooperativos. 

- Dança: danças criativas e circulares. 

-  Ginástica: ginástica rítmica e geral. 

- Lutas: lutas com instrumento mediador – Capoeira 

3 METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

Tanto na aprendizagem quanto na Educação Física, o método é 

um processo que associa a dinâmica da sala de aula à intenção da prática do 

aluno para uma maior compreensão da realidade, fazendo-o formular conceitos 

próprios a partir dos temas apresentados. 

Discutir, previamente, sobre o que, como, quando e por que tal 

ação é importante, provocando no aluno(a), a reflexão, formulando sua opinião, 
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interpretação e explicação sobre  o que está acontecendo, com base nos 

objetos pautados. 

A ação pedagógica da Educação Física, pode ser variada, 

tornando os conteúdos mais interessantes e significativos, utilizando recursos 

dos mais diversos, onde o aluno passa a perceber a inter-relação entre o 

conhecimento crítico-teórico e volta novamente para a prática social concreta. 

Nesse contexto, os conteúdos tratados na Educação Física devem integrar e 

interligar as práticas corporais de forma mais reflexiva e contextualizada, o que 

é possível por meio dos Elementos Articuladores: Cultura Corporal e Corpo; 

Cultura Corporal e Ludicidade; Cultura Corporal e Saúde; Cultura Corporal e 

Mundo do Trabalho; Cultura Corporal e Desportivização; Cultura Corporal – 

Técnica e Tática; Cultura Corporal e Lazer; Cultura Corporal e Diversidade; 

Cultura Corporal e Mídia. Tais Elementos devem estar embasados no plano 

social, propiciando “aos estudantes, além da percepção crítica real, uma 

intervenção ativa na sociedade, com seus problemas, interesses, objetivos e 

ideais” (PISTRAK, 2000, apud PARANÁ, 2008). 

Ilustrando tal posicionamento, pode-se citar o elemento articulador 

Cultura Corporal e Corpo, onde a disciplina Educação Física pode oferecer 

oportunidades para o aluno conhecer o seu corpo. No entanto, “se a aluno, 

impulsionado pela pressão do seu meio e não tendo ainda uma suficiente 

consciência crítica poderá se conduzir para o extremismo do culto ao corpo. 

Assim pode-se sugerir que as aulas de Educação Física não se estreitem em 

atividades voltadas unicamente para o condicionamento físico e para a 

aprendizagem de técnicas motoras ligadas a algum esporte” (Wanderley 

Júnior, 2007). Logo, acredita-se ser necessário provocar nos educando 

reflexões sobre o significado do que é "seu corpo" no mundo moderno, através 

de manifestações diferenciadas.  

O elemento articulador Cultura Corporal e Saúde abre espaço 

para a discussão de alguns elementos considerados constitutivos da saúde, 

como: nutrição; aspectos anátomo-fisiológicos da prática corporal; lesões e 

primeiros socorros; prevenção ao uso indevido de drogas, a questão de gênero 

e diversidade sexual entre outros.  
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As aulas de Educação Física também podem oportunizar a 

discussão da questão ambiental, bem como propor ações práticas e educativas 

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 

organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente, previstas 

na Lei nº. 9.795/99, visto que a qualidade de vida se encontra diretamente 

ligada à qualidade do meio-ambiente. 

Na metodologia crítico-superadora, o conhecimento é transmitido, 

levando-se em conta o momento político, histórico, econômico e social em que 

está inserido, seguindo as estratégias, práticas sociais, problematização, 

instrumentalização, cartase e retorno à prática social. 

A prática social caracteriza-se como uma preparação (aluno) para 

a construção do conhecimento escolar.  

A problematização trata do desafio, é o momento em que a 

prática social é colocada em questão, analisada e interrogada.  

A instrumentalização é “o caminho através do qual o conteúdo 

sistematizado é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e o 

recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção 

pessoal e profissional” (GASPARIN, 2002, p. 53). 

A cartase é a fase em que o educando sistematiza e manifesta o 

que assimilou.  

O retorno à prática social é o ponto de chegada do processo 

pedagógico na perspectiva histórico-crítica.  

Os recursos didáticos são definidos de acordo com os critérios 

pré-estabelecidos no Plano de Trabalho Docente, os recursos podem ser, entre 

outros: quadro-de-giz, livros didáticos e de apoio, textos, TV multimídia, 

retroprojetor, internet, DVD, sala de laboratório, Paraná Digital, biblioteca, 

quadra poliesportiva e material esportivo (bolas, jogos de xadrez, arcos, 

cordas, bastões etc.).       
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AVALIAÇÃO  

A avaliação não possui uma finalidade em si mesma, mas deve 

subsidiar e mesmo redirecionar as ações no processo ensino e aprendizagem 

tendo em vista garantir a qualidade do processo educacional. Sendo assim, 

diversas atividades vivenciadas podem tornar-se atividades de avaliação.  

Será estabelecido o critério de 50 pontos referentes a atividades 

diversificadas e 50 pontos provenientes de diferentes provas (teórico-prática, 

escrita, orais etc.) totalizando nota final 10,0, de acordo com o artigo 24 da LDB 

nº 9394/96. Para efeito de cálculo da média anual, as médias bimestrais 

deverão ser somadas dividindo-se por quatro sendo que a aprovação deverá 

ser obtida com um resultado igual ou superior a 6,0. De acordo com o sistema 

de avaliação ditado pelo Estabelecimento de Ensino descrito no art. 118. 

O processo de avaliação do ensino-aprendizagem da disciplina de 

Educação Física será elaborado em consonância com a organização curricular 

e descritos no Projeto Político Pedagógico. Há que se ressaltar que a avaliação 

será concebida de forma processual e formativa, de maneira diagnóstica, 

contínua, permanente cumulativa (LDB n. 9394/96) e diversificada nas suas 

formas de aplicação, onde será garantida a não exclusão, ou seja, “a avaliação 

estará a serviço da aprendizagem de todos os alunos, de modo que permeie o 

conjunto das ações pedagógicas e não seja um elemento externo a esse 

processo” (PARANÁ, 2008, p. 77). 

Quanto aos instrumentos de avaliação, serão por meio de provas 

(oral, escrita e prática) trabalhos (em grupo ou individuais), debates, simulados, 

relatórios de atividades práticas, apresentação de seminários, pesquisas, e 

também através de festivais e jogos escolares. Os critérios e formas de 

avaliação serão bem explicados para os alunos, como direito que têm de 

acompanhar todo o processo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO MÉDIO 

1  APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

Ao longo do tempo, a Educação Física, pouco a pouco, tem 

buscado a sua identidade no âmbito escolar, como uma fonte de conhecimento 

necessária para a construção de um cidadão mais integrado e consciente de 

seu papel na sociedade.  

Ao se efetuar uma contextualização histórica pode-se notar que 

na sociedade brasileira “a Educação Física escolar assumiu funções com 

tendências militaristas, higienistas, de biologização e de psicopedagozização, 

tendências ligadas a momentos históricos e que, ainda hoje permeiam sua 

prática” (GONÇALVES, 1997, p.135). 

Ao ser implantada no currículo em 1882, a Educação Física 

esteve sob forte influência militar. Nesse sentido, seu ensino baseava-se nas 

relações onde o professor assumia o papel de instrutor e o aluno de recruta. 

Simultaneamente também houve a influência médica onde eram apregoados 

princípios higienistas e eugenistas da Educação Física, redundando numa forte 

concepção da Educação Física como perspectiva biológica, que objetivava 

formar o indivíduo “perfeito”. Tais ideais afastaram a disciplina Educação Física 

de sua verdadeira função enquanto componente curricular. 

A “desmilitarização” da Educação Física só começou a aparecer 

após o período das Grandes Guerras, emergindo a partir daí o pensamento 

desportivo. Nesse novo contexto, o professor passou a assumir o papel de 

treinador e os alunos o de atletas. Com isso, o esporte passou a ocupar cada 

vez mais espaço nas aulas de Educação Física, onde se exaltou as marcas de 

rendimentos, os recorde, a competitividade, a performace e os índices físicos, 

em detrimento dos indivíduos “comuns” que por não apresentarem destaque 

nas modalidades esportivas eram marginalizados e conseqüentemente, 

excluídos. 

Uma nova tendência teve o seu surgimento nos anos 80 onde o 

enfoque passou a ser o desenvolvimento psicomotor do aluno. Nesta tendência 

teve-se grande preocupação com o psicológico: com o desenvolvimento da 

inteligência por meio da atividade física, onde se buscava construir no aluno 

atitudes consideradas socialmente desejáveis, tais como a autonomia, a 
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sociabilidade, a cooperação, o espírito de equipe etc. A partir dos anos 80 a 

Educação Física muitos profissionais começaram a trabalhar de forma 

espontaneista, onde os conteúdos, objetivos, critérios de avaliação, entre 

outros, ficaram indefinidos, levando a educação física a uma falta de 

identidade, sem que os princípios básicos do ensino deste componente 

curricular fossem esclarecidos (BARNI; SCHNEIDER, S/D). 

No início da década de 90 foi criada a abordagem metodológica 

crítico-superadora por um grupo de pesquisadores tradicionalmente 

denominados por Coletivo de Autores. São eles: Carmen Lúcia Soares, Celi 

Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e Valter 

Bracht (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Ainda na década de 90, foi criada 

pelo pesquisador Elenor Kunz, a concepção crítico-emancipatória (KUNZ, 

1991). De acordo com essa concepção, o movimento humano em sua 

expressão é considerado significativo no processo de ensino/aprendizagem, 

pois está presente em todas as vivências e relações expressivas que 

constituem o “ser no mundo” (PARANÁ, 2008). 

Nessa breve contextualização histórica pode-se notar que a 

Educação Física escolar que temos hoje no Ensino Médio, é o resultado das 

várias influências recebidas na sua trajetória enquanto componente curricular.  

Conforme Gonçalves (1997, p.135): “Ao longo da história, a 

Educação Física como instituição, do mesmo modo que a Educação, 

representou diferentes papeis, adquiriu diferentes significados, conforme o 

momento histórico, e tem sido utilizada, muitas vezes, como instrumento do 

poder, para veiculação de ideologias dominantes e preservação do status quo”. 

“Educação Física nem sempre foi considerada de capital 

importância, nem mesmo por alguns de seus profissionais, porque não é posta 

como uma real educação humana, mas apenas como suporte para atividades 

esportivas, acabou sendo uma disciplina dispensável” (SANTIN, 1987, p.46).  

Tal fato pode ser comprovado na nova LDB, que prescreve a 

“desobrigatoriedade” das aulas de Educação Física no período noturno, assim 

o aluno tem direito pela lei de optar em frequenta-la ou não. 
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Mas, felizmente mudanças já podem ser sentidas. Novas 

concepções de Educação Física vêm emergindo, no sentido de legitimar, 

através de novas práticas pedagógicas a importância desta disciplina, 

colocando-a a serviço do campo social e do papel da atividade física do ponto 

de vista formativo: psicomotor, cognitivo, emocional e bioenergético. 

Com referência ao campo social, por meio da prática da 

Educação Física, pode-se trabalhar atividades que propiciem a integração, o 

respeito ao gênero e diversidade sexual, o preconceito, o enfrentamento à 

violência. “[...] O desporto coletivo, observado as regras, contribui para o hábito 

de trabalhar em grupo. É outra forma de envolver os alunos com a cooperação 

e amizade” (STEINBACK, 2010).  

Também o aprendizado, “na prática, das regras esportivas, o 

respeito às mesmas e ao árbitro, a saudação à equipe adversária, o abraço 

fraterno ao final da disputa, são gestos solidários que o jovem atleta iniciante 

jamais esquecerá. A justiça no esporte prevalece à lei da força” (STEINBACK, 

2010). 

Como bem coloca Pinheiro (2004 p.32), "A Educação Física 

desenvolvida de forma consciente, respeita as diferenças (...), ou seja, as 

individualidades de cada um e não dicotomiza o ser humano, não separando o 

corpo físico do mental, entendo que ambos funcionam de modo integral".  

Há que se lembrar da formação pessoal que a prática da 

Educação Física pode desenvolver. Os hábitos higiênicos, os cuidados com o 

corpo, o vestuário e a aparência, nas diversas faixas etárias, são vitais para a 

saúde. Também a Educação Ambiental, preconizada pela Lei 9795/99 pode ser 

trabalhada com as atividades ao ar livre e o contato com a natureza que 

passam a estimular, naturalmente, o zelo pelas plantas e animais, e, com isso 

a aquisição do sentido ecológico de preservar e ser solidário. 

A Educação Física também tem uma contribuição importante para 

evitar muitas situações, mas é preciso que seus professores saibam refletir à 

luz dos grandes condicionantes sócio-político-econômicos.  

Pensar a Educação Física a partir de uma mudança significa 

analisar a insuficiência do atual modelo de ensino, que muitas vezes não 
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contempla a enorme riqueza das manifestações corporais produzidas 

socialmente pelos diferentes grupos humanos. Isto pressupõe criticar o 

trabalho pedagógico, os objetivos e a avaliação, o trato com o conhecimento, 

os espaços e tempos escolares da Educação Física. Significa, também, 

reconhecer a gênese da cultura corporal, que reside na atividade humana para 

garantir a existência da espécie (PARANÁ, 2008, p. 51).  



 258 

2  CONTEÚDOS ESTRUTURANTES/BÁSICOS DA DISCIPLINA 

Segundo Libâneo (1985, p. 39) “os conteúdos de ensino emergem 

de conteúdos culturais universais, constituindo-se em domínio de 

conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade e 

reavaliados, permanentemente, em face da realidade social”.  

2.1 CONTEÚDOS ESTRUTURANTES  

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

(PARANÁ, 2008), os conteúdos estruturantes propostos para a Educação 

Física na Educação na escola são os seguintes:  

- Esporte;  

- Jogos e brincadeiras;  

- Ginástica;  

- Lutas e  

- Dança.  

2.2 CONTEÚDOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO 
-  Esportes: individuais radicais; 

-  Jogos e brincadeiras: jogos de tabuleiro; jogos dramáticos e jogos 

cooperativos; 

- Dança: danças folclóricas, de salão e de rua; 

-  Ginástica: ginástica artística/olímpica; ginástica de condicionamento 

físico e ginástica geral. 

- Lutas: lutas com instrumento aproximação; lutas que mantêm 

distância; lutas com instrumento mediador e Capoeira 
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3 METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

Tanto na aprendizagem quanto na Educação Física, o método é 

um processo que associa a dinâmica da sala de aula à intenção da prática do 

aluno para uma maior compreensão da realidade, fazendo-o formular conceitos 

próprios a partir dos temas apresentados. 

Discutir, previamente, sobre o que, como, quando e por que tal 

ação é importante, provocando no aluno(a), a reflexão, formulando sua opinião, 

interpretação e explicação sobre  o que está acontecendo, com base nos 

objetos pautados. 

A ação pedagógica da Educação Física, pode ser variada, 

tornando os conteúdos mais interessantes e significativos, utilizando recursos 

dos mais diversos, onde o aluno passa a perceber a inter-relação entre o 

conhecimento crítico-teórico e volta novamente para a prática social concreta. 

Nesse contexto, os conteúdos tratados na Educação Física devem integrar e 

interligar as práticas corporais de forma mais reflexiva e contextualizada, o que 

é possível por meio dos Elementos Articuladores: Cultura Corporal e Corpo; 

Cultura Corporal e Ludicidade; Cultura Corporal e Saúde; Cultura Corporal e 

Mundo do Trabalho; Cultura Corporal e Desportivização; Cultura Corporal – 

Técnica e Tática; Cultura Corporal e Lazer; Cultura Corporal e Diversidade; 

Cultura Corporal e Mídia.  

Tais Elementos devem estar embasados no plano social, 

propiciando “aos estudantes, além da percepção crítica real, uma intervenção 

ativa na sociedade, com seus problemas, interesses, objetivos e ideais” 

(PISTRAK, 2000, apud PARANÁ, 2008). Por exemplo, o elemento articulador 

Cultura Corporal e Saúde abre espaço para a discussão de alguns elementos 

considerados constitutivos da saúde, como: nutrição; aspectos anátomo-

fisiológicos da prática corporal; lesões e primeiros socorros; prevenção ao uso 

indevido de drogas, a questão de gênero e diversidade sexual entre outros.  

Na metodologia crítico-superadora, o conhecimento é transmitido, 

levando-se em conta o momento político, histórico, econômico e social em que 

está inserido, seguindo as estratégias, práticas sociais, problematização, 

instrumentalização, cartase e retorno à prática social. 
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A prática social caracteriza-se como uma preparação (aluno) para 

a construção do conhecimento escolar.  

A problematização trata do desafio, é o momento em que a 

prática social é colocada em questão, analisada e interrogada.  

A instrumentalização é o caminho por meio do qual o conteúdo 

sistematizado é colocado à disposição dos alunos para que assimilem e o 

recriem, ao incorporá-lo, transforme-lo em instrumentos de construção social e 

profissional (GASPARIM, 2002 p. 53).  

A cartase é a fase em que o educando sistematiza e manifesta o 

que assimilou. O retorno à prática social é o ponto de chegada do processo 

pedagógico na perspectiva histórico-crítica.  

Os recursos didáticos são definidos de acordo com os critérios 

pré-estabelecidos no Plano de Trabalho Docente, os recursos podem ser, entre 

outros: quadro-de-giz, livros didáticos e de apoio, textos, TV multimídia, 

retroprojetor, internet, DVD, sala de laboratório, Paraná Digital, biblioteca, 

quadra poliesportiva e material esportivo (bolas, jogos de xadrez, arcos, 

cordas, bastões etc.).       
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AVALIAÇÃO  

A avaliação não possui uma finalidade em si mesma, mas deve 

subsidiar e mesmo redirecionar as ações no processo ensino e aprendizagem 

tendo em vista garantir a qualidade do processo educacional. Sendo assim, 

diversas atividades vivenciadas podem tornar-se atividades de avaliação.  

Será estabelecido o critério de 50 pontos referentes a atividades 

diversificadas e 50 pontos provenientes de diferentes provas (teórico-prática, 

escrita, orais etc.) totalizando nota final 10,0, de acordo com o artigo 24 da LDB 

nº 9394/96. Para efeito de cálculo da média anual, as médias bimestrais 

deverão ser somadas dividindo-se por quatro sendo que a aprovação deverá 

ser obtida com um resultado igual ou superior a 6,0. De acordo com o sistema 

de avaliação ditado pelo Estabelecimento de Ensino descrito no art. 118. 

O processo de avaliação do ensino-aprendizagem da disciplina de 

Educação Física será elaborado em consonância com a organização curricular 

e descritos no Projeto Político Pedagógico.  

Há que se ressaltar que a avaliação será concebida de forma 

processual e formativa, de maneira diagnóstica, contínua, permanente 

cumulativa (LDB n. 9394/96) e diversificada nas suas formas de aplicação, 

onde será garantido é a não exclusão, ou seja, “a avaliação estará a serviço da 

aprendizagem de todos os alunos, de modo que permeie o conjunto das ações 

pedagógicas e não seja um elemento externo a esse processo” (PARANÁ, 

2008, p. 77). 

Quanto aos instrumentos de avaliação, serão por meio de provas 

(oral, escrita e prática) trabalhos (em grupo ou individuais), debates, simulados, 

relatórios de atividades práticas, apresentação de seminários, pesquisas, e 

também através de festivais e jogos escolares. Os critérios e formas de 

avaliação serão bem explicados para os alunos, como direito que têm de 

acompanhar todo o processo.  
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE FILOSOFIA DO ENSINO 

MÉDIO. 

 

I- APRESENTAÇÃO  

A filosofia é um modo de pensar, é uma postura diante do mundo. A 

filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, 

fechado em si mesmo. É, antes de tudo, uma prática de vida que procura 

pensar os acontecimentos além de sua pura aparência. Assim, ela pode se 

voltar para qualquer objeto. Neste sentido, pode pensar a ciência, seus valores, 

métodos, seus mitos; pode pensar a ética e a religião; a arte; a política; pode 

pensar o próprio homem em sua vida cotidiana. Diz-se que a filosofia incomoda 

certos indivíduos e instituições porque questiona o modo de ser das pessoas, 

das culturas, do mundo. Isto é, questiona a prática política, cientifica, técnica, 

ética, econômica, cultural e artística.  

Desse modo, compreender a importância do ensino da filosofia no 

ensino médio é entendê-la como um conhecimento cuja especificidade 

contribui para a formação do aluno de modo que possa compreender e 

transformar a realidade em que vive. Cabe a ela indagar a realidade, refletir 

sobre as questões que são fundamentais para os homens, em cada época. 

A filosofia torna possível ao homem compreender a significação do 

mundo, da cultura, da história: o sentido das criações humanas nas artes, na 

ciência, e na política.  Possibilita uma compreensão do homem e do mundo 

que incita o indivíduo a não se deixar levar pela submissão às idéias 

dominantes e aos poderes estabelecidos. Permite engendrar o abandono da 

ingenuidade e dos preconceitos do senso comum. 

Por isso, o ensino da filosofia não pode ser simplesmente ser 

considerado apenas na dimensão da transmissão de determinada ordem de 

conhecimentos. Quando se ensina filosofia, ensina-se a filosofar, a executar 

análise de conceitos e idéias (bem como recriá-los), dos métodos e das teorias, 

das doutrinas morais e políticas, a refletir sobre os princípios do conhecimento, 

as normas de ação e regras da criação; justamente para alcançar em cada um 

desses domínios, o grau do discernimento fundamental e fundamentado, como 

resultado crítico da reflexão. 

A partir da década de 1980, com o processo de abertura política e 

de redemocratização do país, as discussões e movimentos pelo retorno da 
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Filosofia ao Ensino Médio (à época, denominado Segundo Grau) ocorreram em 

vários estados do Brasil.   

Após anos de lutas e discussões, “Em agosto de 2006, o parecer 

CNE/CEB n. 38/2006, que tornou a Filosofia e a Sociologia disciplinas 

obrigatórias no Ensino Médio, foi homologado pelo Ministério da Educação pela 

Resolução n. 04 de 16 de agosto de 2006. No Estado do Paraná, foi aprovada 

a lei n. 15.228, em julho de 2006, tornando a Filosofia e a Sociologia 

obrigatórias na matriz curricular do Ensino Médio”. (DCE, p. 47) 

A reflexão filosófica não é, pois, qualquer reflexão, mas rigorosa, 

sistemática e deve sempre pensar o problema em relação à totalidade, para 

alcançar a radicalidade do problema, isto é, ir à sua raiz. Esta é a preocupação 

ao se instituir a disciplina de filosofia no ensino médio: a busca pela reflexão 

filosófica, para que ao elaborar seus próprios conceitos, os alunos possam 

compreender e atuar em sua realidade, de modo a transformá-la. Por 

conseguinte, a reflexão filosófica na escola dirige-se ao pensar, buscando o 

entendimento sobre a capacidade, a finalidade para conhecer e agir para não 

aceitar o que antes não tiver sido investigado e compreendido.  

Tendo a tarefa de reflexão e de crítica da estrutura social, a partir da 

tomada de consciência de nossos problemas e das principais questões 

elaboradas pela história do pensamento filosófico – mediante a linha condutora 

dos conteúdos estruturantes propostos na diretriz curricular de filosofia do 

estado do Paraná – é possível que filosofia cumpra seu papel de reflexão 

teórico-crítica de problemas que são colocados pelas próprias relações 

humanas com a natureza e com o momento histórico em que nos encontramos. 

Portanto, ao ser ensinada com tempo e conteúdo adequado para 

fazê-lo, estará cumprindo sua função básica de sistematização do 

pensamento, principalmente como reflexão crítica do conhecimento, da moral, 

da política, das artes e outras áreas do saber humano, cuja base são 

conceitos e categorias de pensamento e não apenas idéias fragmentadas, 

tendo por objetivo: contribuir para a compreensão dos elementos que 

interferem no processo social através da busca do esclarecimento dos 

universos que tecem a existência humana – trabalho, relações sociais e 

cultura simbólica; propiciar reflexão sobre a própria experiência, possibilitando 

a formação de juízos de valor autônomos que subsidiem a conduta do aluno 

dentro e fora da escola; o desenvolvimento de procedimentos próprios do 
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pensamento crítico, a apreensão, reelaboração e criação de conceitos, 

argumentação e problematização; articular teorias filosóficas e o tratamento de 

temas e problemas científicos, tecnológicos éticos e políticos, sócio-culturais 

com as vivências pessoais; oportunizar momentos que facilitem o pensar e o 

pensar sobre o pensar; debater questões contemporâneas que facilitem a 

compreensão da realidade; realizar atividades que levem à percepção da 

multiplicidade de pontos de vista e articulações possíveis entre os mesmos; ler 

textos filosóficos de modo significativo, bem como ler, de modo filosófico, 

textos de diferentes estruturas e registros; debater, tomando uma posição, 

defendendo-a argumentativamente e mudando de posição em face de 

argumentos mais consistentes; articular conhecimentos filosóficos e diferentes 

conteúdos e modos discursivos das diversas áreas do conhecimento, e em 

outras produções culturais através da produção de conceitos. 

De acordo com o texto das Diretrizes, um dos objetivos do Ensino 

Médio é a formação pluridimensional e democrática, capaz de oferecer aos 

estudantes a possibilidade de compreender a complexidade do mundo 

contemporâneo, suas múltiplas particularidades e especializações, que se 

manifesta quase sempre de forma fragmentada. Assim, o aluno necessita de 

um saber que opere por questionamentos, conceitos e categorias e que busque 

articular o espaço-temporal e sócio-histórico em que se dá o pensamento e a 

experiência humana. Isto se alcança mediante as interfaces que a Filosofia, 

inserida no currículo do Ensino Médio, pode viabilizar com as outras disciplinas 

para a compreensão do mundo da linguagem, da literatura, da história, das 

ciências e do mundo contemporâneo, bem como suas multiplicidades.  

Neste sentido, o ensino de filosofia “não se dá no vazio, no 

indeterminado, na generalidade, na individualidade isolada, mas requer dos 

estudantes compromisso consigo mesmos, com o outro e com o mundo.” (DCE 

FILOSOFIA, 2008).  

 

II –CONTEÚDOS 

 

Mito e Filosofia 

O homem pode ser identificado e caracterizado como um ser que 

pensa e cria explicações. Ao criar explicações, cria pensamentos, processo em 

que estão presentes tanto o mito como a racionalidade. Ou seja, a base 
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mitológica, como pensamento por figuras, e a base racional, como pensamento 

por conceitos, são constituintes do conhecimento filosófico. Esse fato não pode 

deixar de ser considerado porque, a partir dele, o homem desenvolve ideias, 

inventa sistemas, cria conceitos, elabora leis, códigos e práticas. 

A compreensão histórica de como surgiu o pensamento 

racional/conceitual entre os gregos foi decisiva no desenvolvimento da cultura 

da civilização ocidental. Entender a conquista da autonomia da racionalidade 

diante do mito, marca o advento de uma etapa fundamental do pensamento e 

do desenvolvimento de todas as concepções científicas produzidas ao longo da 

História.  

O conhecimento de como isso se deu e quais foram as condições 

que permitiram a relação do pensamento mítico com o pensamento racional, 

elucida uma das questões fundamentais para a compreensão das grandes 

linhas de força que dominam as nossas tradições culturais. Dessa forma, é 

importante que o estudante do Ensino Médio conheça o contexto histórico e 

político do surgimento da Filosofia e o que ele significou para a cultura 

helênica.  

Compreender a relação do pensamento mítico com o pensamento 

racional, no contexto grego, torna-se pertinente para que o educando perceba 

que os mesmos conflitos vividos pelos gregos entre mito e razão são 

problemas presentes ainda hoje em nossa sociedade. Por exemplo, ao 

deparar-se com o elemento da crença mitológica, a ciência, para muitos, se 

apresenta como neutra e esconde sistematicamente seus interesses políticos 

e econômicos. 

 

Teoria do Conhecimento 

 

Constituída como campo do conhecimento filosófico de forma 

autônoma apenas na Idade Moderna, a teoria do conhecimento se ocupa de 

modo sistemático com a origem, a essência e a certeza do conhecimento 

humano. Basicamente, aborda questões como:  

• Critérios de verdade – O que permite reconhecer o verdadeiro?  

• Possibilidade do conhecimento – Pode o sujeito apreender o objeto?  

• Âmbito do conhecimento – Abrange ele a amplitude do real ou se 

restringe ao sujeito que conhece?  
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• Origem do conhecimento – Qual é a fonte do conhecimento?  

Em contato com as questões acima e ao deparar-se com a realidade 

que o cerca, o estudante do Ensino Médio pode exercer a atividade filosófica 

ao tentar encontrar caminhos e respostas diferentes para elas. Além de 

evidenciar para o educando os limites do conhecimento, este conteúdo lhe 

possibilita perceber fatores históricos e temporais que influíram na sua 

elaboração e assim retomar problemáticas já pensadas na perspectiva de 

novas soluções relativas a seu tempo. 

 

 

Ética 

Ética é o estudo dos fundamentos da ação humana. Um dos 

grandes problemas do campo da ética é o da relação entre o sujeito e a norma. 

Essa relação é eminentemente tensa e conflituosa, uma vez que todo 

estabelecimento de norma implica cerceamento da liberdade. Assim, “compete 

à tessitura das forças sociais convencionar entre ambos alguma forma de 

equilíbrio; ou então, por vezes, reconhecer que o equilíbrio se faz difícil e 

mesmo impossível” (BORNHEIM, 1997, p. 247).  

A ética possibilita análise crítica para atribuição de valores. Pode ser 

ao mesmo tempo especulativa e normativa, crítica da heteronomia e da anomia 

e propositiva na busca da autonomia. Por isso, a ética possibilita o 

desenvolvimento de valores, mas pode ser também o espaço da transgressão, 

quando valores impostos pela sociedade se configuram como instrumentos de 

repressão, violência e injustiça.  

A ética enquanto conteúdo escolar tem por foco a reflexão da ação 

individual ou coletiva na perspectiva da Filosofia. Mais que ensinar valores 

específicos trata-se de mostrar que o agir fundamentado propicia 

consequências melhores e mais racionais que o agir sem razão ou 

justificativas.  

No Ensino Médio, importa chamar a atenção para os novos desafios 

da ética na vida contemporânea, quando enfrentamos, por exemplo, a 

contradição entre projeto de construção de sociedades livres e democráticas e 

o crescimento dos fundamentalismos religiosos e do pragmatismo político que 

busca reordenar os espaços privados e públicos. 
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Filosofia Política 

A Filosofia Política busca compreender os mecanismos que 

estruturam e legitimam os diversos sistemas políticos, discute relações de 

poder e concebe novas potencialidades para a vida em sociedade. As questões 

fundamentais da política perpassam a História da Filosofia, nas obras de 

grandes pensadores, da antiguidade à contemporaneidade.  

As sociedades que transformaram o poder político em coisa pública, 

transparente, participável e voltado à construção do bem comum, são exceções 

no espaço e no tempo. Se, por um lado, a modernidade está distante do ideal 

da polis ateniense ou da res publica romana, por outro é preciso reconhecer 

que ela trouxe conquistas fundamentais, como a valorização da subjetividade e 

da liberdade individual. Mas, a valorização exacerbada da esfera dos 

interesses privados nos afastou da esfera pública e dos interesses comuns e, 

por isso, o modelo da representação política tem sido a forma hegemônica do 

retorno da democracia nas sociedades modernas. No entanto, é preciso 

considerar que atravessamos uma crise da representação política que coloca 

em questão o atual modelo dos chamados Estados democráticos liberais.  

Vive-se um tempo em que os direitos humanos e políticos 

conquistados a partir do século XVIII não garantem os direitos sociais mais 

elementares para a maioria das pessoas. Assim, pensar o processo da 

ideologização da democracia e, consequentemente, o formalismo jurídico que 

tem se sobreposto à substancialização dos direitos, às formas de dominação, 

bem como alternativas políticas ao que está instituído, são tarefas importantes 

da filosofia política.  

No plano das relações internacionais, recentes acontecimentos 

como as guerras de invasão, as ações terroristas estatais ou não e o 

desrespeito aos direitos humanos, nos impõem uma série de questões sobre o 

sentido do poder, da soberania, da democracia, da liberdade e da tolerância.  

No Ensino Médio, a Filosofia Política, por meio dos textos filosóficos, 

tem por objetivo problematizar conceitos como cidadania, democracia, 

soberania, justiça, igualdade e liberdade, dentre outros, de maneira a preparar 

o estudante para uma ação política consciente e efetiva. 

 

Filosofia da Ciência 
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Filosofia da Ciência é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e 

dos resultados das diversas ciências. Sua importância consiste em refletir 

criticamente sobre o conhecimento científico, para conhecer e analisar o 

processo de construção da ciência do ponto de vista lógico, linguístico, 

sociológico, político, filosófico e histórico. Ciência e tecnologia são frutos da 

cultura do nosso tempo e envolvem o universo empirista e pragmatista da 

pesquisa aplicada. A Filosofia da Ciência nos mostra que o conhecimento 

científico é provisório, jamais acabado ou definitivo, sempre tributário de 

fundamentos ideológicos, religiosos, econômicos, políticos, históricos e 

metodológicos.  

Vivemos um momento de ufanismo da ciência. Temas como 

genoma, transgênicos e clonagem estão em nosso cotidiano e são 

apresentados de forma cristalizada, definitiva, e indicam que fazemos parte de 

uma civilização que elabora sob medida as condições ideais de nossa 

existência numa perspectiva técnico-científica. A Filosofia da Ciência se 

oferece como um conteúdo capaz de questionar tal concepção.  

No Ensino Médio, portanto, importa estudar a Filosofia da Ciência 

na perspectiva da produção e do produto do conhecimento científico, 

problematizar o método e possibilitar o contato com o modo como os 

cientistas trabalham e pensam. 

 

Estética 

 

A atitude problematizadora e investigativa, característica da 

Filosofia, volta-se também para a realidade sensível. Compreender a 

sensibilidade, a representação criativa, a apreensão intuitiva do mundo 

concreto e a forma como elas determinam as relações do homem com o 

mundo e consigo mesmo, é objeto do conteúdo estruturante Estética.  

Voltada principalmente para a beleza e à arte, a Estética está 

intimamente ligada à realidade e às pretensões humanas de dominar, moldar, 

representar, reproduzir, completar, alterar, apropriar-se do mundo como 

realidade humanizada.  

Na contemporaneidade, a Estética nos conduz para além do império 

da técnica, das máquinas e da arte como produto comercial, ou do belo como 
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conceito acessível para poucos, na busca de espaço de reflexão, pensamento, 

representação e contemplação do mundo.  

Aos estudantes do Ensino Médio, a Estética possibilita 

compreender a apreensão da realidade pela sensibilidade, perceber que o 

conhecimento não é apenas resultado da atividade intelectual, mas também 

da imaginação, da intuição e da fruição, que contribuem para constituir 

sujeitos críticos e criativos. 

 

Conteúdos Básicos 

Mito e filosofia 

Saber mítico;  

Saber filosófico;  

Relação Mito e Filosofia;  

Atualidade do mito;  

O que é Filosofia? 

 

Teoria do Conhecimento 

Possibilidade do conhecimento;  

As formas de conhecimento;  

O problema da verdade;  

A questão do método;  

Conhecimento e lógica. 

 

Ética 

Ética e moral;  

Pluralidade ética;  

Ética e violência;  

Razão, desejo e vontade;  

Liberdade: autonomia do sujeito e a necessidade das normas. 

Filosofia Política 

Relações entre comunidade e poder;  

Liberdade e igualdade política;  

Política e Ideologia;  

Esfera pública e privada;  

Cidadania formal e/ou participativa 

Filosofia da Ciência 

Concepções de ciência;  

A questão do método científico;  

Contribuições e limites da ciência;  

Ciência e ideologia;  

Ciência e ética. Ciência 
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Estética 

Natureza da arte;  

Filosofia e arte;  

Categorias estéticas – feio, belo, sublime, trágico, cômico, grotesco, 

gosto, etc.;  

Estética e sociedade. 

 

III - ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Tendo em vista os objetivos propostos para o Ensino Médio, a saber, 

a contribuição para a formação do caráter, do raciocínio crítico e criativo, cujo 

resultado é em ultima instância a cidadania participativa, as práticas 

pretendidas na disciplina de Filosofia ocorrerão no intuito de levar o aluno a 

questionar sua realidade, analisar, comparar, decidir, planejar e expor idéias, 

bem como ouvir e respeitar as de outrem.  

Assim, é necessário deixar claro que a filosofia enquanto disciplina 

curricular do Ensino Médio, deve se desenvolver sobre as bases de um 

conteúdo cuja especificidade não pode ser relegada a segundo plano, a saber, 

os conceitos e problemas historicamente desenvolvidos no corpo da própria 

Filosofia, bem como a problematização, a investigação e a criação de 

conceitos.  

Mediante a prática do debate, do diálogo democrático, para além da 

reflexão solitária, pode-se tentar esperar que se pense alguma saída para a 

“crise” ético-politica em que estamos mergulhados. Questionar seus 

fundamentos, sua legitimidade é tarefa da reflexão filosófica, através de um 

debate respeitoso apoiado nos princípios éticos universais do respeito e da 

solidariedade. De que forma? Através de uma especificidade que se concretiza 

na relação do estudante com os problemas suscitados em que se busca 

soluções encontradas nos textos filosóficos por meio da investigação, enfim, no 

trabalho em direção à criação de conceitos. (DCE, p. 53) 

 Para tanto, o trabalho com os conteúdos estruturantes da Filosofia 

e seus conteúdos básicos dar-se-á em quatro momentos:   

• a mobilização para o conhecimento: a qual pode se dar 

mediante interferência do professor por meio de recursos tais como filmes, 

músicas, textos, etc, ou diante do próprio conteúdo quando da sua 

especificidade; 
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• a problematização: em que se inicia o saber filosófico 

propriamente dito, visto que os alunos e o professor devem discutir, levantar 

questões, enfim,definir o problema encontrado apoiados no próprio saber 

filosófico; 

• a investigação: Por meio dela se concretiza a busca pelo 

conhecimento filosófico, É imprescindível recorrer à história da Filosofia e aos 

textos clássicos dos filósofos, pois neles o estudante se defronta com o 

pensamento filosófico, com diferentes maneiras de enfrentar o problema e, com 

as possíveis soluções já elaboradas, as quais orientam e dão qualidade à 

discussão. 

• a criação de conceitos: Por fim, tendo discutido, investigado, 

encontrado as possíveis soluções nos diversos períodos e pensadores da 

Filosofia, é chegada a hora em que o estudante exerce a sua capacidade de 

critica, relacionando os conhecimentos consagrados aos problemas 

contemporâneos, de forma a compreender sua própria realidade e elaborar os 

seus conceitos, o seu discurso filosófico, com o devido cuidado do professor 

para que não se caia em espontaneismos, academicismos ou no presentismo, 

tão prejudiciais ao ensino de Filosofia. 

 Dessa forma, as atividades nas aulas ocorrerão conforme o tema 

a ser tratado exigir: aulas expositivas (com abertura ao debate), estudo e 

reflexão de textos de caráter filosófico – ou que possam dar margem à reflexão 

de cunho filosófico – redação e apresentação de textos e trabalhos, bem como 

atividades de pesquisa, individuais e/ou coletivas em que estejam unidos a 

filosofia e o filosofar. Dessa forma, cremos estar caminhando em direção ao 

desenvolvimento de valores importantes para a formação do estudante do 

ensino médio: espírito crítico e criativo, solidariedade, responsabilidade e 

compromisso pessoal.  

 

IV - AVALIAÇÃO: 

A avaliação ocorrerá no sentido de contribuir tanto para o professor, 

possibilitando avaliar a própria prática, como para o desenvolvimento do aluno; 

permitindo-lhe perceber seu próprio crescimento e sua contribuição para a 

coletividade, mediante a criação de conceitos. Será, portanto, de caráter 

processual, diagnóstico e somativo (em caráter de zero a dez, sendo 5,0 para 

avaliações diversas, e 5,0 para uma prova, conforme preconizado no 
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Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico do estabelecimento), de 

acordo com o desempenho individual e/ou coletivo.  

Assim, de acordo com as orientações da DCE Filosofia (p.49-60), A 

avaliação de Filosofia se inicia com a mobilização para o conhecimento, por 

meio da análise comparativa do que o estudante pensava antes e do que 

pensa após o estudo. Com isso, torna-se possível entender a avaliação como 

um processo. A avaliação, nesta perspectiva, visa contribuir para a 

compreensão das dificuldades de aprendizagem dos alunos, com vistas às 

mudanças necessárias para que essa aprendizagem se concretize e a escola 

se faça mais próxima da comunidade, da sociedade como um todo, no atual 

contexto histórico e no espaço onde os alunos estão inseridos. 

Portanto, torna-se relevante avaliar a capacidade do estudante do 

Ensino Médio de trabalhar e criar conceitos, sob os seguintes pressupostos: 

qual discurso tinha antes; qual conceito trabalhou; qual discurso tem após; 

•qual conceito trabalhou, conforme preconizam as diretrizes para o ensino de 

Filosofia. 

Serão adotados como instrumentos, além da auto-avaliação: 

 Textos produzidos pelos alunos; 

 Participação em sala de aula (debates, discussões, etc); 

 Atividades e exercícios realizados em classe ou extraclasse, 

pesquisa em laboratório de informática (Paraná Digital e PROINFO); 

 Testes escritos; 

 Apresentação dos temas (oral ou escrita) em estudo; 

 Registro das aulas, conforme a necessidade; 

 

Com relação á recuperação de estudos, esta deve acontecer a 

partir de uma lógica simples: os conteúdos selecionados para o ensino são 

importantes para a formação do aluno, então, é preciso investir em todas as 

estratégias e recursos possíveis para que ele aprenda. A recuperação é 

justamente isso: o esforço de retomar, de voltar ao conteúdo, de modificar os 

encaminhamentos metodológicos, para assegurar a possibilidade de 

aprendizagem. Nesse sentido, a recuperação da nota é simples decorrência 

da recuperação de conteúdo. Detectadas as eventuais dificuldades e 

incompreensão dos conteúdos, os mesmos serão retomados em novas 

atividades, novas leituras e se necessário, o alongamento do prazo para a 
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conclusão dos mesmos. A recuperação de conteúdos se fará de forma 

paralela e processual, concomitante às avaliações, respeitando os valores 

estabelecidos inicialmente. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE QUÍMICA 

 

    APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 
 

     A Química estrutura-se como um conhecimento que se estabelece mediante 

relações complexas e dinâmicas que envolvem um tripé específico que 

envolve: as transformações químicas, os materiais e suas propriedades e os 

modelos aplicativos (BRASIL, 2002) que, dinamicamente relacionados e entre 

si, correspondem aos focos de interesse e aos objetos da Química enquanto 

ciência e componente curricular. 

 

    A humanidade sempre tentou entender o funcionamento da natureza. As 

ciências naturais têm permitido, através de seus instrumentos e métodos; 

conhecer a realidade externa bem além do alcance de uma mente individual e 

dos sentidos.  

 

    A Química é a ciência da matéria e de suas transformações estudada 

através das diferentes propriedades macroscópicas que os elementos 

existentes na natureza apresentam, procurando explicar o seu comportamento 

ao nível microscópico. 

 

    O desenvolvimento desta ciência tem permitido ao homem não só controlar 

certas transformações conhecidas, mas também obter um número cada vez 

maior de novos materiais. 

 

   Assim, o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto 

conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção da 

mente humana, em contínua mudança. 

 

    Sendo assim, o ensino de Química nesta instituição de Ensino busca discutir 

o papel da Ciência e da Tecnologia na melhoria dos padrões todos os objetos e 

materiais existentes são constituídos por substâncias químicas. E ainda, a 

Química não é um objeto, mas uma ciência que pode trazer benefícios ou 

prejuízos aos seres vivos e ao meio ambiente, dependendo da concepção com 

que seus conceitos são utilizados na vida da população para dar condições 

para o aluno compreender a Química e suas aplicações.  
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    Além disso, o conhecimento químico significa compreender as 

transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e 

integrada, e assim poder julgar de forma mais fundamentada as informações 

advindas da tradição cultural, da mídia e da escola e tomar suas próprias 

decisões, enquanto indivíduo e cidadão. 

 
 
 
      OBJETO DE ESTUDO 
 
    O objeto de estudo da Química são as substâncias e materiais 

representados neste esquema: 

 

 
 

 
 
 
    O esquema propõe a relação existente entre as possibilidades de 

abordagem (transformações, propriedades e composição) do objeto de estudo 

da Química (substâncias e materiais). Também ressalta os conteúdos 

estruturantes (Química Sintética, Matéria e sua Natureza e Biogeoquímica) 

propostos por estas Diretrizes para direcionar a atuação dos professores. 

Desse modo, a intenção é ampliar a possibilidade de abordagem dos conceitos 

químicos e contrapor-se a uma abordagem que considera a Química como um 

conjunto de inúmeras fórmulas e nomes complexos. 

 
 
CONTEÚDOS: 
 
 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E BÁSICOS 
 
 
  MATÉRIA E SUA NATUREZA 
  - Estrutura da Matéria; 
  - Substância, Misturas e Métodos de separação; 
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  - Fenômenos Físicos e Químicos; 
  - Estrutura Atômica e Distribuição Eletrônica; 
  - Tabela Periódica; 
  - Ligações químicas; 
  - Funções químicas; 
  - Radiatividade. 
 
   
   BIOGEOQUÍMICA 
  - Soluções; 
  - Termoquímica; 
  - Cinética química; 
  - Equilíbrio Químico. 
 
 
   QUÍMICA SINTÉTICA 
  - Química do Carbono; 
  - Funções oxigenadas; 
  - Funções nitrogenadas; 
  - Isomeria; 
  - Polímeros 
 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
 
LABOTATÓRIO:  
- Segurança: EPIs e simbologia 
- Materiais: vidrarias e aparelhos. 
 
 
MATÉRIA 
  - Constituição da matéria; 
  - Estados de agregação; 
  - Natureza elétrica da matéria; 
  - Modelos atômicos (Rutherford, Thomson, Dalton, Bohr...) 
  - Estudo dos metais; 
  - Tabela Periódica. 
 
 
 SOLUÇÃO 
  - Substância: simples e composta; 
  - Misturas; 
  - Métodos de separação; 
  - Forças intermoleculares; 
  - Temperatura e pressão; 
  - Densidade; 
  - Tabela Periódica. 
 
 
LIGAÇÕES QUÍMICAS 
  - Tabela periódica; 
  - Propriedade dos materiais; 
  - Tipos de ligações químicas em relação as propriedades dos materiais; 
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  - Interações intermoleculares e as propriedades das substâncias moleculares; 
  - Ligações de Hidrogênio; 
  - Ligação metálica (elétrons semilivres) 
  - Ligações sigma e pi; 
  - Ligações polares e apolares. 
  - Alotropia. 
 
FUNÇÕES QUÍMICAS 
  - Ácidos; 
  - Bases; 
  - Sais; 
  - Óxidos (peróxidos) 
 
REAÇÕES QUÍMICAS 
  - Representação das reações químicas 
  - Tipos de reações químicas. 
 
 
   
SOLUÇÃO 
  - Dispersões: soluções, colóides e suspensões 
  - Solubilidade e Concentração; 
  - Forças intermoleculares; 
  - Temperatura e pressão; Densidade; 
  - Tabela Periódica. 
 
REAÇÕES QUÍMICAS 
  - Reações de Oxi-redução (eletroquímica) 
  - Reações exotérmicas e endotérmicas; 
  - Diagramas das reações exotérmicas e endotérmicas; 
  - Variação de entalpia;Unidades de calor; 
  - Equações termoquímicas; 
  - Princípios da termodinâmica; 
  - Lei de Hess; 
  - Entropia e energia livre; 
  - Calorimetria; 
  - Tabela Periódica. 
 
VELOCIDADE DAS REAÇÕES  
  - Lei das reações químicas; 
  - Representação das reações químicas; 
  - Condições fundamentais para ocorrência das reações químicas (natureza 
dos reagentes, contato entre os reagentes, teoria de colisão) 
  - Fatores que interferem na velocidade das reações (superfície de contato, 
temperatura, catalisador, concentração dos reagentes, inibidores) ; 
  - Lei da velocidade das reações químicas; 
 
EQUILÍBRIO QUÍMICO 
  - Reações químicas reversíveis; 
  - Relações matemáticas e o equilíbrio químico (constante de equilíbrio); 
  - Deslocamento de equilíbrio (príncipio de Le Chatelier): concentração, 
pressão, temperatura e efeito dos catalizadores; 
  - Equilíbrio químico em meio aquoso (pH, constante de ionização, Ks ); 
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RADIOATIVIDADE 
  - Modelos Atômicos (Rutherford); 
  - Elementos químicos (radioativos); 
  - Tabela Periódica; 
  - Reações nucleares: fusão e fissão nuclear; 
  - Velocidades das reações; 
  - Emissões radioativas; 
  - Leis da radioatividade; 
  - Cinética das reações químicas. 
 
 
 FUNÇÕES QUÍMICAS 
  - Funções orgânicas; 
   
  REAÇÕES QUÍMICAS 
  - Reações orgânicas. 
 
  BIOQUÍMICA 
  - Lipídios; 
  - Glicídios; 
  - Açúcares; 
  - Polímeros; 
  - Fármacos. 
 
 
3. METODOLOGIA DA DISCIPLINA 
 
   A abordagem teórico-metodológica mobilizará para o estudo da Química que 

está presente no cotidiano dos alunos, evitando que ela se constitua 

meramente em uma descrição dos fenômenos, repetição de fórmulas, números 

e unidades de medida. Sendo assim, quando o conteúdo químico for abordado 

na perspectiva do conteúdo estruturante Biogeoquímica, é preciso relacioná-lo 

com a atmosfera, hidrosfera e litosfera. Quando o conteúdo químico for 

abordado na perspectiva do conteúdo estruturante Química Sintética, o foco 

será a produção de novos materiais e transformação de outros, na formação de 

compostos artificiais.  

 

   Os conteúdos químicos serão explorados, na perspectiva do conteúdo 

estruturante Matéria e sua Natureza por meio de modelos ou representações. E 

é imprescindível fazer a relação do modelo que representa a estrutura 

microscópica da matéria com o seu comportamento macroscópico. Para os 

conteúdos estruturantes, Biogeoquímica e Química Sintética, a significação dos 

conceitos ocorrerá por meio das abordagens histórica, sociológica, ambiental, 
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representacional e experimental a partir dos conteúdos químicos. Porém para o 

conteúdo estruturante Matéria e sua Natureza, tais abordagens são limitadas. 

Os fenômenos químicos, na perspectiva desse conteúdo estruturante, podem 

ser amplamente explorados por meio das suas representações, como as 

fórmulas químicas e modelos.  

 

  O conteúdo básico Funções Químicas não deve ser apenas explorado 

descritivamente ou classificatoriamente devendo ser explorado de maneira 

relacional, porque o comportamento das espécies químicas é sempre relativo, 

à outra espécie com a qual a interação é estabelecida. 

    O processo pedagógico deve partir do conhecimento prévio dos estudantes, 

no qual se incluem as idéias preconcebidas sobre o conhecimento de Química 

que deverá ser sistematizada em conhecimento científico. 

    Essas interações podem ocorrer auxiliadas por recursos como leituras de 

textos diversificados (jornais, revistas, livros, rótulos de produtos, bulas, livro 

didático público, etc.), utilização de materiais audiovisuais, sites disponíveis na 

internet, demonstrações experimentais propiciando aos alunos uma reflexão 

sobre a teoria e a prática, visando a construção e a elaboração de conceitos. 

    Serão desenvolvidas algumas temáticas que contemplam as relações étnico-

raciais da cultura afro-brasileira e africana. 

    No processo ensino e aprendizagem é fundamental que o aluno possa 

compreender melhor os fenômenos químicos, questionando conscientemente 

quanto aos fenômenos ocorridos com o meio em que vive e isso pode ser 

direcionado partindo da observação do próprio meio. 

    As atividades experimentais serão estudadas e intercaladas durante os 

estudos dos conteúdos onde o aluno observará, acompanhará e/ou aplicará o 

experimento que se seguirá de um relatório a partir dos dados coletados 

relatando sua conclusão sobre os fatos observados. 

   A utilização de textos pode partir do estudo do livro didático que sugere 

formas de leitura e pesquisa, como também solicitação de textos de interesse 

trazidos pelos alunos com apresentação e discussão de questões. 

 

4. AVALIAÇÃO  
   A avaliação não possui uma finalidade em si mesma, mas deve subsidiar e 

mesmo redirecionar as ações no processo ensino e aprendizagem tendo em 

vista garantir a qualidade do processo educacional. Sendo assim, diversas 
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atividades vivenciadas podem tornar-se atividades de avaliação. Nesse 

entendimento, deve ser concebida de forma processual e formativa, devendo 

ser contínua, diagnóstica e diversificada nas suas formas de aplicação. 

 

   Em Química o principal critério de avaliação é a formação de conceitos 

científicos. Valoriza-se, desta forma, uma ação pedagógica includente dos 

conhecimentos anteriores dos alunos e a interação da dinâmica dos fenômenos 

naturais por meio de conceitos químicos. 

 

   Nesta perspectiva a avaliação dar-se-á por meio de provas, trabalhos, 

simulados, relatórios de práticas de laboratório, apresentação de seminários, 

estudo da Tabela Periódica entre outros. 

 

   Finalmente é necessário que os critérios e formas de avaliação fiquem bem 

claros para os alunos, como direito que têm de acompanhar todo o processo. 

OBJETIVOS GERAIS 

 

   Traduzir linguagens químicas em linguagens discursivas e linguagens 

discursivas e linguagens usadas em Química tais como tabelas, gráficos e 

relações matemáticas; 

 

   Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes 

para o conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais, etc.). 

   Compreender códigos, símbolos, fatos químicos e utilizar conceitos dentro de 

uma visão macroscópica; 

 

   Relacionar dados quantitativos, estimativas e medidas; as relações 

proporcionais presentes na química; 

 

   Verificar tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência em Química) e propor a 

investigação de problemas relacionados à Química; 
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    Selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, Teorias, 

modelos) para a resolução de problemas identificando e acompanhando 

possíveis variáveis; 

 

   Reconhecer aspectos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente compreendendo os aspectos químicos; 

 

   Conhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural; as 

relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico; os aspectos sócio-

político e culturais; os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da Tecnologia; 

 

   Reconhecer o valor da Química na busca do conhecimento da realidade 

objetiva e dela se utilizem no seu cotidiano; 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA. 

ENSINO FUNDAMENTAL- CIÊNCIAS 

1- APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 
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A disciplina de Ciências tem como objeto de estudo e ensino o 

conhecimento científico que resulta da investigação da Natureza. Do ponto de 

vista científico, entende-se por natureza o conjunto de elementos integradores 

que constitui o Universo em toda sua complexidade. Ao ser humano cabe 

interpretar racionalmente os fenômenos observados na Natureza, resultantes 

das relações entre elementos fundamentais como tempo, espaço, matéria, 

movimento, força, campo, energia e vida. 

A Natureza legitima, então, o objeto de estudo das ciências naturais e 

da disciplina de Ciências. De acordo com Lopes (2007), denominar uma 

determinada ciência de natural é uma maneira de enunciar tal forma de 

legitimação. 

As relações entre os seres humanos com os demais seres vivos e 

com a Natureza ocorrem pela busca de condições favoráveis de sobrevivência. 

Contudo, a interferência do ser humano sobre a Natureza possibilita incorporar 

experiências, técnicas, conhecimentos e valores produzidos na coletividade e 

transmitidos culturalmente. Sendo assim, a cultura, o trabalho e o processo 

educacional asseguram a elaboração e a circulação do conhecimento, 

estabelecem novas formas de pensar, de dominar a Natureza, de compreendê-

la e se apropriar dos seus recursos. Isso justifica a importância da disciplina 

como saber escolar. 

A ciência é uma atividade humana complexa, histórica e coletivamente 

construída, que influencia e sofre influências de questões sociais, tecnológicas, 

culturais, éticas e políticas (KNELLER, 1980; ANDERY et al., 1998). 

Uma opção para conceituar ciência é considerá-la 

 

[...] um conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos, 

etc., visando ao conhecimento de uma parcela da realidade, em 

contínua ampliação e renovação, que resulta da aplicação deliberada 

de uma metodologia especial (metodologia científica). (FREIRE-MAIA, 

2000, p. 24) 

 

Refletir sobre a ciência implica em considerá-la como uma construção 

coletiva produzida  por  grupos  de  pesquisadores  e  instituições  num  

determinado 
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contexto histórico, num cenário sócio-econômico, tecnológico, cultural, 

religioso, ético e político, evitando creditar seus resultados a supostos 

“cientistas geniais”. [...] para concretizar este discurso sobre a Ciência “[...] é 

necessário e imprescindível determiná-la no tempo e no contexto das 

realizações humanas, que também são historicamente determinadas” 

(RAMOS, 2003, p.16). 

Analisar o passado da Ciência, ou seja, sua historicidade, significa 

identificar as diferentes formas de pensar sobre a Natureza nos diversos 

momentos históricos. 

Bachelard (1996) contribuiu de forma significativa com reflexões 

voltadas à produção do conhecimento científico.  Para esse autor existem três 

grandes períodos do desenvolvimento do conhecimento científico. 

Estado pré-científico: Compreende tanto a Antiguidade clássica 

quanto os séculos de renascimento e de novas buscas, como os séculos XVI, 

XVII, XVIII. 

Esse período foi marcado pela construção racional e empírica do 

conhecimento científico, representando a busca da superação das explicações 

míticas, com base em sucessivas observações empíricas e descrições técnicas 

de fenômenos da natureza, além de intenso registro dos conhecimentos 

científicos desde a Antiguidade até fins do século XVIII.    

Estado científico: O século XIX foi, um período histórico marcado 

pelo estado científico, em que um único método científico é constituído para a 

compreensão da Natureza.  

O método científico, como estratégia de investigação, é constituído 

por procedimentos experimentais, levantamento e teste de hipóteses, 

axiomatização e síntese em leis ou teorias.  

Nesse período do estado científico buscou-se a universalidade do 

método cartesiano de investigação dos fenômenos da Natureza, com maior 

divulgação do conhecimento científico em obras caracterizadas por uma 

linguagem mais compreensível.  

Estado do novo espírito científico: Configura-se, também, como um 

período fortemente marcado pela aceleração da produção científica e a 

necessidade de divulgação, em que a tecnologia influenciou e sofreu 

influências dos avanços científicos.  
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O ensino de Ciências no Brasil foi influenciado pelas relações de 

poder que se estabeleceram entre as instituições de produção científica, pelo 

papel reservado à educação na socialização desse conhecimento e no conflito 

de interesses entre antigas e recentes profissões, “frutos das novas relações 

de trabalho que se originaram nas sociedades contemporâneas, centradas na 

informação e no consumo” (MARANDINO, 2005, p.162). 

Na Primeira República (1889-1930), as poucas instituições escolares 

que existiam nas cidades, freqüentadas pelos filhos da elite, contratavam 

professores estrangeiros dedicados a ensinar conhecimento científico em 

caráter formativo. Aos filhos da classe trabalhadora, principalmente 

agricultores, era destinado um ensino em que os professores não tinham 

formação especializada, trabalhavam em várias escolas e ensinavam 

conhecimento científico sob caráter informativo (GHIRALDELLI JR., 1991).  

A disciplina de Ciências iniciou sua consolidação no currículo das 

escolas brasileiras com a Reforma Francisco Campos, em 1931, com objetivo 

de transmitir conhecimentos científicos provenientes de diferentes ciências 

naturais de referência já consolidadas no currículo escolar brasileiro.  

De acordo com o documento oficial (GHIRALDELLI JR, 1991), os 

conhecimentos científicos foram integrados na disciplina de Ciências Físicas e 

Naturais ofertadas nos dois primeiros anos da etapa fundamental. Nos três 

últimos anos da etapa fundamental, os conhecimentos científicos eram 

abordados nas disciplinas de Física, Química e História Natural. 

Na disciplina de Ciências, então, transmitiam-se, informações gerais 

por meio de metodologia centrada na aula expositiva, não dialogada, que exigia 

a memorização da biografia de cientistas importantes e da divulgação dos 

conhecimentos provenientes de suas descobertas. Desse modo, privilegiava-se 

a quantidade de informações científicas em prejuízo de uma abordagem de 

base investigatória. 

Na década de 1940, com a Reforma Capanema, o currículo era 

organizado no ensino secundário em dois ciclos, um de quatro e outro de três 

anos. O primeiro ciclo, ginasial, distribuía a disciplina de Ciências Naturais nas 

duas séries finais. Em linhas gerais, no 3º ano, atual 7ª série do Ensino 

Fundamental, abordava-se os seguintes conteúdos: água, ar e solo, noções de  

botânica  e  de  zoologia  e  corpo 
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humano. No 4º ano, atual 8ª série do Ensino Fundamental, prevaleceram as 

noções de Química e Física e foram retirados alguns conteúdos da proposta 

anterior que propiciavam articulação com a realidade. Dessa maneira 

acentuava-se o caráter propedêutico da disciplina, objetivando o ingresso dos 

estudantes da classe média, mesmo que em minoria, na universidade. 

Em meados da década de 1950, o contexto mundial acompanhava 

uma tendência em que ciência e tecnologia foram reconhecidas como 

atividades essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social 

(KRASILCHIK, 2000). 

As decisões políticas instituídas na LDB n.4024/61 apontaram para o 

fortalecimento e consolidação do ensino de Ciências no currículo escolar. Um 

dos avanços em relação às reformas educacionais de décadas anteriores foi a 

ampliação da participação da disciplina de Ciências Naturais no currículo 

escolar, ampliando para todas as séries da etapa ginasial a necessidade do 

preparo do indivíduo (e da sociedade como um todo) para o domínio dos 

recursos científicos e tecnológicos por meio do exercício do método científico. 

Porém, o golpe militar de 1964 impôs mudanças no sentido de 

direcionar o ensino como um todo, envolvendo dessa forma os conhecimentos 

científicos para a formação do trabalhador, “considerado agora peça importante 

para o desenvolvimento econômico do país” (KRASILCHIK, 2000, p.86). 

Os acordos entre o Brasil e os EUA, provenientes dos projetos 

voltados ao ensino de Ciências, asseguravam ao Brasil assistência técnica e 

financiamentos externos, a fim de instituir novas reformas tanto no ensino 

universitário (Lei nº 5.540/68) quanto no ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 

5692/71). Tais reformas marcaram o advento do ensino tecnicista, que 

pretendia articular a educação ao sistema produtivo para aperfeiçoar o sistema 

capitalista. Portanto, os investimentos na área educacional pretendiam a 

formação para o mercado de trabalho, de acordo com as exigências da 

sociedade industrial e tecnológica. 

Apesar da consolidação da disciplina de Ciências Naturais no 

currículo escolar e dos investimentos em pesquisas científicas desde os anos 

de 1950, na década de 1980 o ensino de Ciências orientava-se por um 

currículo centrado nos conteúdos e atrelado a discussões sobre problemas 

sociais que se avolumaram no mundo, o que mudava substancialmente os 

programas vigentes.  
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O ensino de Ciências, anteriormente focado na formação do futuro 

cientista ou na qualificação do trabalhador, volta-se, neste momento histórico, à 

análise das implicações sociais da produção científica, com vistas a fornecer ao 

cidadão elementos para viver melhor e participar do processo de 

redemocratização, iniciado em 1985. 

O método científico cedeu espaço para aproximações entre ciência e 

sociedade, o currículo escolar valorizou conteúdos científicos mais próximos do 

cotidiano, no sentido de identificar problemas e propor soluções. 

Nesse contexto histórico, ao final da década de 1980 e início de 90, a 

Secretaria de Estado da Educação propôs o Currículo Básico construído sob o 

referencial teórico da pedagogia histórico-crítica.  

Em 1990, ainda sob a LDB n.5692/71, apresentou avanços 

consideráveis para o ensino de Ciências, assegurando sua legitimidade e 

constituição de sua identidade para o momento histórico vigente, pois valorizou 

a reorganização dos conteúdos específicos escolares em três eixos 

norteadores e a integração dos mesmos em todas as séries do 1º Grau, hoje 

Ensino Fundamental. 

Com a promulgação da LDB n. 9394/96, que estabeleceu as Diretrizes 

e Bases para a Educação Nacional, foram produzidos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) que propunham uma nova organização curricular 

em âmbito federal. O Currículo Básico para o Estado do Paraná foi, 

oficialmente, substituído pelos PCN cujos fundamentos contribuíram para a 

descaracterização da disciplina de Ciências, pois, nesse documento o quadro 

conceitual de referência da disciplina e sua constituição histórica como campo 

do conhecimento ficaram em segundo plano. 

Em 2003, com as mudanças no cenário político nacional e estadual, 

iniciou-se no Paraná um processo de discussão coletiva com objetivo de 

produzir novas Diretrizes Curriculares para estabelecer novos rumos e uma 

nova identidade para o ensino de Ciências. A versão final das DCEs foi editada 

em 2008. 

 

 

                                            

2-CONTEÚDOS ESTRUTURANTES/BÁSICOS DA DISCIPLINA 
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Conforme reunião realizada no dia 17/05/2012, com os professores da 

Área de Ciências, decidiu-se que os conteúdos ministrados nos 8ºs e 9ºs sejam 

reordenados. Pensando-se em uma sequência lógica e em melhorar a 

compreensão desses conteúdos pelos estudantes, os mesmos serão 

ministrados nos 8ºs anos do Ensino Fundamental dos Anos Finais. Dentro 

desta mesma flexibilidade os conteúdos dos 9º anos serão permutados, sem 

que haja prejuízo para o aproveitamento escolar do aluno.  

Conteúdos do 9º ano que foram permutados para o 8º ano: 

 Sistema nervoso; 

 Sensorial; 

 Reprodutor; 

 Endócrino; 

 Genética. 

 

Conteúdos do 8º ano que foram permutados para o 9º ano: 

 Conhecimento, conceito e constituição da matéria; 

 Conceito de átomos; 

 Modelo atômico; 

 Íons; 

 Elementos químicos; 

 Leis da conservação da massa.  

 Nesta Proposta Pedagógica Curricular são apresentados cinco 

conteúdos estruturantes fundamentados na história da ciência, base estrutural 

de integração conceitual para a disciplina de Ciências no Ensino Fundamental. 

São eles: 

6º Ano 

Astronomia:  

- Universo 

- Sistema solar  

- Movimentos celestes 

- Movimentos terrestres 

- Conversão de energia 

- Transmissão de energia 

Sistemas Biológicos:  
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- Níveis de organização celular 

Energia:        

- Formas de energia 

- Conversão de energia 

- Transmissão de energia 

Biodiversidade:  

- Organização dos seres vivos 

- Ecossistemas 

- Evolução dos seres vivos 

7º Ano 

Astronomia: 

- Astros 

- Movimentos terrestres 

- Movimentos celestes 

Matéria: 

- Constituição da matéria 

Sistemas Biológicos: 

- Célula 

- Morfologia e fisiologia dos seres vivos 

Energia: 

- Formas de energia 

- Transmissão de energia 

Biodiversidade: 

- Origem da vida 

- Organização dos seres vivos 

- Sistemática 
 
8º Ano 
 
Astronomia: 

- Origem e evolução do universo 

Matéria: 

- Constituição da matéria 

Sistemas biológicos: 

- Célula 

- Morfologia e fisiologia dos seres vivos 

- Mecanismos de herança genética. 
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Energia: 

- Formas de energia 

 

Biodiversidade: 

- Evolução dos seres vivos. 

 

9º Ano 

Astronomia: 

- Astros 

- Gravitação universal 

Matéria: 

- Propriedades da matéria 

Energia: 

- Formas de energia 

- Conservação de energia 

Biodiversidade: 

- Interações ecológicas 

 

3- METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

          O ensino de Ciências pressupõe uma prática pedagógica que aborde os 

conteúdos escolares de modo que os estudantes superem os obstáculos 

conceituais oriundos de sua vivência cotidiana. O uso de diferentes 

encaminhamentos metodológicos contribui significativamente para a 

construção do conhecimento científico que permita ao educando entender a 

interação existente entre o mundo físico e social, possibilitando ao sujeito a 

capacidade de situar-se no mundo participando de forma ativa na sociedade. 

          “Ensinar um conteúdo sem a fundamentação é simplesmente doutrinar e 

não ensinar ciência” (Martins, 1990). Assim, os conteúdos selecionados devem 

ser trabalhados juntamente com a história da ciência, pois sem ela perde-se a 

fundamentação dos fatos e argumentos efetivamente observados, propostos e 

discutidos em certas épocas, dentro de um contexto social, político e cultural. 

          Nessa perspectiva, propõem-se alguns elementos da prática pedagógica 

a serem valorizados no ensino de Ciências, tais como: observações e 

experimentações, pesquisa, aulas expositivas e dialogadas, uso de fontes 

textuais (jornais, revistas, livros, internet), atividade em grupo, recursos 
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instrucionais (mapas conceituais, gráficos, tabelas), atividades lúdicas, TV 

Pendrive, palestras e entrevistas.  

          A abordagem da história e cultura Afro-brasileira e Africana (Lei 

10.639/03), História e Cultura Indígena (Lei 11.645/08), Educação ambiental 

(Lei 9.795/99) e Educação do Campo (Lei 9394/96) será realizada de forma 

contextualizada, juntamente com os conteúdos específicos, favorecendo a 

compreensão da diversidade biológica e cultural. 

No que se refere à Educação de Gênero e Diversidade Sexual (Lei 

9394/96), Enfrentamento à Violência e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas 

serão trabalhados de acordo com as ações contempladas no PPP, um trabalho 

interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e promover a autoestima dos alunos 

e das famílias. 

A ação didática- pedagógica da Educação Especial (Lei nº7853/89) será 

trabalhada com metodologias diversificadas, para facilitar a compreensão 

dos estudantes. 

4- AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo contínuo, diagnóstico, sistemático, funcional, 

orientador e integral.   

 Continua e sistemática, logo deve ser constante e planejada, 

possibilitando ao professor, por meio de uma interação diária com os 

alunos, contribuições para verificar em que medida os alunos se 

apropriaram dos conteúdos específicos,  permitindo se necessário a sua 

recuperação;  

 Funcional, porque verifica se os objetivos previstos estão sendo 

cumpridos; 

 Orientadora, pois permite aos alunos conhecer erros e corrigi-los; 

 Integral, pois considera o aluno como um todo, ou seja, não apenas os 

aspectos cognitivos, mas igualmente os comportamentais e as 

habilidades psicomotoras. 

Cada instrumento de avaliação possui suas vantagens e desvantagens, 

cabendo ao professor a escolha mais adequada. Por meio de cada 

instrumento avaliativo, o aluno pode expressar os avanços na 

aprendizagem porque interpreta, produz, discuti, relaciona, analisa, 

posiciona-se e argumenta, defende o próprio ponto de vista. 



 292 

É imprescindível a coerência entre o planejamento das ações 

pedagógicas do professor, o encaminhamento metodológico e o 

processo avaliativo para que os critérios de avaliação estejam ligados 

aos processos de ensino aprendizagem quanto: 

 O aluno, e ou a turma, compreende a necessária relação entre os 

conhecimentos físicos, químicos e biológicos para a explicação dos 

fenômenos naturais envolvidos neste conteúdo específico; 

 De que forma o aluno se apropriou deste conhecimento científico; 

 O aluno, e ou a turma, consegue relacionar os aspectos sociais, 

políticos, econômicos, éticos e históricos envolvidos. 

Dentro dos critérios de avaliação espera-se que os estudantes 

apropriem-se dos conteúdos estruturantes relacionados: 

Astronomia 

Compreender: que a Terra e, consequentemente, o homem faz parte do 

Universo. 

Compreender que a Terra está em contínuo movimento no espaço e gira em 

torno de seu próprio eixo, tendo como consequência os fenômenos do 

Universo. 

Sistemas Biológicos 

Reconhecer os componentes de um ecossistema. 

Perceber as relações alimentares e as posições tróficas numa cadeia 

alimentar. 

Biodiversidade 

Conhecer de forma simplificada alguns ecossistemas brasileiros, sua 

biodiversidade e características. 

Verificar que os ecossistemas apesar de sua complexidade podem ser 

classificados segundo meio de suporte predominante. 

Matéria 

Conhecer as teorias de formação da Terra e as modificações que vem 

acontecendo, bem como suas consequências. 

Compreender que o interior do planeta é formado por diferentes tipos de 

matérias. 

Identificar as rochas e os solos como principais componentes da crosta 

terrestre. 

Compreender a importância de teorias como a deriva dos continentes. 
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Compreender os processos básicos da dinâmica do planeta que originam o 

solo. 

Conhecer alguns tipos de solo, sua composição e características específicas. 

Valorizar a importância do solo como sustento da vida na Terra e promover 

atitudes que favoreçam sua preservação. 

Perceber as diferentes propriedades da água. 

Compreender a atmosfera como uma camada composta de uma mistura de 

gases. 

Energia 

Identificar a água como recurso indispensável à vida. 

Perceber que a água participa de um ciclo global e contínuo provocado pela 

energia solar. 

Reconhecer as mudanças de estados físicos no ciclo hidrológico. 

Perceber que a energia solar está relacionada com o movimento do ar e com a 

complexidade dos fenômenos atmosféricos. 

Identificar transformações químicas e físicas e perceber que elas alteram a 

composição de materiais. 

Abaixo segue as recomendações a respeito das avaliações e 

recuperações segundo PPP da escola e também alguns critérios 

previamente estabelecidos pela professora a respeito dos trabalhos.  

Para que as avaliações aconteçam com êxito, faz-se necessário que a 

mesma deixe de ser utilizada, segundo Luckesi (2005, p. 166) como “recurso 

de autoridade e assuma papel de auxiliadora (grifo nosso) do crescimento”. 

A avaliação será feita com 50% da nota em trabalhos e 50% da nota em 

prova, sendo que o professor terá que fazer no mínimo dois trabalhos e uma 

prova através de diversos instrumentos. 

A recuperação será de 100% incluindo trabalhos e provas totalizando 100% de 

todo o processo avaliativo. Antes de aplicar a recuperação,  professor deve 

analisar a nota e verificar onde o aluno não obteve êxito e recuperá-lo. Se no 

caso for no trabalho, recuperar o trabalho, se for na prova , recuperá-la 

também. Antes de realizar a recuperação, deve-se fazer uma retomada do 

conteúdo em questão, a fim de sanar dúvidas. 

Trabalho: 50 pontos 

Avaliação-prova: 50 pontos 

Recuperação de trabalhos e provas: 100 pontos. 
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5. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Prova oral e escrita; 

 Auto-avaliação; 

 Trabalhos de pesquisas; 

 Painéis; 

 Debates; 

 Grupos de estudos; 

 Feira de ciências; 

 Seminários; 

 Simpósios; 

 Fóruns; 

 Trabalho integrado; 

 Experimentos; 

 Textos diversos. 

 Relatórios; 

 Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA); 

 Apresentação de todas as atividades propostas em sala de aula e como 

tarefa de casa; 

 Exercícios; 

 Visitas in loco; 

 Entre outros. 

                        Os alunos portadores de necessidades especiais (visuais ou 

auditivas) poderão ser avaliados de forma diferenciada para que não haja 

prejuízo aos mesmo. 
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ESCOLAR, Regimento. Colégio Estadual Marquês de Caravelas. Arapongas, 
2011. 
 

1-APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA 

A Biologia tem como objeto de estudo o fenômeno vida em toda a sua 

diversidade de manifestação. 

Ao longo da história a interpretação do fenômeno vida sofreu muitas 

mudanças sempre acompanhando a evolução e as necessidades da sociedade 

no momento histórico vivida. 

Para compreender os pensamentos que contribuíram na construção das 

diferentes concepções sobre o fenômeno VIDA, buscaram-se, na história da 

ciência, os contextos históricos nos quais influências religiosas, econômicas, 

políticas e sociais impulsionaram essa construção, ora um pensamento 

biológico descritivo, ora mecanicista ou evolutivo e mais recentemente o 

pensamento embasado nas manipulações genéticas.  

 

Evidências sobre a extinção de espécies forjaram, no pensamento 

científico europeu, à luz dos novos achados, proposições para a teoria da 

evolução em confronto com as idéias anteriores. A idéia de mundo estático, 

que não admitia a evolução biológica, cada vez mais foi confrontada.  

 

No fim do século XVIII e início do século XIX, a imutabilidade da VIDA foi 

questionada com as evidências do processo evolutivo dos seres vivos. Estudos 

sobre a mutação das espécies ao longo do tempo foram apresentados 

principalmente por Erasmus Darwin (1731-1802), médico, poeta e naturalista e 

por Jean-Baptiste de Monet, conhecido por Lamarck (1744-1829). 

 

“Erasmus Darwin acreditava na herança de características adquiridas e, 

com essa crença, produziu o que decerto era uma emergente teoria da 

evolução, embora,de fato, ainda deixasse muitas questões sem resposta” 

(RONAN, 1987b, p. 09).Lamarck considerava a classificação importante, porém 

artificial, por acreditar na existência de uma “seqüência natural” para origem de 

todas as criaturas vivas e que elas mudavam guiadas pelo ambiente (RONAN, 

1987b, p. 09). 
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Ao se afirmar que todos os seres vivos, atuais e do passado, tiveram 

origem evolutiva e que o principal agente de modificação seria a ação da 

seleção natural sobre a ação individual, criou-se a base para a teoria da 

evolução das espécies, assentada no ponto de intersecção entre o pensamento 

científico e filosófico. A idéia de propor generalizações teóricas sobre os seres 

vivos e sugerir evidências científicas, não mais teológicas, permitiu pensar 

também na mobilidade social do ser humano. 

 

Para tanto, foram analisados os processos de desenvolvimento 

embrionário de diversos tipos de vertebrados, levantando evidências para 

corroborar a hipótese de que eles descendem de um mesmo ancestral. Ainda 

assim, os mecanismos evolutivos foram alvo de discussões. Hull (1973)apud 

Futuyma (1993) afirmou que, durante a vida de Darwin, a hipótese da seleção 

natural foi compreendida por poucos e aceita por uma minoria. Para se 

contrapor à teoria fixista, faltavam-lhe dados sobre a natureza dos mecanismos 

hereditários. 

 

As leis que regulam a hereditariedade, tal como foi proposto por Gregor 

Mendel (1822-1884), monge agostiniano e estudioso das ciências naturais, 

eram desconhecidas de Darwin. Na época, o modelo usado para explicar a 

hereditariedade defendia a herança por misturas, nas quais patrimônios 

heterogêneos dariam origem à homogeneidade entre indivíduos de uma 

mesma espécie, o que reforçaria o fixismo. 

 

Em 1865, Mendel apresentou sua pesquisa sobre a transmissão de 

características entre os seres vivos. Ainda não se conheciam os mecanismos 

de divisão celular e de transmissão de caracteres hereditários. No entanto 

Mendel, baseado em conhecimentos desenvolvidos por outros pesquisadores, 

acrescidos de sua formação matemática e com cuidados especiais no 

planejamento e na execução das experiências, realizou diversos cruzamentos 

utilizando diferentes organismos. Destaque para suas pesquisas com vegetais 

da espécie Pisum sativum (ervilhas), nas quais observou que as características 

eram transmitidas. 
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No século XIX, a Biologia fez grandes progressos com a proposição da 

teoria celular, a partir de descrições feitas por naturalistas como os alemães 

Matthias Schleiden (1804-1881), em 1838, e Theodor Schwann (1810-1882), 

em 1839, ao afirmarem que todas as coisas vivas – animais e vegetais – eram 

compostas por células. O aperfeiçoamento dos estudos sobre a origem da vida 

contribuiu para a refutação do vitalismo e da idéia de geração espontânea. 

 

No século XX, a nova geração de geneticistas confirmou os trabalhos de 

Mendel e provocou uma revolução conceitual na Biologia que contribuiu para a 

construção de um modelo explicativo dos mecanismos evolutivos, vinculados 

ao material genético, sob influência do pensamento biológico evolutivo. 

 

Os estudos do geneticista Thomas Hunt Morgan (1866-1945) 

contribuíram para que a genética se desenvolvesse como ciência e, aliada aos 

movimentos políticos e tecnológicos decorrentes das grandes guerras, 

promoveu uma ressignificação do darwinismo e deu força ao processo de 

unificação das ciências biológicas. Nesse contexto histórico e social, a Biologia 

começou a ser vista como utilitária pela aplicação de seus conhecimentos na 

medicina, na agricultura e em outras áreas. 

 

Em meados da década de 1970, as discussões acerca do progresso da 

ciência, do trabalho científico nas instituições de pesquisa e do pensamento 

científico de cada época, expuseram a fragilidade da concepção de ciência 

ainda limitada a uma epistemologia empírica. Assim, a crise da ciência ficou 

exposta, como também, a necessidade de rever o método de construção do 

conhecimento científico. O pensamento científico passou, então, a utilizar 

diferentes formas de abordar a realidade objetiva, a considerar que essas 

formas coexistem e que essa coexistência indica a necessidade de rever o 

método científico como instrumento que confere às ciências físicas e naturais o 

status de cientificidade. 

 

Nesse contexto, a complexidade dos problemas estudados pela Biologia 

exigiu modificações do método. Mayr (1998) afirma que a necessidade de 

entendimento de sistemas biológicos tão complexos como os fisiológicos, 

implicou a necessidade de separar seus componentes, o que por um lado, 
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favoreceu a análise de tais sistemas e, por outro, exigiu a combinação de 

diferentes abordagens para a compreensão da natureza como um todo. 

 

A Biologia, então, ampliou sua área de atuação e se diversificou. Uma 

delas é a biologia molecular, considerada por Mayr (1998) o centro dos 

interesses biológicos na atualidade. Tais avanços, sobretudo os relativos à 

bioquímica, à biofísica e à própria biologia molecular, permitiram o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas e interferiram no pensamento 

biológico evolutivo.  

 

Esses conhecimentos geram conflitos filosóficos, científicos e sociais e 

põem em discussão a manipulação genética e suas implicações sobre o 

fenômeno VIDA.Essas controvérsias contribuem para que um novo modelo 

explicativo se constitua como base para o desenvolvimento do pensamento 

biológico da manipulação genética. 

 

Para o ensino da disciplina, a proposta estabelecia seis temas que 

envolviam as respectivas ciências de referência da Biologia e noções de 

desenvolvimento científico e tecnológico: 

 

1. Relações dos seres vivos e seu meio ambiente; 

2. Organização dos seres vivos; 

3. Classificação dos seres vivos; 

4. Hereditariedade e ambiente; 

5. Desenvolvimento científico e tecnológico no campo da Biologia; 

6. Saúde humana. 

 

Assim como as demais ciências a Biologia não é um saber neutro, mas 

sim, um conjunto de fatos científicos socialmente produzidos numa sociedade 

historicamente determinada. Com crescente valorização do conhecimento e a 

capacidade de inovar exige pessoas capazes de aprender continuamente. Para 

tanto, a Biologia deve permitir a compreensão dos avanços tecnológicos, 

considerando a Bioética, a diversidade cultural, ética-racial e o 

desenvolvimento sustentável, visando bens coletivos priorizando a 

conservação da vida e do ambiente, usufruindo sem destruir. 
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  .2.CONTEÚDOS ESTRUTURANTES/BÁSICOS DE BIOLOGIA 

 

Conteúdos estruturantes são saberes, conhecimentos de grande amplitude que 

identificam e organizam os campos de estudo de uma disciplina escolar, 

considerados fundamentais para as abordagens pedagógicas dos conteúdos 

específicos e conseqüente compreensão de seu objeto de estudo. 

 

1. A organização dos seres vivos: deve-se ampliar a discussão para além da 

comparação das características anatômicas e comportamentais dos seres, 

abordando a classificação dos seres vivos como uma tentativa de conhecer e 

compreender a diversidade biológica propiciando a compreensão sobre como o 

pensamento humano, partindo da compreensão de mundo imutável, chegou ao 

modelo de mundo em constante mudança.  

 2. Os mecanismos biológicos: não devem basear-se na análise dos 

conhecimentos biológicos sob uma perspectiva fragmentada, pois este 

conhecimento isoladamente é insuficiente para permitir ao aluno compreender 

as relações que se estabelecem entre os diversos mecanismos para 

manutenção da vida que constituem os diferentes grupos de seres vivos, como 

por exemplo, a locomoção, a digestão e a respiração, até o estudo dos 

componentes celulares e suas respectivas funções. É importante que o 

professor considere o aprofundamento, a especialização, o conhecimento 

objetivo como ponto de partida para que se possam compreender os sistemas 

vivos como fruto da interação entre seus elementos constituintes e da interação 

deste sistema com os demais componentes do seu meio. 

 

3. Biodiversidade: Pretende-se caracterizar a diversidade da vida como um 

conjunto de processos organizados e integrados, quer no nível de uma célula, 

de um indivíduo, ou, ainda, de organismos no seu meio. Fundamenta-se na 

superação das concepções alternativas do aluno com a aproximação das 

concepções científicas, procurando compreender os conceitos da genética, da 

evolução e da ecologia, como forma de explicar a diversidade dos seres vivos. 

 

4. Manipulação Genética:  o trabalho pedagógico, neste conteúdo estruturaste, 

deve abordar os avanços da biologia molecular; as biotecnologias aplicadas e 
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os aspectos bióeticos  dos avanços biotecnológicos que envolvem a 

manipulação genética, permitindo compreender a interferência do ser humano 

na diversidade biológica. Estes problemas relacionam os conteúdos da Biologia 

ao cotidiano do aluno para ele busque compreender e atuar na sociedade de 

forma crítica aos conteúdos básicos. 

 

       Entende-se por conteúdos básicos os conhecimentos fundamentais para 

cada série da etapa final do ensino fundamental para o ensino médio, 

considerados imprescindíveis para a formação conceitual dos estudantes das 

diversas disciplinas  da Educação Básica.  

       

      Por serem conhecimentos fundamentais para a disciplina de Biologia, os 

conteúdos básicos não podem ser suprimidos e nem reduzidos, porém ao 

construir a proposta pedagógica, o professor poderá seriar/seqüenciar estes 

conteúdos básicos de modo a orientar o trabalho de seleção de conteúdos 

específicos no Plano de Trabalho Docente, sendo eles: 

 

 Classificação dos seres vivos: critérios taxonômicos e filogenéticos;  

 Sistemas biológicos: anatomia, morfologia e fisiologia; 

 Mecanismos de desenvolvimento embriológico; 

 Mecanismos celulares biofísicos e bioquímicos; 

 Teorias evolutivas; 

 Transmissão das características hereditárias; 

 Dinâmica dos ecossistemas: relações entre os seres vivos e 

interdependência com o ambiente; 

 Organismos geneticamente modificado. 

 

Em concordância com a Diretriz Curricular do Ensino de Biologia, a 

abordagem dos conteúdos deve permitir a integração dos quatro conteúdos 

estruturantes de modo que, ao introduzir a classificação dos seres vivos como 

tentativa de conhecer e compreender a diversidade biológica,agrupando-os e 

categorizando-os, seja possível, também, discutir o mecanismo de 

funcionamento, o processo evolutivo, a extinção das espécies e o surgimento 

natural e induzido de novos seres vivos.  
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Deste modo, a abordagem do conteúdo “classificação dos seres vivos” 

não se restringe a um único conteúdo estruturastes. Ao adotar esta abordagem 

pedagógica, o início do trabalho poderia ser o conteúdo específico “organismos 

geneticamente modificados”, partindo se da compreensão das técnicas de 

manipulação do DNA, comparando as com os processos naturais que 

determinam a diversidade biológica,chegando à classificação dos Seres Vivos. 

 

Portanto, é imprescindível que se perceba a interdependência entre os 

quatro conteúdos estruturastes. Outro exemplo é a abordagem do 

funcionamento dos Sistemas que constituem os diferentes grupos de seres 

vivos.  

 

Parte-se do conteúdo estruturastes Mecanismos Biológicos, incluindo-se 

o conteúdo estruturastes Organização dos Seres Vivos, que permitirá 

estabelecer a comparação entre os sistemas, envolvendo,inclusive, a célula, 

seus componentes e respectivas funções. Neste contexto, é importante que se 

perceba que a célula tanto pode ser compreendida como elemento da estrutura 

dos seres vivos, quanto um elemento que permite observar, comparar, agrupar 

e classificar os seres vivos. 

 

Da mesma forma, a abordagem do conteúdo estruturante na 

Biodiversidade envolve o reconhecimento da existência dos diferentes grupos e 

mecanismos biológicos que determinam a diversidade, envolvendo a 

variabilidade genética, as relações ecológicas estabelecidas entre eles e o 

meio ambiente, e os processos evolutivos pelos quais os seres vivos têm 

sofrido modificações naturais e as produzidas pelo homem. 

 

3.METODOLOGIA DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA 

 

No ensino de Biologia, valoriza-se a construção histórica dos 

conhecimentos biológicos, articulados à cultura científica, socialmente 

valorizada a formação do sujeito crítico, reflexivo e analítico, em que o 

professor compartilha com os alunos a afirmação e a produção de saberes 

científicos a favor da compreensão do fenômeno VIDA. 
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Críticos como Michael Apple (2006) e Henry Giroux (1983) propõem 

como alternativa o fortalecimento de lutas contra-hegemônicas e de currículos 

que partam das desigualdades e da diversidade, que valorizem e incorporem 

as culturas vividas pelos alunos, respeitando seus saberes e suas 

experiências, e que possam desconstruir as tradicionais fronteiras entre a 

cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa. 

 

Segundo GASPARIN (2002); e SAVIANI (1997); o ensino dos conteúdos 

específicos de Biologia aponta para o processo pedagógico: 

 

 Prática social: caracteriza-se por ser o ponto de partida onde se observa o 

senso comum dos alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado; 

 Problematização: fase de detecção e apontamento das questões que 

precisam ser resolvidas.  

 Instrumentalização: e a apresentação sistematizada dos conteúdos; 

 Catarse: é a fase em que o aluno confronta o conhecimento adquirido com 

o problema em questão; 

 Retorno à prática social: É o retorno ao ponto de partida, mas agora com 

um saber concreto e pensado de maior clareza e compreensão voltado para 

o âmbito social. 

 

Compreendendo a proposta dos Conteúdos Estruturastes o professor 

em suas aulas pode contemplar as mais variadas estratégias pedagógicas 

como: 

 

 Exposição oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o 

aluno emita opiniões, levante hipóteses e construa novos conhecimentos; 

 Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação de gráficos, mapas e charges; 

 Debates em grupos e seminários; 

 Aulas práticas; 

 TV multimídia, vídeos, musicas e imagens; 

 Biblioteca e laboratórios; 

 Jogos e dinâmicas; 

 Notícias de jornais, revistas e internet; 
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 Visitas de estudo para buscar informações em outros ambientes. 

 

As aulas de Biologia devem, segundo LIBÂNEO,(1983) propiciar ao 

educando a compreensão da prática social, pois revelam a realidade concreta 

de forma crítica e explicitam as possibilidades de atuação dos sujeitos no 

processo de transformação  desta realidade. Dessa forma visa-se a formação 

de um cidadão crítico, reflexivo e atuante em seu meio. 

 

Ainda com relação à abordagem metodológica, é importante que o 

professor de Biologia, ao elaborar seu plano de trabalho docente, garanta o 

previsto na Lei n.10.639/03 que torna obrigatória a presença de conteúdos 

relacionados à história e cultura afro-brasileira e africana. Igualmente deve ser 

resguardado o espaço para abordagem da história e cultura dos povos 

indígenas, em concordância com a Lei n. 11.645/08. 

 

A abordagem pedagógica sobre a história e cultura afro-brasileira e 

africana, bem como, sobre a cultura indígena, poderá ser desenvolvida por 

meio de análises que envolvam a constituição genética da população brasileira. 

Os conteúdos específicos a serem trabalhados devem estar relacionados tanto 

aos conteúdos estruturastes quanto aos conteúdos básicos da disciplina de 

forma contextualizada, favorecendo a compreensão da diversidade biológica e 

cultural. 

Quanto ao trabalho envolvendo a educação ambiental, em concordância 

com a Lei n. 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

este deverá ser uma prática educativa integrada, contínua e permanente no 

desenvolvimento dos conteúdos específicos. Portanto é necessário que o 

professor contextualize esta abordagem em relação aos conteúdos 

estruturastes, de tal forma que os conteúdos específicos sobre as questões 

ambientais não sejam trabalhados isoladamente na disciplina de Biologia. 

 

4. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é uma prática inerente ao processo ensino-aprendizagem 

tanto como meio de diagnóstico do processo quanto como instrumento de  

investigação da prática pedagógica.   Adota-se como pressuposto a avaliação 
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como instrumento analítico do processo de ensino aprendizagem que se 

configura em um conjunto de ações pedagógicas pensadas e realizadas ao 

longo do ano letivo, de modo que professores e alunos tornam-se 

observadores dos avanços e dificuldades a fim de superarem os obstáculos 

existentes. 

 

Considera-se a avaliação em Biologia um instrumento de aprendizagem 

que forneça um feedback adequado  para promover o avanço dos alunos, e 

não apenas uma classificação de quanto cada um sabe. 

 

No processo educativo, a avaliação assume uma dimensão formadora, 

uma vez que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, 

mas também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da prática 

pedagógica. 

 

Para cumprir essa função, a avaliação deve possibilitar o trabalho com o 

novo, numa dimensão criadora e criativa que envolva o ensino e a 

aprendizagem. 

 

Desta forma, se estabelecerá o verdadeiro sentido da avaliação: 

acompanhar o desempenho no presente, orientar as possibilidades de 

desempenho futuro e mudar as práticas insuficientes, apontando novos 

caminhos para superar problemas e fazer emergir novas práticas educativas 

(LIMA, 2002). 

 

Destaca-se que este processo deve procurar atender aos critérios para a 

verificação do rendimento escolar previstos na LDB n. 9394/96 que considera a 

avaliação como um processo “contínuo e cumulativo, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos” 

 

Assim, para a avaliação serão utilizados instrumentos como: as provas 

objetivas e discursivas; debates, seminários, relatórios, trabalhos individuais e 

em grupos, musica, teatros,  pesquisas bibliográficas,  confecção de joguinhos, 

cartazes, dicionário biológico, jogos e outras atividades.De forma que serão 

avaliados no valor de 5,0 de atividades diferenciadas, sendo trabalhos, 
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seminários, pesquisas e 5,0  a avaliação escrita dos conteúdos e a 

recuperação no valor de 10,0, recuperando os conteúdos de trabalhos e 

avaliação. 

 

Espera-se que o aluno: 

 

• Identifique e compare as características dos diferentes grupos de seres vivos; 

• Estabeleça as características específicas dos micro-organismos, dos 

organismos vegetais e animais, e dos vírus; 

• Classifique os seres vivos quanto ao número de células (unicelular e 

pluricelular), tipo de organização celular (procarionte e eucarionte), forma de 

obtenção de energia (autótrofo e heterótrofo) e tipo de reprodução (sexuada e 

assexuada); 

• Reconheça e compreenda a classificação filogenética (morfológica, estrutural 

e molecular) dos seres vivos; 

• Compreenda a anatomia, morfologia, fisiologia e embriologia dos sistemas 

biológicos (digestório, reprodutor, cardiovascular, respiratório, 

endócrino,muscular, esquelético, excretor, sensorial e nervoso); 

• Identifique a estrutura e o funcionamento das organelas citoplasmáticas; 

• Reconheça a importância e identifique os mecanismos bioquímicos e 

biofísicos que ocorrem no interior das células; 

• Compreenda os mecanismos de funcionamento de uma célula: digestão, 

reprodução, respiração, excreção, sensorial, transporte de substâncias; 

• Compare e estabeleça diferenças morfológicas entre os tipos celulares mais 

frequentes nos sistemas biológicos (histologia); 

• Reconheça e analise as diferentes teorias sobre a origem da vida e a 

evolução das espécies; 

• Reconheça a importância da estrutura genética para manutenção da 

diversidade dos seres vivos; 

• Compreenda o processo de transmissão das características hereditárias entre 

os seres vivos; 

• Identifique os fatores bióticos e abióticos que constituem os ecossistemas e 

as relações existentes entre estes; 

• Compreenda a importância e valorize a diversidade biológica para 

manutenção do 
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equilíbrio dos ecossistemas; 

• Reconheça as relações de interdependência entre os seres vivos e destes 

com o meio em que vivem; 

• Identifique algumas técnicas de manipulação do material genético e os 

resultados decorrentes de sua aplicação/utilização; 

• Compreenda a evolução histórica da construção dos conhecimentos 

biotecnológicos aplicados à melhoria da qualidade de vida da população e à 

solução de problemas sócio-ambientais; 

• Relacione os conhecimentos biotecnológicos às alterações produzidas pelo 

homem na diversidade biológica; 

• Analise e discuta interesses econômicos, políticos, aspectos éticos e bioéticos 

da pesquisa científica que envolvem a manipulação genética. e destes com o 

meio em que vivem. 
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X- PROPOSTA CURRICULAR DO CELEM. 

 

INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA – ESPANHOL 

 

O ensino de Línguas no Brasil passou a ter uma maior 

valorização, com a chegada da família Real no Brasil em 1808, quando foram 

necessárias transformações na infra-estrutura cultural para que a mesma se 

instalasse. Com a abertura dos portos, e o fato dos países europeus estarem 

estudando as línguas modernas francês e inglês, estas foram acrescentadas 

ao currículo escolar, justificadas pelo promissor comércio estrangeiro, através 

do Decreto de 13 de abril de 1808. 



 307 

A Reforma Capanema, de 1942, foi a grande responsável pela 

introdução do ensino do espanhol no currículo da escola pública brasileira. Pela 

lei, todos os alunos, desde o ginásio até o científico ou clássico, deveriam 

estudar latim, inglês, ou espanhol.  

Com a LDB de 1961, houve uma diminuição visível das ofertas de 

Espanhol e Latim, compensada pelo surgimento de outras línguas, como o 

Italiano, o Alemão e até o Japonês, de inegável importância cultural.  

Já nos anos 90, houve um substancial aumento na demanda pelo 

ensino da língua espanhola, fazendo com que ela passasse de uma língua que 

não necessitava ser estudada a um idioma de estudo necessário e 

imprescindível. A principal causa para essa mudança repentina no status da 

língua espanhola costuma ser atribuída à criação do MERCOSUL, embora haja 

uma série de fatores que tenham influenciado na demanda pelo ensino da 

língua. Também seriam fatores importantes nesse processo, o crescimento do 

poder econômico da Espanha e o crescente aumento do espanhol nos Estados 

Unidos. 

Esses fatos teriam influenciado na posição desse idioma como 

“língua veículo de comunicação”.  

De fato, o Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, que 

abre as portas para a constituição de um Mercado Comum entre Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai, e seus posteriores protocolos mudaram não só as 

relações econômicas entre os países membros do acordo, mas também a 

valorização do espanhol e do ensino dessa língua. Nesse cenário, a chegada 

de grandes empresas espanholas com fortes investimentos no Brasil, 

contribuiu para essa supervalorização da língua espanhola. Fatores como o 

retorno latino-americano às formas democráticas e o aumento de circulação 

dos cidadãos e das migrações continentais, apontados por também teriam 

contribuído para uma maior aproximação entre Brasil e os povos de língua 

espanhola. 

Em 23 de março de 1991, Brasil juntamente com Paraguai, 

Uruguai e Argentina assinam o Tratado Trienal da Educação, ressaltando a 

importância do ensino do ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola. 

Em 1996, a nova LDB apenas menciona que seria “incluída uma 

língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 

comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 
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disponibilidades da instituição”. Sendo o inglês uma língua de grande prestígio 

internacional, manteve garantida sua ocupação do primeiro posto e, 

conseqüentemente, a obrigatoriedade de seu ensino.  

O segundo posto poderia ter sido ocupado pelo espanhol em 

função de sua importância para o país, uma vez que o MERCOSUL já se 

encontrava em plena atividade. A possibilidade não se concretizou pelo seu 

“caráter optativo” e também pelas “disponibilidades da instituição”, para quem 

já custava muito oferecer uma única língua estrangeira.  

No dia 08 de agosto de 2005, depois de um longo processo que 

teve início em 1991, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva transforma na Lei nº 

11.161 o Projeto de Lei 3.987, de 2000, de autoria do Deputado Átila Lira, a 

qual torna obrigatória a presença da língua espanhola no currículo de nível 

secundário das escolas públicas brasileiras, sendo-lhes facultado aos seus 

alunos fazer ou não a matrícula.  

A implantação se dará de forma gradual desde o ano 2005 até 

2010, tendo o Governo um prazo de exatamente cinco anos para fazê-lo. 

Atribuiu-se aos Conselhos Estaduais de Educação a responsabilidade pelas 

normas que possibilitem sua execução, de acordo com as condições e 

peculiaridades de cada região. 

A justificativa de leis, Tratados e Reformas que se fizeram em prol 

da necessidade e obrigatoriedade do ensino de uma língua estrangeira, e mais 

especificamente do espanhol, é que, o aluno, ao estudar outra língua, é 

conseqüentemente exposto a visões diferentes de sua própria cultura, 

ampliando o seu conhecimento de mundo e tendo a oportunidade de interpretar 

o mundo de diferentes formas; é uma forma de ampliar o conhecimento do 

aluno no que se refere aos aspectos geográficos e históricos social. 

A partir da aprendizagem de outra língua, o aluno terá condições 

de interagir com pessoas diferentes, lugares distantes, culturas diferenciadas, 

tendo assim possibilidades de enriquecer seus conhecimentos e conseguir 

valorizar outras formas de vida e de cultura. 

 

JUSTIFICATIVA 
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Num mundo em que intercâmbios internacionais e científicos, 

comerciais e culturais são cada vez mais freqüentes, o ensino de uma Língua 

Estrangeira “é indispensável para a formação do indivíduo.  

A aprendizagem de uma língua estrangeira proporciona ao 

indivíduo a oportunidade de vivenciar novas situações e novos papeis, 

favorecendo um aprofundamento das relações em situação de comunicação, 

importantes não somente na esfera escolar, como também nas outras 

instâncias do cotidiano. Acrescente-se a isso o desenvolvimento de certos 

processos cognitivos, típicos da aprendizagem de uma língua, que pode servir 

de subsídio para um melhor desempenho nas outras áreas de conhecimento. 

Não se pode deixar de englobar neste aspecto, a cultura, já que a 

aprendizagem de uma língua estrangeira propicia ao educando uma reflexão 

crítica em relação a ela, que se transforma num meio para levar o indivíduo a 

pensar sua cultura, além do contato com a complexidade de uma cultura, 

ajudando o educando a não viver sua cultura isoladamente.  

Cabe ao professor de línguas, a tarefa de conscientizar os alunos 

e alguns de seus colegas da relevância do ensino da língua estrangeira para a 

formação do indivíduo, mostrando-lhes a dimensão de ordem educacional 

inerente a essa experiência. O aluno está de posse de uma ferramenta que 

será usada para se comunicar, está exposto à descoberta e valorização do 

outro, nas suas relações como ser social, podendo da mesma forma 

compreender a diferença de costumes entre os povos, adquirindo uma 

consciência crítica sobre sua própria cultura e valorizando-a também.” (Totis, 

1991, p.15)  

Outro ponto relevante para a implantação do CELEM neste 

estabelecimento de ensino é o fato de que Arapongas é reconhecida com 

sendo um dos maiores pólos moveleiros do país, sendo um município de 

grande destaque nacional, além de possuir outros tipos de indústrias, como 

alimentos e doces, fazendo desta cidade um campo de trabalho muito amplo 

para toda a comunidade. Devido à integração das nossas indústrias com o 

MERCOSUL, existe uma grande necessidade de que nossos alunos 

enriqueçam seus currículos e adquiram condições de conquistarem melhores 

empregos, e assim obterem melhores condições de vida. 

Com a implantação do CELEM – Centro Estrangeiro de Línguas 

Modernas, é possível viabilizar a comunidade, as condições para conquistarem 
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oportunidades de crescimento pessoal e profissional, através de um ensino 

gratuito e de qualidade, e assim se auto-afirmarem como profissionais no 

mundo globalizado em que estamos inseridos. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral:  

 Oferecer aos alunos um ensino gratuito e de qualidade, que possibilite à 

comunidade interna e externa a apropriação de uma língua estrangeira 

moderna, para que possam valorizar outras culturas, outras formas de 

vida, interagindo com pessoas distantes, a fim de que se apropriem de 

novos conhecimentos, progredindo em seus estudos atuais e 

posteriores, enriquecendo os seus currículos, adquirindo assim, as 

condições necessárias para que sejam inseridos num mundo 

profissional competitivo e seletivo. 

 

Objetivos Específicos:  

 Propiciar a comunidade escolar conhecimentos linguísticos que 

possibilitem a comunicação em língua espanhola; 

 Ampliar o conhecimento cultural da comunidade escolar; 

 Estabelecer relações entre a cultura brasileira e as culturas de países de 

língua espanhola. 

 Tornar acessível ao aluno da escola pública a aquisição de outros 

idiomas, objetivando auxiliar a construção da cidadania inclusive a 

globalizada; 

 Vislumbrar a aquisição de novos conhecimentos; 

 Compreender que os significados de outras línguas são historicamente 

construídos e passíveis de transformação; 

 Intermediar a aprendizagem do discente no tocante aos processos 

comunicativos, gramaticais e interpretativos dos idiomas a partir de 

atividades que explorem a conversação, a escrita e a leitura de diversos 

tipos de textos; 

 Conscientizar sobre o papel das línguas na sociedade, possibilitando o 

acesso à informação e ao conhecimento; 
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 Compreender a diversidade lingüística cultural e mundial; 

 Evidenciar a comunidade que os alunos estão preparados a assumirem 

desafios profissionais através de um segundo idioma. 

 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
 

 A língua, entendida como interação verbal e produtora de sentidos, 

marcada por relações pragmáticas e contextuais de poder, terá como 

conteúdo estruturante: o “discurso” como “prática social”, realizada por 

meio das práticas discursivas: pratica de leitura, prática de escrita, 

prática de oralidade que envolvem, a compreensão auditiva, a leitura de 

mundo, a escrita nas múltiplas formas e a interação verbal como 

processo comunicativo.  

 

 

 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

 

Inicialmente, é preciso levar em conta o princípio da continuidade, 

ou seja, a manutenção de uma progressão entre as séries considerando as 

especificidades da Língua Estrangeira ofertada, as condições de trabalho 

existentes na escola, o projeto político-pedagógico, a articulação com as 

demais disciplinas do currículo e o perfil dos alunos. Será consideradas a 

diversidade de gêneros existentes e a especificidade do tratamento da língua 

estrangeira na prática pedagógica.  

Os conteúdos devem ser, portanto, abordados a partir de um 

gênero, conforme as esferas sociais de circulação: cotidiana, científica, escolar, 

imprensa, política, literário-artística, produção e consumo, publicitária, 

midiática, jurídica.  

Caberá ao professor selecionar um texto significativo pertencente 

a um gênero, que deve ser compreendido em sua esfera de circulação. Importa 

menos a quantidade de gêneros trabalhados e mais a qualidade do trabalho 

pedagógico com aqueles selecionados pelo professor.  
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Os gêneros textuais, dentro das esferas de circulação, seguirão 

as seguintes indicações: 

 

 COTIDIANA: Adivinhas, Álbum de Família, Anedotas, Bilhetes, Cantigas 

de Roda, Carta, Cartão, Cartão Postal, Causos, Comunicado, Convites Diário, 

Exposição Oral, Fotos, Músicas, Parlendas, Piadas, Provérbios, Quadrinhas, 

Receitas, Relatos de Experiências Vividas, Trava-Línguas; 

 LITERÁRIO-ARTÍSTICA: Autobiografia, Biografias, Contos, Contos de 

Fadas, Contos Contemporâneos, Crônicos de Ficção, Escultura, Fábulas e 

Fábulas Contemporâneas, Histórias em Quadrinhos, Lendas, Literatura de 

Cordel, Memórias, Letras de Músicas, Narrativas de Aventura Narrativas de 

Enigma, Narrativas de Ficção Científica, Narrativas de Humor, Narrativas de 

Terror, Narrativas Fantásticas, Narrativas Míticas, Paródias, Pinturas, Poemas, 

Romances, Tankas, Textos Dramáticos; 

 CIENTÍFICA: Artigos, Conferência, Debate, Palestra, Pesquisas, Relato 

Histórico, Relatório, Resumo, Verbetes; 

 ESCOLAR: Ata, Cartazes, Debate Regrado, Diálogo/Discussão 

Argumentativa, Relato Histórico, Relatório, Relatos de Experiências Científicas, 

Resenha, Exposição Oral, Júri Simulado, Mapas, Palestra, Pesquisas, 

Resumo, Seminário, Texto Argumentativo, Texto de Opinião, Verbetes de 

Enciclopédias; 

 IMPRENSA: Agenda Cultural, Anúncio de Emprego, Artigo de Opinião, 

Caricatura, Carta ao Leitor, Carta do Leitor, Cartum,Charge,  

Classificados,Crônica Jornalística,  Editorial,  Entrevista (oral e escrita),  Fotos, 

Horóscopo, Infográfico ,Manchete, Mapas,  Mesa Redonda,  Notícia,  

Reportagens, Resenha Crítica, Sinopses de Filmes, Tiras; 

 PUBLICITÁRIA: Anúncio, Caricatura, Cartazes, Comercial para TV, E-

mail, Folder, Fotos, Slogan, Músicas, Outdoor, Paródia, 

Placas,PublicidadeComercial,Publicidade,Publicidade Oficial, Texto Político; 

 POLÍTICA: Abaixo-Assinado, Assembléia, Carta de Emprego, Carta de 

Reclamação, Carta de Solicitação, Debate, Debate Regrado, Discurso Político 

“Palanque”, Fórum, Manifesto, Mesa Redonda, Panfleto; 

 

CELEM – CONTEÚDOS BÁSICOS 
1º ANO 
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Gêneros Discursivos: 

Para o trabalho das práticas de leitura, escrita, oralidade e análise 

lingüística, serão adotadas como conteúdos básicos os gêneros discursivos 

conforme suas esferas sociais de circulação. 

Segue uma possível relação de gêneros a serem trabalhados: 

 

 Esfera Cotidiana: 

Exposição oral; 

Músicas/ cantigas; 

Cantigas: 

Álbum de família; 

Exposição oral; 

Fotos; 

Cartão pessoal; 

Trava línguas; 

Receitas; 

 

Esfera Literária/artística: 

Autobiografia; 

Biografias; 

Histórias em quadrinhos; 

Lendas; 

Letras de músicas; 

Narrativas básicas; 

Poemas. 

Esfera escolar: 

Exposição oral; 

Cartazes; 

Diálogo/discussão; 

Mapas; 

Resumo. 

Esfera da imprensa: 

Artigo de opinião: 

Charge; 

Entrevista (oral e escrita); 
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Fotos; 

Horóscopo; 

Manchete; 

Notícia; 

Reportagens; 

Sinopses de filmes; 

Tiras. 

Esfera publicitária: 

Anúncios; 

Cartazes 

Comercial para TV; 

E-mail; 

Folder; 

Fotos; 

Slogan; 

Músicas; 

Paródia; 

Placas; 

Publicidade comercial; 

Esfera de produção e consumo: 

Bulas; 

Regras de jogos; 

Placas; 

Rótulos/embalagens; 

Esfera midiática: 

Chat; 

Desenho animado; 

E-mail; 

Entrevista; 

Filmes; 

Telejornal; 

Telenovelas; 

Torpedos; 

Video Clip; 

Leitura: 
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Tema do texto; 

Interlocutor; 

Finalidade do texto; 

Aceitabilidade do texto; 

Informatividade; 

Situacionalidade; 

Intertextualidade; 

Temporalidade; 

Discurso direto e indireto; 

Elementos composicionais do gênero; 

Emprego do sentido conotativo e denotativo no texto; 

Palavras e/ou expressões que denotam ironia e humor no texto; 

Polissemia; 

Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 

texto, pontuação, recursos; 

Gráficos (como aspas, travessão, negrito), (figuras de linguagem); 

Léxico. 

Escrita: 

Tema do texto; 

Interlocutor; 

Finalidade do texto; 

Aceitabilidade do texto; 

Informatividade; 

Situacionalidade; 

Intertextualidade; 

Temporalidade; 

Discurso direto e indireto; 

Elementos composicionais do gênero; 

Emprego do sentido conotativo e denotativo no texto; 

Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 

Palavras e/ou expressões que denotam ironia e humor no texto; 

Polissemia; 

Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 

texto, pontuação, recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito), figuras de 

linguagem; 
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Processo de formação de palavras; 

Acentuação gráfica; 

Ortografia; 

Concordância verbal/nominal. 

Oralidade: 

Conteúdo temático; 

Finalidade; 

Aceitabilidade do texto; 

Informatividade; 

Papel do locutor e interlocutor; 

Elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal e gestual, 

pausas...; 

Adequação do discurso ao gênero; 

Turnos de fala; 

Variações linguísticas; 

Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 

Semântica; 

Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições, etc); 

Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 

CELEM – CONTEÚDOS BÁSICOS 
2º ANO 
 

Gêneros Discursivos: 

Para o trabalho das práticas de leitura, escrita, oralidade e análise 

lingüística, serão adotados como conteúdos básicos os gêneros discursivos 

conforme suas esferas sociais de circulação. Segue uma possível relação de 

gêneros a serem trabalhados: 

 Esfera Cotidiana: 

Exposição oral; 

Artigo de opinião; 

Carta do leitor; 

Cartão social; 

Sinopses de filme; 

Adivinhas, anedotas; 

Embalagens; 

Mapas; 
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Currículo Vitae; 

Lendas; 

Esfera Literária/artística: 

Biografias; 

Contos de fadas/ contemporâneos; 

Histórias em quadrinhos; 

Letras de músicas; 

E-mail; 

Roteiro turístico; 

Embalagem; 

Poemas/ paródias. 

Esfera escolar: 

Exposição oral; 

Resenha; 

Diálogo/discussão argumentativa; 

Mapas; 

Resumo; 

Relatos; 

Texto de opinião; 

Verbetes de enciclopédias. 

Esfera da imprensa: 

Artigo de opinião; 

Charge; 

Classificados; 

Entrevista (oral e escrita); 

Fotos; 

Horóscopo; 

Manchete 

Notícia; 

Reportagens; 

Sinopses de filmes; 

Tiras; 

Carta ao leitor e do leitor; 

Crônica jornalística. 

Esfera publicitária: 
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Anúncios; 

Comercial para TV; 

E-mail; 

Folder; 

Fotos; 

Slogan; 

Músicas; 

Paródia; 

Placas; 

Publicidades comerciais, institucionais, oficiais; 

Texto político. 

Esfera de produção e consumo: 

Bulas; 

Regras de jogos; 

Placas; 

Rótulos/embalagens. 

 

Esfera midiática: 

Blog; 

Footslog; 

Home page; 

Reality show, Talk show; 

Jornais on line; 

Chat; 

Desenho animado; 

E-mail; 

Entrevista; 

Filmes; 

Telejornal; 

Telenovelas; 

Torpedos; 

Video Clip; 

Leitura: 

Tema do texto; 

Interlocutor; 
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Finalidade do texto; 

Aceitabilidade do texto; 

Informatividade; 

Situacionalidade; 

Intertextualidade; 

Temporalidade; 

Referência textual; 

Partículas conectivas do texto; 

Discurso direto e indireto; 

Elementos composicionais do gênero; 

Emprego do sentido conotativo e denotativo no texto; 

Palavras e/ou expressões que detonam ironia e humor no texto; 

Polissemia; 

Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 

texto, pontuação, 

Recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito), figuras de linguagem; 

Léxico. 

Escrita: 

Tema do texto; 

Interlocutor; 

Finalidade do texto; 

Aceitabilidade do texto; 

Informatividade; 

Situacionalidade; 

Intertextualidade; 

Temporalidade; 

Referência textual; 

Partículas conectivas do texto; 

Discurso direto e indireto; 

Elementos composicionais do gênero; 

Emprego do sentido conotativo e denotativo no texto; 

Palavras e/ou expressões que detonam ironia e humor no texto; 

Polissemia. 

Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 

texto, pontuação, 



 320 

Recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito). 

Oralidade: 

Conteúdo temático; 

Finalidade; 

Aceitabilidade do texto; 

Informatividade; 

Papel do locutor e interlocutor; 

Elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal e gestual, 

pausas; 

Adequação do discurso ao gênero; 

Turnos de fala; 

Variações linguísticas; 

Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 

Semântica; 

Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições, etc); 

Diferenças e semelhanças entre o discurso oral ou escrito. 

A análise lingüística acontecerá tendo em vista a necessidade que 

cada texto apresenta e acompanha todo o trabalho pautado pelos gêneros 

textuais. Não acontece de forma isolada, mas ocorre naturalmente, conforme 

os textos trabalhados. 

Não existe uma escolha formal da gramática, mas ela deve estar 

subordinada ao conhecimento discursivo, ou seja, reflexões gramaticais devem 

ser decorrentes de necessidades específicas dos alunos, a fim de que se 

expressem ou construam sentidos com os textos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

OO  que sustenta este documento é uma abordagem que valoriza a 

escola como um espaço social, responsável pela apropriação crítica e histórica 

do conhecimento, enquanto instrumento de compreensão da realidade social e 

da atuação crítica e democrática para a transformação da realidade. A 

escolarização tem o compromisso de prover aos alunos meios necessários 

para que não apenas assimilem o saber enquanto resultado, mas apreendam o 

processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação.  

Assim, a proposta metodológica a ser trabalhada, possibilita a 

análise e reflexão sobre os fenômenos lingüísticos e culturais como realizações 
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discursivas, as quais se revelam na/pela história dos sujeitos que fazem parte 

deste processo.  

As reflexões discursivas e ideológicas dependem de uma 

interação primeira com o texto. Isto não representa privilegiar a prática da 

leitura em detrimento às demais no trabalho em sala de aula, visto que na 

interação com o texto há uma simultânea utilização de todas as práticas 

discursivas: leitura, escrita, oralidade e compreensão auditiva. É nesta 

abordagem que leitura, escrita, oralidade e compreensão auditiva se interagem. 

Texto e leitura são indissociáveis. Referem-se às estratégias de compreensão, 

discussão, organização e produção de textos, bem como ao contexto social, 

aos papéis que leitores e escritores exercem em seus grupos sociais e seus 

propósitos. 

A proposta do Ensino de L.E.M. considera a leitura como 

interação entre os múltiplos textos e ocorrem na relação entre o leitor, texto, 

autor e outros leitores. A leitura ancorada numa perspectiva crítica promove a 

construção e a percepção de mundo do sujeito leitor, tornando-o capaz de criar 

significados e sentidos  que contribuam para uma maior compreensão diante 

do texto. Esse processo de construção de sentido, apoiado na bagagem 

cultural e com acesso permanente a língua inglesa, são fundamentais para a 

prática social do cidadão e interpretação dos discursos de sua comunidade.  

Os conhecimentos lingüísticos serão trabalhados dependendo do 

grau de conhecimento dos alunos e estarão voltados para a interação que 

tenha por finalidade o uso efetivo da linguagem e não a memorização de 

conceitos. Serão selecionados a partir dos erros resultantes das atividades e 

da dificuldade dos alunos. 

Ao trabalhar com as diferentes culturas, é importante que o aluno, 

ao contrastar a sua cultura com a do outro, perceba-se como sujeito histórico-

crítico e socialmente constituído e, assim, elabore a consciência da própria 

identidade. Em relação à escrita, não podemos esquecer que ela deve ser vista 

como uma atividade sócio-interacional, ou seja, significativa. 

Os Gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira 

que dispõem as formas gramaticais. Aprendemos a moldar nossa fala às 

formas do gênero. Se não existissem gêneros e se não os dominássemos, 

tendo que criá-los pela primeira vez no processo da fala, a comunicação verbal 

seria quase impossível (Bakhtin, 1998). 
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Portanto, é fundamental que se apresente ao aluno textos em 

diferentes gêneros textuais, mas sem categorizá-los. O objetivo será o de 

proporcionar ao aluno a possibilidade de interagir com a infinita variedade 

discursiva presente nas diversas práticas sociais. Apresentar ao aluno textos 

pertencentes a vários gêneros: publicitários, jornalísticos, literários, 

informativos, de opinião, etc., ressaltando as suas diferenças estruturais e 

funcionais, a sua autoria, bem como o caráter do público a que se destina e, 

sobretudo, aproveitar o conhecimento que ele já tem das suas experiências 

com a língua materna, é imprescindível. 

Os textos literários serão apresentados aos alunos de modo que 

provoquem reflexão e façam com que os percebam como uma prática social de 

um determinado contexto socio-cultural particular. 

O ensino de língua estrangeira estará articulado com as demais 

disciplinas do currículo, objetivando relacionar os vários conhecimentos. Isso 

não significa obrigatoriamente, desenvolver projetos envolvendo inúmeras 

disciplinas, mas fazer com que o aluno perceba que conteúdos com disciplinas 

distintas podem, muitas vezes, estar relacionados entre si.  

O professor engajado nessa proposta metodológica pode 

promover uma reflexão, juntamente com o aluno, de forma a desvendar os 

valores subjacentes, abordando criticamente uma leitura do mundo e, ao 

mesmo tempo, levá-lo a contemplar a diversidade  regional e cultural. 

Nesta visão, a língua estrangeira moderna deve ser trabalhada a 

partir do entendimento de que ela não é apenas um instrumento de 

comunicação, mas que através dela é possível entender o mundo, construir 

significados e transformá-los. 

De acordo com o conteúdo estruturante “Discurso como prática 

social”, o ponto inicial da aula de Língua Estrangeira Moderna será o texto 

verbal e não verbal. 

Os textos em suas formas mais diversas devem ser analisados 

em todos os seus componentes: sua função, distribuição e grau de 

informações, recursos coesivos, intertextualidade, coerência, e por último a 

gramática em sua forma real. A gramática não pode ser abandonada, mas não 

deve ser priorizada. 

É importante diversificar textos e analisar os diversos gêneros, 

como cita Bakhtin (1997, p. 279) “... gêneros de discurso são os enunciados 
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dos integrantes de uma ou doutra esfera da atividade humana e estas esferas 

de utilização da língua, elaboram seus tipos relativamente através de 

enunciado”. São os gêneros do discurso que organizam as falas, por isso o 

aluno deve ter acesso a vários gêneros de textos: publicitários, jornalísticos, 

literários, informativos, se opinião, etc. 

O objetivo principal deve ser o de interagir de forma crítica com 

textos verbais e não verbais, a fim de que explore os mesmos e os vincule com 

tudo o que o cerca. 

Os trabalhos com os textos deverão ser feitos de forma 

problematizadora, para que os alunos ampliem seus conhecimentos e 

percebam através da análise e da crítica, todas as implicações sociais, 

históricas e ideológicas impressas nele. 

Os conteúdos específicos contemplam diversos gêneros 

discursivos, além de elementos lingüístico-discursivos, tais como: unidades 

lingüísticas que se configuram como as unidades de linguagem, derivadas da 

posição que o locutor exerce no enunciado; temáticas que se referem ao objeto 

ou finalidade discursiva.  

No ato da seleção de textos, propõe-se analisar os elementos 

lingüístico-discursivos neles presentes, na medida em que apresentem 

possibilidades de tratamento de assuntos diversos, adequados à faixa etária e 

que contemplem os interesses dos alunos. É importante também que os textos 

abordem os diversos gêneros textuais e que apresentem diferentes graus de 

complexidade da estrutura lingüística.  

Recomenda-se que seja dada aos alunos a oportunidade para 

participar da escolha das temáticas dos textos, uma vez que um dos objetivos é 

justamente possibilitar formas de participação que permitam o estabelecimento 

de relações entre ações individuais e coletivas. Por meio dessa experiência, os 

alunos poderão compreender a vinculação entre auto-interesse e interesses do 

grupo. Além disso, esta iniciativa poderá levar a escolhas de conteúdos mais 

significativos porque resultam da participação de todos.  

Outro ponto a ser destacado é a atenção, no momento da escolha 

de textos, para que os mesmos não reforcem uma visão monolítica de cultura, 

muitas vezes abordada de forma estereotipada. Os conteúdos dos textos 

devem viabilizar os resultados pretendidos nas diferentes séries de acordo com 

os objetivos específicos propostos no planejamento do professor.  
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Os conteúdos básicos estão divididos em duas partes: os gêneros 

discursivos e os conteúdos das práticas de leitura, oralidade, escrita e da 

análise lingüística. Como o curso terá a duração de dois anos, com carga 

horária equivalente a 320 h, o professor elaborará seu Plano de Trabalho 

Docente, dosando o conteúdo conforme o ano, sempre articulado com o 

conteúdo estruturante: leitura, escrita e oralidade.  

Caberá ao professor efetivar o currículo no plano de trabalho 

docente (PTD) onde os conteúdos básicos serão desdobrados em conteúdos 

específicos, esse, de fato trabalhados em sala de aula. O plano é, portanto, o 

lugar da criação individual de cada professor. Nele o professor construirá as 

abordagens contextualizada histórica, social e politicamente, de modo que os 

conteúdos façam sentido para seus alunos nas diversas realidades regionais, 

culturais e econômicas, contribuindo com sua formação cidadã. O plano de 

trabalho docente é, portanto, o currículo em ação, é a expressão singular e de 

autoria (de cada professor) da concepção curricular construída nas discussões 

coletivas. 

O papel do professor na problematização dos textos é 

fundamental, pois pela maneira que ele encaminha a leitura em sala de aula, é 

que se abrirão aos alunos, possibilidades de questionamentos, de oposição ou 

de submissão em relação às idéias propostas nestes textos. 

Conforme Coracini (2003, p.280) “...a criticidade nada tem a ver 

com o tipo de texto, mas com a atitude problematizadora daquele que lê e que 

se envolve”. 

É importante que os alunos percebam que os textos são 

construções sociais, os quais eles devem aceitar, rejeitar ou reconstruir, a partir 

de suas próprias conclusões. 

Mas para que haja essa interação com o texto, é imprescindível o 

conhecimento lingüístico, para que se possa fazer uma relação com os 

conhecimentos já adquiridos. E nesse momento, o conhecimento gramatical 

torna-se importante, na medida em que lhe permite o entendimento dos 

significados possíveis das estruturas apresentadas. 

O professor deve valorizar o conhecimento de mundo e as 

experiências dos alunos, por meio de discussões dos temas abordados. 

Recomenda-se explorar seus pressupostos, formular hipóteses, criar situações 
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que ajudem os alunos a construírem expectativas quanto ao sentido possível 

dos textos estudados. 

O aluno, agente do processo pedagógico, deve ser instigado pelo 

professor a buscar respostas e soluções aos seus questionamentos, 

necessidades e anseios relativos à aprendizagem. 

Além do livro didático, o professor deverá disponibilizar aos 

alunos, dicionários, livros paradidáticos, vídeos, DVDS, fitas de áudio, CDs, 

internet, etc. 

Tendo, portanto, como Conteúdo Estruturante o Discurso como 

Prática Social, as práticas discursivas da oralidade, leitura e escrita serão 

trabalhadas seguindo a abordagem teórico-metodológica apresentada nas 

DCES, as quais são aqui adaptadas à realidade da comunidade escolar a que 

esta Proposta Pedagógica Curricular se destina. 

Sendo assim, percebe-se a necessidade de se destacar os pontos 

a serem observados no que diz respeito a cada uma das práticas discursivas já 

elencadas nos Conteúdos Básicos: 

Leitura: 

 Serão propiciadas práticas de leitura de textos de diferentes gêneros, 

considerando os conhecimentos prévios dos alunos; 

 O trabalho com os textos escolhidos serão encaminhados  a partir de 

discussões e reflexões sobre: tema, intenções, intertextualidade, 

aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, temporalidade, vozes 

sociais e ideologia. 

Escrita: 

 A produção textual será planejada a partir da delimitação do tema, do 

interlocutor, intenções, intertextualidade, aceitabilidade, informatividade, 

situacionalidade, temporalidade e ideologia, estimulando a ampliação de 

leituras sobre o tema e o gênero propostos; 

 A produção do texto terá as orientações do professor de modo  a auxiliar 

o aluno, não só na escrita como na reescrita textual, fazendo a revisão 

dos argumentos das idéias, dos elementos que compõem o gênero; 

além de conduzir o educando a uma reflexão dos elementos discursivos, 

textuais, estruturais e normativos; 

 Será estimulada a produção escrita em diferentes gêneros; 

Oralidade: 
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 Serão organizadas formas de apresentar os textos produzidos pelos 

alunos, observando-se o contexto social de uso do gênero oral 

selecionado; 

 Serão preparadas apresentações orais de modo a explorar as marcas 

lingüísticas típicas da oralidade em seu uso formal e informal; 

 Será estimulada a contação de histórias de diferentes gêneros. 

Análise Lingüística: 

 A análise lingüística não se dará de forma isolada, nem tão pouco será o 

ponto de partida das aulas de Língua Espanhola do CELEM. Ela 

acontecerá tendo em vista a necessidade de cada texto apresentado ao 

aluno, acompanhando todo o trabalho pautado pelos gêneros textuais. 

Diante de tudo isso, podemos entender que à medida que o aluno 

se aproxima de outra língua e de outra cultura, ele compreenderá a língua 

como algo que se constrói e é construído por uma determinada comunidade. 

Dessa forma, o conhecimento de outra cultura colabora para elaboração da 

consciência da própria identidade, pois o aluno consegue perceber-se também 

como sujeito histórico e socialmente constituído. 

A Lei nº 9795/99, que afirma “Que a educação Ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não formal.” Sendo assim serão trabalhas nas 

diferentes disciplinas através da interdisciplinaridade onde deverá ser uma 

prática integrada, contínua e permanente no desenvolvimento dos conteúdos 

específicos. Sendo assim serão adotadas metodologias diversificadas, para 

despertar em todos à consciência de que o ser humano faz parte do meio 

ambiente, lembrando que os problemas ambientais refletem com a consciência 

que atinge a todos nós. 

A Lei nº 11645/0o8, que trata da História e Cultura dos Povos Indígenas por 

fazer parte da nossa história e da cultura de outros países.                             

Além desses temas serão trabalhados o Desenvolvimento Sócio-educacional: 

Cidadania e direitos Humanos; Enfrentamento à Violência;  Prevenção ao uso 

indevido de Drogas; Gênero e Diversidade Sexual; Educação do campo e 

outros temas contemporâneos de acordo com a necessidade dos alunos, 

escola e comunidade. 

 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação está profundamente relacionada com o processo de 

ensino e, portanto, deve ser entendida como mais um momento em que o 

aluno aprende. É um elemento de reflexão continua do professor sobre sua 

prática educativa e revela aos alunos suas dificuldades, progressos e 

possibilidades. 

A avaliação deve fornecer dados sobre o desenvolvimento das 

capacidades do educando e o grau de desenvolvimento intelectual, 

aplicabilidade dos objetivos de conhecimentos ensinados que orientarão os 

ajustes e intervenções pedagógicas, visando à aprendizagem da forma mais 

adequada para o aluno. 

A relevância e a adequação dos conteúdos estão atreladas, 

ainda, às características psicossociais dos alunos, capacidade para 

estabelecer relações entre os conteúdos, às necessidades de seu dia-a-dia e 

com o contexto cultural. 

Além disso, é importante nesse processo o feedback das 

avaliações aos alunos com os devidos comentários, para que eles possam 

entender o processo de aprendizagem e, assim, buscar a superação das suas 

dificuldades. 

As informações obtidas através da avaliação devem revelar os 

resultados da aprendizagem, para que essa possa fluir em bases consistentes, 

apoiando-se em conhecimentos teóricos que necessitam ser solidificado. 

O papel da avaliação é diagnosticar o avanço do conhecimento, 

caracterizando-se como um processo contínuo de comprometimento com o 

saber cientifico, cultural e social. 

Nesse sentido, é necessário que o professor tenha uma visão de 

conjunto no processo de avaliação levando em conta que: 

 Para que um processo de aprendizagem seja efetivo, ele deve 

contemplar a avaliação diagnóstica, contínua, formativa e reflexiva; 

 O processo de ensino-aprendizagem do conteúdo deve contemplar o 

acompanhamento metodológico e avaliativo; 

 Na avaliação contínua, é necessário que o professor e os alunos 

analisem quanto e como conseguiram aproximar-se dos objetivos 

propostos; 
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 O registro e a observação do desempenho do aluno devem ser feitos 

pelo professor de forma contínua e reflexiva; 

 A avaliação pressupõe um clima de cooperação e confiança entre 

professor e aluno, o que favorece a prática de auto-avaliação entre 

ambos; 

 As aprendizagens dos alunos devem ser consideradas como parâmetros 

para realimentação dos encaminhamentos adotados. 

Nessa proposta avaliativa, a língua é concebida como prática 

social e discursiva. A avaliação formativa, na sua condição contínua e 

diagnóstica deve ser privilegiada, a fim de promover a análise e reflexão no 

encaminhamento das intervenções pedagógicas.  

A avaliação de determinado dado de produção em língua 

estrangeira considera o erro como efeito da própria prática, ou seja, o vê como 

resultado do processo de aquisição de uma nova língua. Portanto, na avaliação 

o erro precisa ser visto como um passo para que a aprendizagem se efetive e 

não como um entrave no processo. É preciso lembrar que o processo de 

aprendizagem não é linear, não acontece da mesma forma e, ao mesmo 

tempo, para diferentes pessoas. Cabe ao professor, avaliar, priorizar o 

processo de crescimento do aluno e não apenas mensurar o conhecimento por 

ele alcançado.  

A avaliação servirá como forma de aferir a aprendizagem do 

aluno, além de possibilitar que o professor repense a sua metodologia e 

planeje as suas aulas de acordo com as necessidades de seus alunos. E, 

através dela, é possível perceber quais são os conhecimentos lingüísticos, 

discursivos, sócio-pragmáticos ou culturais – e as práticas – leitura, escrita, 

oralidade e compreensão auditiva – que ainda não foram suficientemente 

trabalhadas e que precisam ser abordadas mais exaustivamente para garantir 

a efetiva interação do aluno com os discursos em língua estrangeira.  

Assim, para a avaliação  sserão utilizadas as provas objetivas e 

discursivas: leitura de textos de diversos gêneros textuais, debates, seminários, 

interpretações de textos, diálogos orais e escritos, elaboração de narrações, 

dissertações, resumos, poesias, trabalhos individuais e em grupos, músicas, 

teatros, filmes, jogos e outras atividades.  

Para que essa avaliação aconteça com êxito, faz-se necessário 

que a mesma deixe de ser utilizada, segundo Luckesi (2005, p. 166) como 
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“recurso de autoridade e assuma papel de auxiliadora (grifo nosso) do 

crescimento”.  

Vale lembrar avaliar é refletir sobre uma determinada realidade, a 

partir de dados e informações, e emitir um julgamento que possibilite uma 

tomada de decisão. Não é o mesmo que medir, pois medir é apenas descrever 

uma realidade, ou seja, obter dados e informações sobre ela.  

É a Avaliação que vai permitir que façamos sugestões, 

encaminhamentos e também a tomada de decisões coerentes.  

Segundo Vasconcelos: 

A Avaliação deve ser um processo 

abrangente da existência humana, que implica uma 

reflexão crítica sobre a prática no sentido de captar 

seus avanços e possibilitar uma tomada de 

decisões, acompanhando a pessoa em seu 

processo de crescimento (1998, p.43) 

A medida limita-se a constatar uma realidade, a obter dados e 

informações. Para se fazer uma Avaliação, dados e informações são 

importantes. Para obtê-los necessitamos de instrumentos de Avaliação que são 

recursos e meios que utilizamos para alcançar determinados objetivos. 

A escolha e a construção desses meios devem ser orientadas 

pelos objetivos que determinamos.  

A avaliação da aprendizagem em Língua Estrangeira Moderna 

deve superar a concepção de mero instrumento de medição da apreensão de 

conteúdos, visto que se configura como processual e, como tal, objetiva 

subsidiar discussões acerca das dificuldades e avanços dos alunos, a partir de 

suas produções.  

De fato, o envolvimento dos alunos na construção do significado 

nas práticas discursivas será a base para o planejamento das avaliações de 

aprendizagem.  

Caberá ao professor avaliar todo o envolvimento do aluno em sala 

de aula, sua interação verbal a partir dos textos, com os outros alunos, com o 

professor, sua considerações, críticas e análises.  

A partir das construções dos alunos, o processo avaliativo deve 

considerar que os erros dos mesmos são inerentes ao processo de construção 

do conhecimento. Detectando as dificuldades, o professor poderá planejar e 
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propor outros encaminhamentos necessários à melhoria da aprendizagem do 

aluno.  

De acordo com a Lei Nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), quando trata da Avaliação na Educação Básica no Artigo 24, inciso 

V diz: “A verificação do rendimento escolar observará o seguinte item”: 

a) Avaliação contínua e cumulativa 

do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, e dos resultados ao longo do 

período sobre o de eventuais provas 

finais...(LDB, 1996, p.11). 

Dentro de todo o processo ensino e aprendizagem, a Avaliação 

pode ter a função Diagnóstica, Formativa ou Somativa. 

 Avaliação Diagnóstica: antecede a elaboração de um projeto, de uma 

unidade ou de uma aula. Ela fornecerá dados sobre o contexto em que o 

trabalho pedagógico irá se realizar, bem como sobre os sujeitos que 

participarão desse trabalho e em que nível está os acontecimentos dos 

mesmos. 

 Avaliação Formativa: ajuda a captar os avanços e as dificuldades que 

forem se manifestando ao longo do processo, ainda em tempo de tomar 

providências para afastar as dificuldades percebidas. Sua função é a de 

informar sempre o que está acontecendo. Os resultados desse tipo de 

Avaliação nos mostram a necessidade de rever nossos planos, de fazer 

mudanças em algumas decisões tomadas anteriormente. 

 Avaliação Somativa: acontece ao final de um trabalho desenvolvido 

(unidade, bimestre, semestre...). A Avaliação Somativa preocupa-se com 

o resultado final, o produto alcançado. 

As três funções da Avaliação são interdependentes, dependem 

uma das outras e se completam entre si, porém cada uma é usada no 

momento certo com mais ou menos ênfase que a outra, de acordo com a 

necessidade. 

Na realidade, acaba-se por usar os três tipos de Avaliação, pois, 

pesquisa-se os alunos, em que medida está o conhecimento, a escola 

(Diagnóstica); acompanha-se todo o processo para se evitar que falhas 
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prejudiquem o sucesso de todo o trabalho (Formativa); e verifica-se o resultado 

final obtido após toda a realização do trabalho, e as notas ou mensurações que 

foram atribuídas ao mesmo (Somativa).  

De acordo com a instrução 019/2008 – SUED/SEED, a Avaliação 

e Recuperação de Estudos observarão os seguintes itens: 

 

 6.8 Os resultados das atividades avaliativas serão 

analisados durante o período letivo, pelo aluno e pelo professor, 

observando os avanços e as necessidades detectadas, para o 

estabelecimento de novas ações pedagógicas. 

 6.9 A recuperação de estudos é direita dos alunos, 

independentemente do nível de apropriação dos conhecimentos e 

dar-se-á de forma permanente e concomitante ao processo ensino 

e aprendizagem. 

 6.10 A recuperação será organizada com atividades 

significativas, por meio de procedimentos didático-metodológicos 

diversificados anotados em Livro Registro de Classe. 

 6.11 A avaliação da aprendizagem terá os registros 

de notas expressos em uma escala de 0,0 (zero vírgula zero) a 

10,0 (dez vírgula zero). 

 6.12 Os resultados das avaliações dos alunos 

deverão ser registrados em campo próprio no SERE/WEB, a fim 

de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua 

vida escolar. (As escolas que ainda não estiverem integradas ao 

SERE/WEB deverão registrá-los em livro próprio). 

 6.13 A promoção é o resultado da avaliação do 

aproveitamento escolar do aluno, aliada à apuração da sua 

freqüência. 

 6.14 Nos cursos do CELEM a promoção será ao final 

de cada ano letivo. 

 6.15 Na promoção e certificação de conclusão a 

média final mínima exigida é de 6,0 (seis vírgula zero), conforme o 

disposto na Resolução 3794/2004. 

 6.16 Os alunos do CELEM que apresentarem 

freqüência mínima de 75% do total de horas letivas e a média 
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anual igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) serão 

considerados aprovados ao final do ano letivo. 

 6.17 Serão considerados retidos ao final do ano 

letivo os alunos que apresentarem: 

 Freqüência inferior a 75% do total de horas letivas, 

independentemente do aproveitamento escolar; 

 II. Freqüência igual ou superior a 75% do total de 

horas letivas e média inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

 6.18 Nos cursos do CELEM serão registradas 

médias por idioma cursado, que corresponderão às avaliações 

individuais realizadas através de diversos instrumentos avaliativos 

adotados, aos quais, obrigatoriamente, o aluno submeter-se-á, 

respeitando o sistema de avaliação adotado pelo estabelecimento 

de ensino. 

 

Ao se observar que a Avaliação é o ponto de partida e o ponto de 

chegada de qualquer trabalho pedagógico, e tem-se nesse entremeio todo um 

caminho a ser percorrido, constata-se que não há como se prender a apenas a 

uma função da Avaliação.  

O Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes -Ensino Fundamental 

e Médio, com base na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para o Ensino 

Fundamental e ainda nas Diretrizes Curriculares do Paraná, vê a educação 

como um processo contínuo e formativo, que se desenvolve na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, na sociedade e na escola. Por isso quer 

proporcionar a seus alunos uma educação que tem por objetivo formar um 

cidadão consciente e responsável, capaz de atuar em todos os segmentos da 

sociedade.  

Para que isto aconteça com sucesso, a participação dos pais e/ou 

responsáveis na vida escolar dos filhos é indispensável, bem como a 

orientação e acompanhamento dos professores. Durante cada bimestre, o 

professor estabelecerá as formas de avaliação que utilizará para perfazer os 

10,0 (dez) pontos, sendo: 
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5,0 pontos: trabalhos, atividades, testes. 

+ 5,0 pontos: avaliação bimestral 

 

Se o aluno não atingir MB (média bimestral) 6,0 pontos, ele terá 

o direito de fazer uma avaliação substitutiva da avaliação bimestral, 

naquela(s) disciplina(s). 

 

Cálculo da Média Bimestral: Nota dos trabalhos, + nota da avaliação 

bimestral = 10,0. 

 

Caso o aluno não atinja a Média Bimestral 6,0, o cálculo será: 

 

Nota dos trabalhos,...  + nota da avaliação substitutiva (a qual tem 

peso 5,0 pontos) 

 

OBS: Sendo a média bimestral menor após a avaliação substitutiva, 

permanecerá a média bimestral maior (a anterior, ou seja, a primeira). 

FINAL DO ANO 

 

Ao término do ano letivo será considerado aprovado o aluno que 

apresentar 75% de freqüência e média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 

 

MF =   1ºB  +  2ºB  +  3ºB  +  4ºB  . 

4 

 

OBS: A proposta ora apresentada sobre as formas de se avaliar e 

atribuir notas teve a aprovação do Conselho Escolar deste Estabelecimento de 

Ensino. 

 

Por fim, é imprescindível o professor terem clara a definição de 

Avaliação, os tipos que precisam utilizar em cada situação, a finalidade real das 

mesmas, o que desejam através delas e a necessidade de retomada. A função 

da Avaliação deve ser a de promover o desenvolvimento do aluno, diagnosticar 

suas dificuldades através das Avaliações. 
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A Avaliação da Aprendizagem oferece suporte para a tomada de 

decisão e a melhoria da qualidade de ensino, através da análise das ações em 

desenvolvimento e a necessidade de mudanças constantes. 

 

Avaliação – 1º Ano – Módulo Básico 

 

De acordo com a abordagem teórico-metodológica, a avaliação se 

dará em cada uma das práticas discursivas, procurando observar os itens 

abaixo, levando-se em consideração o grau de profundidade a ser exigido em 

cada um deles, de acordo com a realidade da turma. 

 Leitura 

Espera-se que o aluno: 

 Realize leitura compreensiva do texto 

 Identifique o tema 

 Identifique a idéia principal do texto 

 Localize informações implícitas e explícitas no texto 

 Deduza o sentido das palavras e/ou expressões a partir do contexto 

 Perceba o ambiente e o argumento no qual circula o gênero 

 Reconheça palavras e/ou expressões que denotem ironia e humor no 

texto 

 Compreenda as diferenças ocorridas do uso de palavras e/ou 

expressões no sentido conotativo e denotativo 

 Analise as intenções do autor 

 Identifique e reflita sobre as vozes sociais presentes no texto 

 Posicione-se argumentativamente 

 Amplie seu léxico 

Escrita 

Espera-se que o aluno: 

 Expresse as idéias com clareza 

 Elabore/reelabore textos de acordo com o encaminhamento do professor 

 Diferencie o contexto de uso da linguagem  formal e informal 

 Use recursos textuais como: coesão, coerência, informatividade etc. 

 Utilize adequadamente recursos linguísticos como: pontuação, uso e 

função do artigo, pronome, numeral, substantivo etc. 

 Use apropriadamente os elementos discursivos textuais, estruturais e 
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normativos 

Oralidade 

Espera-se que o aluno: 

 Utilize o discurso de acordo com a situação de produção 

(formal/informal) 

 Apresente suas ideias com clareza, coerência, mesmo que na língua 

materna. 

 Utilize adequadamente entonação, pausas, gestos etc. 

 Organize a sequência de sua fala 

 Exponha argumentos 

 Compreenda os argumentos no discurso do outro 

 Participe ativamente dos diálogos, relatos, discussões, quando 

necessário na língua materna. 

 Utilize conscientemente expressões faciais, corporais e gestuais, pausas 

e entonação nas exposições orais, entre outros elementos 

extralinguísticos.  

 

Avaliação – 2º ano – Módulo Básico 

 

De acordo com a abordagem teórico-metodológica, a avaliação se 

dará em cada uma das práticas discursivas, procurando observar os itens 

abaixo, levando-se em consideração o grau de profundidade a ser exigido em 

cada um deles, de acordo com a realidade da turma. 

 

 Leitura 

Espera-se que o aluno: 

 Realize leitura compreensiva do texto 

 Identifique o tema 

 Identifique a idéia principal do texto 

 Localize informações implícitas e explícitas no texto 

 Deduza o sentido das palavras e/ou expressões a partir do contexto 

 Perceba o ambiente e o argumento no qual circula o gênero 

 Reconheça palavras e/ou expressões que denotem ironia e humor no 

texto 

 Compreenda as diferenças ocorridas do uso de palavras e/ou 
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expressões no sentido conotativo e denotativo 

 Analise as intenções do autor 

 Identifique e reflita sobre as vozes sociais presentes no texto 

 Posicione-se argumentativamente 

 Amplie seu léxico 

 

Escrita 

Espera-se que o aluno: 

 Expresse as idéias com clareza 

 Elabore/reelabore textos de acordo com o encaminhamento do professor 

 Diferencie o contexto de uso da linguagem  formal e informal 

 Use recursos textuais como: coesão, coerência, informatividade etc 

 Utilize adequadamente recursos linguísticos como: pontuação, uso e 

função do artigo, pronome, numeral, substantivo etc 

 Use apropriadamente os elementos discursivos textuais, estruturais e 

normativos 

 

Oralidade 

Espera-se que o aluno: 

 Utilize o discurso de acordo com a situação de produção 

(formal/informal) 

 Apresente suas ideias com clareza, coerência, mesmo que na língua 

materna. 

 Utilize adequadamente entonação, pausas, gestos etc. 

 Organize a sequência de sua fala 

 Exponha argumentos 

 Compreenda os argumentos no discurso do outro 

 Participe ativamente dos diálogos, relatos, discussões, quando 

necessário na língua materna. 

 Utilize conscientemente expressões faciais, corporais e gestuais, pausas 

e entonação nas exposições orais, entre outros eliogros 

extralinguísticos.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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XI- PLANO DE TRABALHO DOCENTE DO CURSO TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE - 2012 

 

1-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA : Anatomia e Fisiologia Aplicada a Enfermagem 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

CURSO: Técnico em Enfermagem 

 

2-JUSTIFICATIVA:  

Integrar conceitos básicos sobre anatomia geral, propositando identificar as 

estruturas corporais e as relações entre essas estruturas, assim como, 

descrever os aspectos morfofuncionais dos sistemas esqueléticos, 
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articular,muscular, endócrino, respiratório ,cardiovascular, digestório, urinário, 

reprodutor, tegumentar e nervoso e desta forma desenvolver aprendizado para 

que ao término do curso o aluno esteja capacitado para aplicar e buscar 

conhecimentos a respeito da ciência anatômica humana, para atuar nas 

diversas áreas de desempenho da (o) técnica (o) em enfermagem. 

 

3-EMENTA: 

Estrutura básica dos órgãos que compõem o corpo humano e o 

funcionamento do sistema: músculo esquelético, tegumentar, circulatório, 

respiratório, digestório, urinário, nervoso, endócrino e reprodutor. 

 

4-CONTEÚDOS: 

- Corpo humano: 

- Constituição (células, tecidos, órgãos e sistemas);  

- Divisões e planos;  

- Sistema músculo esquelético: ossos, músculos e cartilagens;  

- Articulações, pele e anexos;  

- Sistema respiratório:  

Órgãos e funções; 

Processo da respiração;  

- Sistema circulatório: 

Sangue; 

Coração e vasos sangüíneos; 

Pequena e grande circulação; 

Linfa; 

- Sistema digestório:  

Órgãos e funções; 

Processo de digestão;  



 340 

- Sistema urinário e excretor:  

Órgãos e funções; 

Processo de filtragem do sangue; 

Composição da urina;  

- Sistema nervoso:  

Sistema nervoso central; 

Sistema nervoso periférico; 

Sistema nervoso autônomo; 

Órgãos dos sentidos (visão, paladar, olfato, audição e tato);  

- Sistema endócrino:  

Hipófise; 

Tireóide; 

Paratireóide; 

Supra renais; 

Pâncreas; 

Ovários; 

Testículos;  

- Sistema Reprodutor: 

Órgãos e funções; 

Reprodução. 

 

4-ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 Análise, sínteses e debates. 

 Atividades individuais e em grupo. 

 Aulas práticas no laboratório de Enfermagem. 

 

5-RECURSOS DIDÀTICOS 

  

 Apostilas; 

 Livros; 

 Textos; 

 Quadro de Giz; 

 Retro projetor; 

 Transparências; 
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 Aparelhos de CD; 

 Data-show; 

 Computador; 

 TV Pendrive; 

 Televisor; 

 Atlas de Anatomia; 

 Esqueleto artificial; 

 Boneco simulador; 

 Órgãos artificiais. 

6-CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será diária e contínua, sendo a média bimestral formada por: 

60 pontos em provas( objetivas e discurssivas) e 40 pontos em trabalhos 

(pesquisas, debates, seminários, questões em sala de aula) de acordo com o 

Regimento Escolar no que se refere ao ensino profissionalizante. 
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Guanabara Koogan, 1971. 

GONÇALVES, R.P.; FERREIRA, A L.M.; VALDER, R. de 
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PLANO DE TRABALHO DOCENTE - 2012 

 

1-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA : Assistência de Enfermagem Clínica 

CARGA HORÁRIA: 120 h/a 

SÉRIE: 2º Semestre A e 2º Semestre B 

CURSO: Técnico em Enfermagem 

 

2- EMENTA 

Assistência integral e humanizada de enfermagem ao adulto e ao idoso 

que apresentam alterações clínicas, relacionando com o perfil epidemiológico 

regional; Hemoderivados; Cuidados paliativos; Educação em saúde. 

 

3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Atendimento pré-Hospitalar (desmaio, lipotimia, acidentes com animais 

peçonhentos e venenosos, intoxicações, hemorragias, ferimentos, fraturas, 

queimaduras, crise convulsiva, afogamento, choques, acidentes com corpos 

estranhos, entre outros); 

 Parada Cardio-respiratória na modalidade do Suporte Básico de Vida; 

 Organização, estrutura e funcionamento das unidades de internação 

geral e especialidades; 

 Terminologias clínicas;  

 Assistência humanizada em enfermagem na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde do adulto e do idoso; 

 As relações interpessoais com o cliente, família e a equipe 

multidisciplinar; 
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 Cuidados de enfermagem nos diferentes tipos de dietas;  

 Características dos principais fármacos utilizados nas afecções clinicas; 

 Administração de medicamentos, soroterapia, hemoterapia e interação 

droga nutriente;  

 Assistência integral e humanizada de enfermagem nas afecções clínicas 

mais comuns ao adulto e ao idoso de acordo com o perfil epidemiológico 

regional; 

 Sistema Cardiovascular – hipertensão arterial, insuficiência cardíaca 

congestiva, Infarto agudo do miocárdio, doença de chagas, úlcera vascular e 

outras;  

 Endócrino – diabetes, alterações tireoideanas e outras;  

 Neurológico – acidente vascular cerebral, Parkinson, Alzheimer e outras;  

 Respiratório – pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, 

bronquite e outras; 

 Digestório – esofagite, úlceras gástricas, gastrite e outras;  

 Sistema Urinário – Insuficiência renal aguda e crônica, infecção urinária, 

litíase e outras; 

 Moléstias infecciosas – tipos de isolamento e precauções universais; 

 Oncológicas – cuidados paliativos; Doenças auto-imunes; 

 Cuidados de Enfermagem nos exames diagnósticos (exames 

laboratoriais, RAIOS X, USG, ECG, EEG e outros); 

 Orientação e preparo do paciente/família para a alta hospitalar. 

 

 

 

3- OBJETIVO  

 

 Compreender a organização da profissão de enfermagem dentro dos 

serviços de clínica médica, conhecer a organização e estrutura de unidade de 

internação, bem como desenvolver conhecimento técnico, científico e 

humanístico que permitam cuidar da saúde de indivíduos adultos e idosos, 

desenvolvendo atividades de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação.  

 

4- JUSTIFICATIVA 
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 Respeitar a vida, e os direitos das pessoas adultas, sem discriminação 

de qualquer natureza. 

 

 Participar das ações que visem satisfazer às necessidades de saúde da 

população adulta e idosa como profissional e membro integrante da sociedade. 

 

 Prestar assistência de enfermagem em clínica médica, com 

embasamento técnico e científico dos distúrbios de todos os sistemas, bem 

como reconhecer sinais e sintomas. 

5-METODOLOGIA DAS ATIVIDADES 

 

 As aulas serão expositivas através dos recursos disponíveis, perguntas 

e respostas estimulando a atenção e o interesse da classe; 

 Análise, sínteses e debates. 

 Atividades individuais e em grupo. 

 Aulas práticas no laboratório de Enfermagem. 

 

6- RECURSOS DIDÀTICOS 

 

 Apostilas; 

 Livros; 

 Textos; 

 Quadro de Giz; 

 Retro projetor; 

 Transparências; 

 Aparelhos de CD; 

 Data-show; 

 Computador; 

 TV Pendrive; 

 Televisor. 

 

7- AVALIAÇÃO 

 

Instrumentos: 
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 Provas dissertativas e alternativas e  trabalhos em sala de aula. 

Critérios: 

  

 De acordo com o Regimento escolar, a avaliação constará de provas e 

trabalhos, atribuindo-se 60 pontos para as provas e 40 pontos para os 

trabalhos. 

 

 Para as provas dissertativas: 

 

      Respostas à caneta em folhas impressas e/ou xerocadas, folhas de 

caderno destacada, para avaliação ditada por meio de perguntas e/ou 

complete. 

 Para as provas alternativas:  

     O aluno deverá assinalar à caneta uma única alternativa correta, sem 

rasura, podendo as questões variar entre letras e números, sendo 05 letras ou 

05 números, como por exemplo: 

1º Exemplo: A, B, C, D e E. 

2º Exemplo: 1, 2, 3, 4 e 5.  

Primeiro bimestre: 

 Duas provas valendo de 0,0 A 3,0 cada. 

 Duas atividades valendo de 0.0 a 2.0 cada, sendo que as quatro notas 

serão somadas . Haverá recuperação dos conteúdos ao final do bimestre com 

valor de 100 pontos, onde a nota maior prevalecerá como média bimestral. 

 

Segundo Bimestre: 

 Duas provas valendo de 0,0 A 3.0 cada. 

 Duas atividades valendo de 0.0 a 2.0 cada, sendo que as quatro notas 

serão somadas. Haverá recuperação dos conteúdos ao final do bimestre com 

valor de 100 pontos, onde a nota maior prevalecerá como média bimestral. 

 

Para os Trabalhos será avaliado: 

 

 Conteúdo; 

 Integralização da equipe,  

 Participação e capricho. 
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 Produção final. 

 

Podendo ser exposto ou somente entregue, individualmente  ou em equipe. 

Os instrumentos utilizados deverão ser conforme a necessidade e criatividade 

através de materiais didáticos disponíveis no Colégio e outros de sua escolha. 
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PLANO DE TRABALHO DOCENTE -2012 

 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a. 
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CURSO: Técnico em Enfermagem 

ANO: 2º Semestre Subsequencial  

 

2- JUSTIFICATIVA 

Apresentar uma visão histórica da promoção da saúde, enfatizando os 

programas existentes atualmente, destacando como fatores relevantes a 

vigilância da saúde e inter-relação dos determinantes sociais, econômicos, 

culturais e ambientais no processo saúde-doença. 

 

3- EMENTA 

História das políticas de saúde; SUS; Ações de enfermagem nos 

programas de saúde para o adulto e o idoso; Educação em saúde. 

 

4- CONTEÚDOS 

 - Introdução à saúde pública, saúde coletiva e comunitária;  

 - Evolução histórica das políticas de saúde e previdenciárias no Brasil;  

 - Sistema Único de Saúde – SUS;  

 - Legislação Vigente;  

 - Organização da Atenção Básica em saúde – Estratégia saúde da 

família – ESF,  

 - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS;  

 - Programa de assistência aos adultos: hiperdia, saúde do trabalhador, 

Vigilância Alimentar e Nutricional; 

 - Programa de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis DST-

AIDS;  

 - Programa de prevenção à hanseníase e tuberculose; 

 - Programa de prevenção ao tabagismo;  

 - Programa de imunização para adulto e idoso;  

 - Programa de portadores de necessidades especiais; Saúde do idoso;  

 - Programa de saúde bucal; 

 - Educação em saúde nas doenças mais comuns veiculadas pela água, 

por alimentos, transmitidas por vetores e causadas por ectoparasitas;  

 - Política de Práticas Integrativas e Complementares do SUS: plantas 

medicinais, fitoterapia, cromoterapia, acupuntura, florais e outros. 
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5- METODOLOGIA 

 Exposição oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o 

aluno possa emitir opiniões, levantar hipóteses e construir novos 

conhecimentos. 

 Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem 

a interpretação. 

 Debates em grupos e seminários. 

 

6- RECURSOS DIDÁTICOS: 

 Quadro negro; 

 Giz; 

 TV pendrive; 

 Data show; 

 Filmes; 

 Livros; 

 Apostilas 

 

7- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação será feita por meio de provas subjetivas e objetivas, 

somando-se 60 pontos e atividades individuais e/ou em grupos de acordo com 

as necessidades somando-se 40 pontos. 

 

8- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

BIER OEMENTAtto. Microbiologia e Imunologia. São Paulo: 

Melhoramento. 1994.  

LIMA, I. L.;  et al. Manual do Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem.  Goiânia: AB editora, 2000. 

 

AMATO NETO, V.; BALDY, J.L. da S.; SILVA, L. J. da.  

Imunizações. 3.ed.  São Paulo: Sarvier, 2003. 
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BRASIL.  Estatuto do Idoso e Legislação Correlata.  São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Curricular para Formação 

de Auxiliar de Enfermagem para Atuar na Rede Básica do SUS, Área 

Curricular I, Rompendo a Cadeia de Transmissão de Doenças. Brasília: 

Ministério da Saúde, 1994. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência 

à Saúde. ABC do SUS: Doutrinas e Princípios. Brasília: Secretaria Nacional 

de Assistência, 1990.  

DUARTE, Y. A O ; DIOGO, M. J. D.; Atendimento Domiciliar: 

Um Enfoque Gerontológico. São Paulo; Atheneu, 2000. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Profae). Saúde Coletiva I. 

Fiocruz.Brasília, Rio de Janeiro.  2001. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de Atenção Básica. 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus: Protocolo.  Brasília: 

Ministério da Saúde, 2001. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Divisão Nacional  de Epidemiologia.  

Manual de Vigilância Epidemiológica.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Divisão Nacional  de Epidemiologia. 

Programa Nacional de Imunizações. Manual de Imunização.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Prático do Programa Saúde da 

Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Hanseníase e 

Tuberculose.  Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Procedimentos para 

Unidades Básicas de Saúde . 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Vigilância 

Epidemiológica, Manual de Imunização e Manual de Procedimentos para 

Unidades Básicas de Saúde. 
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Norma Operacional da Assistência à Saúde / SUS – NOAS – 

SUS, 01/2001. 

 Portaria 95, de 26 de janeiro de 2001.  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2012 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: Assistência de Enfermagem em Saúde Mental 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a. 

CURSO: Técnico em Enfermagem 

ANO: 2º Semestre Subsequencial  

 

2- JUSTIFICATIVA: 

 

Estudar a política de saúde mental, bem como os transtornos 

psicológicos no seu novo modelo assistencial, valorizando a humanização no 

contexto sócio-cultural. No Brasil a reforma da assistência psiquiátrica exige a 

formação de profissionais na área de saúde com a necessária compreensão do 

processo saúde-doença mental enquanto categoria historicamente construída, 

e ainda com atitudes que estimulem a construção de novas abordagens de 

assistência em saúde mental particularmente na área da enfermagem. 

 

3- EMENTA:  

Fases do crescimento e desenvolvimento humano; Sexualidade. 

Relacionamento interpessoal;  História da psiquiatria; Política nacional de 

saúde mental; Assistência integral e humanizada de enfermagem à saúde 

mental e seus transtornos. 

 

4- CONTEÚDOS: 

 

 Fases do crescimento e desenvolvimento humano – fisiológico, 

estrutural e psicológico; 

 Formação da identidade – auto estima, auto imagem, auto 

conhecimento, papéis sociais; 

 Desenvolvimento e formação da identidade sexual; Relacionamento 
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interpessoal – dinâmica dos grupos, papéis no grupo (alternância), trabalho em 

equipe multiprofissional; 

 Relacionamento do profissional com o cliente e sua família; História da 

psiquiatria; 

 Políticas públicas de saúde mental; 

 Organização, estrutura e funcionamento das unidades de atendimento à 

saúde mental e transtornos psiquiátrico; 

 Transtornos mentais mais comuns – fatores de risco, tratamento e 

complicações; 

 Dependências químicas – drogas lícitas e ilícitas, medicamentosas; 

  Abordagens ao paciente nos diferentes transtornos; 

  Assistência integral e humanizada de enfermagem na saúde mental e 

seus transtornos. 

 

5- ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

 As aulas serão expositivas através dos recursos disponíveis, perguntas 

e respostas estimulando a atenção e o interesse da classe; 

 Análise, sínteses e debates. 

 Atividades individuais e em grupo. 

 

6- RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Apostilas; 

- Livros; 

- Textos; 

- Quadro de Giz; 

- Retro projetor; 

- Data-show; 

- Computador; 

- TV Pendrive; 

- Televisor. 

 

7- AVALIAÇÃO: 
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 A avaliação será diária e contínua, e a composição das 

médias bimestrais se dará da seguinte forma:  60 pontos em provas ( objetivas, 

discurssivas) e 40 pontos em trabalhos ( pesquisas, seminários, questões em 

sala de aula, debates...) 

 

8- BIBLIOGRAFIA 

ALTSCHUL, A.; SIMPSON,  R.   Enfermagem Psiquiátrica: 

Princípios Gerais.  [Mem Martins] :  Publ.  Europa-América,  1977.  242p. 

DALLY, P.;  HARRINGTON, H.   Psicologia  e  Psiquiatria  na  

Enfermagem . São Paulo : EPU: EDUSP,  1978. 

DANIEL, L. F.  Atitudes  Interpessoais em Enfermagem.  São 

Paulo:  EPU, 1983.  176p.  

GRAEFF, F.G.  Drogas Psicotrópicas e seu Modo de Ação. 

2.ed. ver. e ampl.  São Paulo: EPU, 1989. 

KEYS, J. J.;  HOFLING,  C. K.  Conceitos  Básicos  em  

Enfermagem Psiquiátrica.  4.ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan,  

1986.    551p. 

MALDONADO, m. T.; GARNER. A; A Arte da Conversa e do 

Convívio. 5 ed., Editora Saraiva, 1999. 

MANUAL DO AUXILIAR PSIQUIÁTRICO. Traduzido  

NATIVIDADE, E.M., 3ª ed.  São Paulo: Rhodia, 1973. Nota: texto original “ 

HANDBOOK FOR PSYCHIATRIC AIDES”. 

MANZOLLI, M.C.;  CARVALHO, E.C. de;  RODRIGUES, A R.F.  

Psicologia em Enfermagem : Teoria  e  Pesquisa.  São Paulo: Sarvier,  

1981.  114p. 

ORLANDO,I.J.  O Relacionamento Dinâmico 

Enfermeiro/Paciente : Função  Processo  e  Princípios.  São Paulo: EPU: 

EDUSP,  1978.  110p. 
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SARACENO, B. et al.  Manual de Saúde Mental:  Guia Básico 

para a Atenção Primária. São Paulo. ed. HUCITEC, 1998.  

STUART, G. W.; LARAIA, M.T.; Enfermagem Psiquiátrica: 

Princípios e Prática. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

TIBA, I; Adolescência o Despertar do Sexo: Um Guia para 

Entender o Desenvolvimento Sexual e Afetivo nas Novas Gerações. 14 ed. 

São Paulo: 1994. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE  

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: Biossegurança e Processamento de Artigos 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a. 

CURSO: Técnico em Enfermagem 

ANO: 2º Semestre Subsequencial  

 

2.  JUSTIFICATIVA: 

 

Proporcionar conhecimento sobre segurança, higiene no trabalho em saúde, 

conhecimento sobre processamento dos artigos médico-hospitalares na 

esterelização de materiais e no gerenciamento dos resíduos de saúde junto 

com a Comissão de Controle de Infecção nos serviços de saúde. 

 

3. EMENTA: 

Biossegurança; Higiene e Segurança do Trabalho em Saúde; 

Processamentos de artigos odonto-médico-hospitalares; Central de materiais e 

esterilização (CME); Gerenciamento dos resíduos de saúde; Comissão e 

Serviço de Controle de Infecção nos serviços de Saúde. 

 

4. CONTEÚDOS: 

 

 Biossegurança; 
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- Medidas profiláticas para a higiene e segurança do trabalhador 

em saúde (NR5 e NR32); 

 Riscos e doenças ocupacionais em saúde, EPIs e EPCs; 

 Exposição acidental com material biológico; 

 Organização, estrutura e funcionamento da central de material e 

esterilização; 

 Classificação das áreas e artigos odonto-médico-hospitalares; 

 Processamento e reprocessamento de artigos e controle da qualidade 

nos diferentes serviços de saúde; 

 Gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde; 

 Comissão e serviços de controle de infecção nos serviços de saúde. 

 

5. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

- Exposição oral feita pelo professor, acompanhada de 

discussões, incentivando a emissão de opiniões e hipóteses dos alunos através 

de questionamentos para a construção de novos conhecimentos. 

- Pesquisas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação de artigos e textos. 

Segundo GASPARIN (2002) e SAVIANI (1997) o ensino dos conteúdos  

apontam para as seguintes estratégias de ensino: 

 ● Prática social: caracteriza-se por ser o ponto de partida 

onde se observa o senso comum dos alunos a respeito do conteúdo a ser 

trabalhado. 

 ● Problematização: fase de detecção e apontamento das 

questões que precisam ser resolvidas. 

 ● Instrumentalização: é a apresentação sistematizada dos 

conteúdos. 

 ● Cartase: é a fase em que o aluno confronta o 

conhecimento adquirido com o problema em questão. 
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 ● Retorno a pratica social: é o retorno ao ponto de partida, 

mas agora com um saber concreto e pensado de maior clareza e compreensão 

voltado para o âmbito social. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

É indispensável avaliar o processo de ensino. A o avaliar, o professor 

reflete, analisa e julga dados sobre sua prática pedagógica e ao mesmo tempo 

verifica a qualidade do desempenho de seu trabalho durante o ano letivo.  

A avaliação será diária e contínua, analisando-se a participação e o 

interesse do aluno em sala de aula durante as atividades propostas pelo 

professor.  

Será registrado todas as avaliações, sendo dessa forma realizada por 

meio de testes objetivos e jubjetivos, somando um total de 60 pontos e 

pesquisas, relatórios, empenho e criatividade, somando um total de 40 pontos.  

Acredito que assim o professor verifica se houve ou não assimilação e 

compreensão dos alunos em relação ao conteúdo trabalhado. 

 

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 JUNQUEIRA, M. S.  e  col.   Acondicionamento  de  Materiais  

Hospitalares :  Pontos Importantes  a serem Observados. [ s.l.]: Enfoque, 

[19--]  11p. 

 

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO 

HOSPITALAR. Esterilização de Artigos em Unidades de Saúde. São Paulo: 

APECIH, 2003. 

 

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO 

HOSPITALAR. Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e 

Anti-Sepsia. São Paulo: APECIH, 2004. 
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 BARBOZA, L.F.  Guia de Recomendação: Manutenção e Cuidados 

com o Instrumental Cirúrgico Endoscópico. Rio de Janeiro. Rev.4. 2002. 

 

 FERNANDES, T.; FERNANDES, M.; FILHO, N.R. Infecção Hospitalar e 

suas Interfaces na Área da Saúde. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2000. 

 

 LACERDA, R.A. et al. Buscando Compreender a Infecção Hospitalar 

no Paciente Cirúrgico. São Paulo: Atheneu, 1992. 

 

 MOURA, M.L.P. de A.  Enfermagem em Centro de Material e 

Esterilização. 8ª ed. Ver. e Ampl. – São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2006 – 

(série Apontamentos). 80p. 

 

 SANTOS, N.C.M. Enfermagem na Prevenção e Controle da Infecção 

Hospitalar. São Paulo: Látria, 2003, 123p.  

 

 SILVA, A  A organização do Trabalho na Unidade de Centro de 

Material. . Rev Escola de Enfermagem da USP,  v. 32, São Paulo, USP. 1996. 

 

 SILVA, A  Trabalhador de Enfermagem na Unidade de Centro de 

Material e os Acidentes de Trabalho. São Paulo, Escola de Enfermagem da 

USP, 1996. 

 

 SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 

Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – Práticas 

Recomendadas: Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de 

Material e Esterilização. 3ª. Ed revisada e atualizada. 2007. 157 p. 

 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Biossegurança para os Trabalhadores 

de Saúde. S.d. 
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 BRASIL, Ministério da saúde. Saúde, Meio Ambiente e Condições de 

Trabalho. Conteúdos Básicos para uma Ação Sindical – CUT, Ministério do 

Trabalho. Brasília. 1995. 

 

 BRASIL, Ministério da saúde. Doenças Relacionadas ao Trabalho: 

Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde. OPAS / MS. Brasília. 

2001. 580 p. 

 

 BRASIL, Ministério da saúde. Manual de condutas em exposição 

ocupacional a material biológico. Brasília. 2001. 

 

 SARQUIS, L.M.M. et al O Uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual entre os Trabalhadores de Enfermagem Acidentados com 

Instrumentos Pérfuro-Cortantes. Rev. Bras. Enfermagem, v.53, n.4, p.564-

573, out / dez. 2000. 

 

-TEIXEIRA, P.; VALLE,S. (org) Biossegurança: Uma Abordagem 

Multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. 362 p 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE  

 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Técnico em Enfermagem 

DISCIPLINA: Fundamentos em Enfermagem 

SÉRIE: 1° 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a. 

 

2- JUSTIFICATIVA: 

 

- Proporcionar reflexões sobre a ação de cuidar desde seus primórdios até a 

constituição da enfermagem, o conhecimento da legislação, entidades de 

classe, ética profissional e as organizações de saúde. 
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3- EMENTA 

 

Organização dos Serviços de saúde; História da enfermagem, Legislação, 

Entidades de Classe e Ética Profissional. 

4- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 História da enfermagem – desenvolvimento no mundo e no Brasil; 

 Perspectivas conceituais na prática da enfermagem – Teoria de 

enfermagem; 

 Instituições finalidades, níveis de complexidades e fluxograma; 

 Entidades de classe; 

 Lei do exercício profissional; 

 Código de ética, ética bioética e direitos do paciente; 

 Organização dos serviços de saúde; 

 Sistematização da assistência da enfermagem e humanização; 

 Equipe de enfermagem e multiprofissional; 

 Áreas de atuação de enfermagem. 

 

5-  METODOLOGIA 

 

 As aulas serão expositivas através dos recursos disponíveis, perguntas 

e respostas estimulando a atenção e o interesse da classe; 

 Análise, sínteses e debates. 

 Atividades individuais e em grupo. 

Segundo GASPARIN (2002) e SAVIANI (1997) o ensino dos 

conteúdos apontam para as seguintes estratégias de ensino: 

 ● Prática social: caracteriza-se por ser o ponto de partida 

onde se observa o senso comum dos alunos a respeito do conteúdo a ser 

trabalhado. 

 ● Problematização: fase de detecção e apontamento das 

questões que precisam ser resolvidas. 
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 ● Instrumentalização: é a apresentação sistematizada dos 

conteúdos. 

 ● Cartase: é a fase em que o aluno confronta o 

conhecimento adquirido com o problema em questão. 

 ● Retorno a pratica social: é o retorno ao ponto de partida, 

mas agora com um saber concreto e pensado de maior clareza e compreensão 

voltado para o âmbito social. 

 

6-  RECURSOS DIDÀTICOS 

 

 Apostilas; 

 Livros; 

 Textos; 

 Quadro de Giz; 

 Retro projetor; 

 Data-show; 

 Computador; 

 TV Pendrive; 

 Televisor. 

 

7- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

É indispensável avaliar o processo de ensino. A o avaliar, o professor 

reflete, analisa e julga dados sobre sua prática pedagógica e ao mesmo tempo 

verifica a qualidade do desempenho de seu trabalho durante o ano letivo.  

A avaliação será diária e contínua, analisando-se a participação e o 

interesse do aluno em sala de aula durante as atividades propostas pelo 

professor.  

Será registrado todas as avaliações, sendo dessa forma realizada por 

meio de testes objetivos e subjetivos, somando um total de 60 pontos e 

pesquisas, relatórios, empenho e criatividade, somando um total de 40 pontos.  

Acredito que assim o professor verifica se houve ou não assimilação e 

compreensão dos alunos em relação ao conteúdo trabalhado. 
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8- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Código de ética dos profissionais de enfermagem. São Paulo 

COREN, 1993. 

CAMARGO, M. Ética, Vida e saúde. 5ª ed. [s.l.]. Editora vozes Ltda. 1980. 

 

CIANCIARULLO, T.I Instrumento básicos para o cuidar: Um desafio para a 

qualidade da assistência. São Paulo: Atheneu. 1997. 

 

GELIAN, I. Deontologia em Enfermagem. 2ed. São Paulo: EPU, 1987. 107p. 

 

GERMANO, R. M. A ética e o ensino de ética na enfermagem do Brasil. 

São Paulo: Cortez, 1993. 

 

LIRA, N.F DE & BONFIM, M.E.D.E S. História da enfermagem; e legislação. 

Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1989. 

 

PAIXÃO, W. História da Enfermagem. 5.ed. ver. Rio de Janeiro: J. Reis, 

1979.138p 

 

SANTOS, E. F.; et al.; Legislação em enfermagem: atos normativos do 

exercício e do ensino de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2002. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE  

 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA : Introdução a Assistência de Enfermagem 

CARGA HORÁRIA: 140 h/a 

CURSO: Técnico em Enfermagem 

 

2- JUSTIFICATIVA: 

 Apresentar técnicas básicas de enfermagem, abordando a competência 

do técnico de enfermagem na área de enfermagem hospitalar. 
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3- EMENTA: 

Técnicas básicas para as ações de enfermagem no processo do 

cuidar. 

4- CONTEÚDOS: 

- Conceito de cuidado e processo de cuidar;  

- Conceitos das técnicas básicas de enfermagem: objetivos e 

métodos de trabalho;  

- Precauções universais: lavagem das mãos; 

- Equipamentos de proteção individual;  

- Conceitos de descontaminação, tipos de limpeza, desinfecção, 

antissepsia e assepsia;  

- Procedimentos e técnicas básicas – Admissão do paciente, alta 

e transferência;  

- Higiene oral e corporal;  

- Tipos de banho;  

- Pedicure e manicure;  

- Tricotomia, tratamento de pediculose e escabiose;  

- Limpeza e desinfecção da unidade: terminal e concorrente;  

- Preparo do leito; 

- Descontaminação, limpeza e desinfecção de artigos odonto-

médico-hospitalares; 

- Procedimentos de conforto, contenção e prevenção de úlceras 

de pressão;  

- Transporte e Movimentação do paciente;  

- Sinais vitais; Medidas antropométricas;  
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- Administração de medicamentos (cálculos matemáticos) e 

venóclise; Oxigênioterapia e nebulização;  

- Aplicações de calor e frio;  

- Sondagens gástricas e entéricas;  

- Cuidados com sondagem vesical e outras;  

- Enteróclise;  Curativos e bandagens;  

- Coleta de material para exames laboratoriais e preparo para 

exames diagnósticos;   

- Anotações de enfermagem e terminologias;  

- Cuidados com o corpo após a morte;   

- Técnicas de alimentação.  

  

5- ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

  - As aulas serão expositivas através de recursos 

disponíveis, perguntas e respostas estimulando a atenção e o interesse da 

classe; 

 - Análise, síntese e debates. 

 - Atividades individuais e em grupo. 

 - Aulas práticas em laboratório de enfermagem para 

treinamento de técnicas aprendidas na teoria. 

 

6- RECURSOS DIDÀTICOS 

 

 Apostilas; 

 Livros; 

 Textos; 

 Quadro Negro; 
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 Giz; 

 Retro projetor; 

 Data-show; 

 Computador; 

 TV Pendrive; 

 Televisor. 

 Boneco simulador; 

 Laboratório de enfermagem. 

 

7- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Para as provas dissertativas:  

Respostas à caneta em folhas impressas e/ou xerocadas. 

Para as provas alternativas: 

O aluno deverá assinalar à caneta uma única alternativa correta, 

sem rasura, podendo as questões variar entre letras e números.  

Exemplo: A, B, C, D, E 

 Trabalhos: pesquisas, seminários, questões em sala de 

aula. 

As notas de provas (com valor total de 60 pontos), serão somadas 

ao valor de trabalhos (com valor total de 40 pontos) para se obter a média 

bimestral. 

 

8- BIBLIOGRAFIA 

 

BRUNNER,L.S.; SUDDARTH,D. S.  Prática de Enfermagem. 

2.ed.  Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.  V 1 e 2.  

CAMPEDELLI, M.C; GAIDZINSKI, R. R. Escara: Problema  na 

Hospitalização.  São Paulo:  Ática, 2002.  64p. 
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CASTELLANOS, B.E.P.  Injeções: Modos e Métodos. São 

Paulo: Ática, 1987. 63p. 

CIANCIARULLO, T. I.  Instrumentos Básicos para o Cuidar: 

Um Desafio para a Qualidade de Assistência.  São Paulo: Atheneu, 1997. 

CLARKE, M.  Manual  Pratico  de  Enfermagem.  13.ed.  São  

Paulo : Manole, 1986.  323p. 

Dicionário de Especialidades Farmacêuticas: DEF 03/04.  

27.ed.  Rio de Janeiro: Ed.Pub. Científicas, 2004. 

FERNANDES, M.V.  et al.  Manual de Procedimentos Técnicos 

e Administrativos de Enfermagem.  Londrina; EDUEL, 2002. 

FISCHBACH, F.; Manual de Enfermagem: Exames 

Laboratoriais & Diagnósticos.  6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. 

GIOVANI, A .M.M.   Enfermagem: Cálculo e Administração de 

Medicamentos.  São Paulo:  Legnar Informática & Editora, 1999. 

KAWAMOTO, E. E.; FORTES,  J. I.   Fundamentos   de  

Enfermagem. São  Paulo: EPU, 1986. 137p. 

KOCH, R.M. et al.  Técnicas Básicas de 

Enfermagem.14.ed.Curitiba:Florence, 1996. 

LIMA, A B.D. de; ARONE,E.M.; PHILIPPI,M.L. dos S.  Noções 

sobre Medicamentos.  São Paulo: Editora SENAC, 1994 . 

LIMA, A B.D. de.  Interações Medicamentosas.    São Paulo: 

SENAC.  1994. 

LIMA,A B.D. de; ARONE, E.M.; PHILIPPI,M.L. dos S.   

Introdução à Farmacologia.  São  Paulo : Editora  SENAC,1994. 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
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DISCIPLINA : Comunicação e Informação Aplicada a Enfermagem 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

CURSO: Técnico em Enfermagem 

 

2- JUSTIFICATIVA: 

A comunicação tem a finalidade de identificar e atender as 

necessidades de saúde do paciente e contribuir para melhorar a prática de 

enfermagem, ao criar oportunidades de aprendizagem e despertar nos 

pacientes sentimentos de confiança, permitindo que eles se sintam satisfeitos e 

seguros. Desta forma a comunicação é de suma importância na prática de 

enfermagem, pois permite ao profissional estabelecer um relacionamento de 

trabalho com os pacientes, ajudando-os a suprir suas necessidades em relação 

à saúde 

3-EMENTA:  

Processo de comunicação; Diferentes tipos de linguagem; 

Codificação e decodificação de informações em diferentes meios; Estratégias 

pedagógicas. Uso da informática e de instrumental eletrônico.  

4-CONTEÚDOS: 

 Processo de comunicação: emissor, receptor e mensagem;  

 Tipos de comunicação: escrita, verbal e não verbal;  

 Normas e padrões da linguagem escrita e oral (ortografia, sintaxe, 

concordância);  

 Linguagem: científica, técnicas, informal, matemática, artística, 

jornalística, informacional (informática);  

 Leitura, análise, compreensão e interpretação de diferentes tipos de 

texto: domínio das representações estatísticas, matemáticas, gráficas e 

textuais;  

 Levantamento bibliográfico e busca na internet; 

 Produção de textos: relatórios, anotações de enfermagem, descrição de 

procedimentos, fichamento, resumo; 

 A prática educativa em saúde e seus objetivos;  

 Educação versus informação; 

 Planejamento de ensino e estratégias pedagógicas para a educação em 
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saúde; 

 Utilização de recursos audiovisuais: confecção de cartazes, folders, 

banners, álbum seriado, dinâmicas, retroprojetor, data show, etc. 

 

5-ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 Análise, sínteses e debates. 

 Produção de textos; 

 Atividades individuais e em grupo. 

 Aula expositiva . 

 

6-RECURSOS DIDÀTICOS 

 Apostilas; 

 Livros; 

 Textos; 

 Quadro de Giz; 

 Retro projetor; 

 Data-show; 

 Computador; 

 TV Pendrive; 

 

7- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será diária e contínua, sendo a média bimestral 

formada por: 60 pontos em provas ( objetivas e discurssivas) e 40 pontos em 

trabalhos (pesquisas, debates, seminários, questões em sala de aula.) de 

acordo com o regimento escolar no que se refere ao ensino profissionalizante. 

 

8- BIBLIOGRAFIA 

 BERLO, D. K. O Processo da Comunicação. Tradução: Jorge 

Arnaldo Fontes. 9.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

 LITTLEJOHN, Stephen W. Fundamentos Teóricos da 

Comunicação Humana. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 1978.  
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Gestão da Informação (Pedagogia Cidadã). São Paulo: Unesp/ 

Pró-reitoria de graduação: 2005. 

ALBINO, J.P. A Sociedade do Conhecimento e as 

Comunidades Virtuais. In: JESUS, A. C. (org). Cadernos de Formação – 

Gestão da Informação (Pedagogia Cidadã). São Paulo: Unesp/ Pró-reitoria de 

graduação, 2005.  

BACCEGA, Maria Aparecida. (org.) Gestão de Processos 

Comunicacionais. São Paulo: Atlas, 2002.  

BELLUZZO, R.C.B. Gestão da Informação, do Conhecimento e 

da Documentação. In: JESUS, A. C. (org). Cadernos de Formação 

BIBLIOGRÁFICAS 

CAMPOS, T.C.P.  Psicologia Hospitalar: A Atuação do 

Psicólogo em Hospitais.  São Paulo: EPU, 1995. 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. 6 ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002.  

DA MATTA, Roberto. A Casa e a Rua. 4. ed. Guanabara Koogan 

(cidade e ano não identificados). Mimeo.  

DANIEL, L. F.  Atitudes  Interpessoais em Enfermagem.  São 

Paulo:  EPU, 1983.  176p. MANZOLLI, M.C.;  CARVALHO, E.C. de;  

RODRIGUES, A R.F.  Psicologia em Enfermagem : Teoria  e  Pesquisa.  

São Paulo: Sarvier,  1981.  114p. 

FILHO, J. T. Gerenciando conhecimento. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Senac, 2003.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação. São Paulo: UNESP, 

2000.  

IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1999.  
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JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: Como o Computador 

Transforma Nossa Maneira de Criar eComunicar. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2001.  

LEMOS, André. Cibercultura: Tecnologia e Vida Social na 

Cultura Contemporânea. Porto Alegre / RS: Sulina, 2004.  

LIMA. Frederico. A Sociedade Digital: O Impacto da Tecnologia 

na Sociedade, na Cultura, na Educação e nas Organizações. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2000. 

MARCONI, Marina de; LAKATOS, Técnicas de Pesquisa: 

Planejamento e Execução de Pesquisas, Amostragens e Técnicas de 

Pesquisas, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 1996.  

MCLUHAN, M. Os Meios de Comunicação como Extensões do 

Homem. São Paulo: Cultrix, 2000.  

MENDES, I.A.C.  Pesquisa em Enfermagem, São Paulo:  

EDUSP, 1991, 153p. M. 

MINAYO, M.C.S. (org); et al.; Pesquisa Social: Teoria, Método e 

Criatividade. Petrópolis , Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2000. 

MOSCOVICI, F.  Desenvolvimento Interpessoal.  Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A , 1985. 

MULLER, M.S.; CORNELSEN, J.M.; Normas e Padrões para 

Teses, Dissertações e Monografias. – 5 ed. Atual. – Londrina: Eduel, 2003. 

MUNCK, s. (coord); et al.; Registros de Saúde. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 1999. 

VASCONCELOS, E. M.  Educação Popular dos Serviços de 

Saúde. 3ª ed; São Paulo: Cortez, 1997.  

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
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CURSO: Técnico em Enfermagem 

DISCIPLINA: Processo de Saúde e Doença 

SÉRIE:1ª 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a. 

 

2- JUSTIFICATIVA:  

 

A competência profissional na área da Enfermagem é fator importante 

para elevar o nível de saúde da população o qual depende do alcance do 

profissional para evitar problemas de saúde ou para resolver os que se 

apresentam.  

Faz-se necessário que o Técnico em Enfermagem conheça sua área de 

atuação frente a prevenção e os diferentes fatores que determinam as 

condições de saúde do indivíduo. 

 

3- EMENTA:  

 

Determinação social do processo saúde doença; Ecossistema; 

Necessidades humanas básicas; Cadeia epidemiológica das doenças, sistema 

imunológico, higiene e profilaxia. 

 

4- CONTEÚDOS: 

 

 Conceito de saúde - doença e sua determinação histórico social; 

 Ecossistema: seres vivos e meio ambiente, equilíbrio e perpetuação das 

espécies; 

 Necessidades humanas básicas e qualidade de vida: habitação, 

alimentação, trabalho, transporte, segurança, educação, afetividade, 

espiritualidade e outras; 

 Processos de adoecimento: sociais, psicológicos e biológicos; 

 Principais Agentes etiológicos macro e microbiológicos; 

 Bactérias, vírus, fungos, ricketsias, prions – conceito, nomenclatura, 

características gerais, ciclo evolutivo, formas de infestação, contágio e 

principais doenças; 

 Parasitologia: protozoários, helmintos e artrópodes - conceito, 
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nomenclatura, características gerais, ciclo evolutivo, formas de infestação, 

contágio e principais doenças; 

 Sistema imunológico: relação antígeno-anticorpo, resistência e 

imunidade natural e adquirida; Níveis de atenção à saúde: primária, secundária 

e terciária; 

 Saneamento básico: abastecimento de água, sistema de esgoto, coleta, 

remoção e destinação do lixo, drenagem de águas pluviais, controle de insetos 

e roedores, higiene, fontes de contaminação, poluição e medidas profiláticas. 

As aulas serão expositivas através dos recursos disponíveis, perguntas e 

respostas estimulando a atenção e o interesse da classe; 

 

5-ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Análise, sínteses e debates. 

 Atividades individuais e em grupo. 

 Aulas práticas no laboratório de Enfermagem. 

 

6-RECURSOS DIDÀTICOS 

 

 Apostilas; 

 Livros; 

 Textos; 

 Quadro de Giz; 

 Retro projetor; 

 Transparências; 

 Aparelhos de CD; 

 Data-show; 

 Computador; 

 TV Pendrive; 

 Televisor. 

 

 

7- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será diária e contínua, sendo a média bimentral 

formada por: 60 pontos em provas( objetivas e discurssivas) e 40 pontos em 
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trabalhos (pesquisas, debates, seminários, questões em sala de aula...) de 

acordo com o regimento escolar no que se refere ao ensino profissionalizante. 

 

8- BIBLIOGRAFIA 

BIER, O. Microbiologia e Imunologia. São Paulo: 

Melhoramento. 1994. 

CIMERMAN, B.; CIMERMAM. S.; Parasitologia Humana e seus 

Fundamentos Gerais. 2 ed. São Paulo, Atheneu, 2001M. Guanabara Koogan. 

MIKAT, D. M.  & MIKAT, K. W.   Dicionário de Bactérias: Um 

Guia para o Médico. 1.ed. [s.l.] : Eli Lilly do Brasil , 1981. Ministério da Saúde 

do Brasil. Representação no Brasil da OPAS/OMS. Elizabeth Costa Dias e 

colaboladores Idelberto Muniz Almeida et al. Brasilia: Ministério da Saúde do 

Brasil, 2001. 

NEVES, D. P.; MELO, L; GNEARO, O.  Parasitologia Humanas. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2000.  

NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1979. 

SPICER, John W. Bacteriologia, Micologia e Parasitologia Clínica. Rio de 

Janeiro, RJ. 

 

VERONESI, Ricardo. Doenças Infecciosas e Parasitarias. Rio de Janeiro: 

Guanabara 

 

XI-PLANO DE TRABALHO DOCENTE DO CURSO TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 1º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 

1.CONTEÚDOS 
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Estruturantes e básicos:    Específicos 
 
 

Introdução à administração. 

 

- Introdução à administração: histórico e 

conceituação 

- Surgimento das primeiras empresas. 

- Precursores da administração científica. 

- Organização das modernas empresas. 

- Correntes da  administração. 

- Revolução eletrônica/digital e as novas 

exigências     em segurança do trabalho. 

 

 

Noções da Organização do 

trabalho. 

 

- Organização e segurança do trabalho: a 

segurança do trabalho no planejamento e 

controle de produção. 

 

 

Administração e Segurança do 

Trabalho. 

´´o 

- A segurança do trabalho na manutenção e no 

controle da qualidade. 

- A segurança do trabalho e o estudo preliminar 

dos métodos de trabalho. 

- Análise dos métodos de trabalho. 

 

 

Parâmetro de qualidade: 

certificações. 

 

 

- Parâmetro de qualidade: certificações. 

 

Regras básicas de benchmarking 

 

 

Regras básicas de banchmarking. 

 

Arranjos Físicos em Empresas e 

Noções de Fluxogramas e 

Organogramas. 

 

- Arranjos físicos em empresas e noções de 

fluxogramas e organogramas: 

- Organizações inteligentes: conceitos; estudo de 
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 casos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A principal tarefa do estudante de administração é interpretar os 

objetivos da empresa e estabelecer maneiras de alcançá-los por ações 

administrativas, passando pelos princípios e elementos da administração como 

um todo, introduzir as noções de planejamento, organização e direção, 

particularmente no que se aplicam a segurança do trabalho.  

Ainda pouco conhecido quanto à sua dinâmica e reais propósitos, 

através da administração o educando não só o conhecerá melhor, como se 

habilitará a utilizá-la, com proficiência, em seu mundo do trabalho. 

 

3. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
 

 Aula expositiva; 

 Leitura e discussão dos textos complementares; 

 Resolução e discussão das atividades  no final de cada conteúdo; 

 Pesquisa externa. 

 

4.CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO. 
 

 A Avaliação será contínua e acumulativa, realizada em função dos 

conteúdos, utilizando métodos e instrumentos diversificados, coerentes com as 

concepções e finalidades educativas expressas no Projeto Político Pedagógico 

da escola. 

A recuperação de estudos será paralela, com atividades significativas por meio 

de procedimentos didáticos metodológicos diversificados. 

 

5.RECURSOS DIDÁTICOS. 
 

 Quadro negro. 

 TV. 

 Multimídia. 

 Internet. 
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 Apostila. 

 Revista. 

 Jornais. 

 Encartes. 

 

6. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

A Avaliação deve ser considerada como um instrumento auxiliar da 

aprendizagem.  

O processo de ensino-aprendizagem poderá ser avaliado através de: 

 Avaliação do professor através de provas escritas. 

 Verificação da participação dos educandos nas atividades coletivas. 

 Realização de seminários. 

 Organização de palestras.  

 Realização de debates. 

 Soluções em estudo de caso. 

 Trabalhos individuais e em grupo. 

 Visitas em Feiras e Empresas. 

 

7. REFERÊNCIA. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4 ed. São 

Paulo: Campos – Elsevie, 2006. 

GRONROOS, Cristian. Marketing: gerenciamento e serviços, 2 ed. São Paulo: 

Campus – Elsevie, 2004. 

MATOS, Francisco Gomes Estratégia de empresa. 2 ed. São Paulo: Makron 

Books 1993. 

MCKENNA, Regis.Marketing de relacionamento: estratégias bem sucedidas 

para a era do cliente. São Paulo: Campus – Elsevie, 1993. 

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,  

http//www.desenvolvimento.gov.br 

SANTOS, Joel J. Formação do preço e do lucro. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

1995. 

SENAI. DN. DF. Caderno de encargos : guia prático para empresas e 

profissionais da construção civil. Brasília: SENAI, 1983. 



 375 

TAVARES, José da Cunha. Tópicos da Administração aplicada a 

Segurança do Trabalho. São Paulo: SENAC. 2008. 

 
PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

ANO: 1º ANO SUBSEQUENCIAL 

 

1- JUSTIFICATIVA: 

O ensino de Comunicação em Segurança do Trabalho requer novos 

posicionamentos em relação às práticas de ensino, seja pela discussão crítica 

dessas práticas de ensino, seja pela discussão pelo envolvimento direto dos 

professores na construção de alternativas.  

Na atual concepção de Comunicação em Segurança do Trabalho tem o 

discurso como Prática Social (oralidade, escrita, literatura e análise lingüística). 

E é através desta concepção que se procurou fundamentar esse trabalho 

pedagógico.  

Para o trabalho das práticas de leitura, escrita, oralidade e análise 

lingüística serão adotadas como conteúdos básicos os gêneros discursivos 

conforme suas esferas sociais de circulação. 

Os conteúdos serão aplicados nas práticas da oralidade, leitura e 

escrita. A fala, a leitura e a escrita deverão ser aplicadas juntas, já que uma 

atividade possibilita a outra e vice-versa, permeadas pela análise lingüística. 

 

2- EMENTA:  

 - Identificação, uso e validação de fontes de informação; 

 - Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica; 

 - Análise e compreensão dos textos; 

 - Estatísticas aplicadas a Segurança do Trabalho; 

 - Elaboração de projetos; 

 - Elaboração de textos; 

 - Redação Técnico-científica e a norma culta da língua.  

 - Produção de material informativo e educativo; 
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 - Métodos e técnicas de transmissão de informações e treinamento em 

segurança do trabalho. 

 

3- CONTEÚDOS: 

 

 - Identificação, uso e validação de fontes de informação; 

 - Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica: texto científico, jornalístico, 

literário, etc; 

 -Análise e compreensão de textos: texto técnico, texto científico, jornalístico, 

literário, etc; 

 - Estatísticas aplicadas a Segurança do Trabalho; 

 - Elaboração de projetos; 

 -Elaboração de textos: texto técnico, texto científico, jornalístico, literário, 

etc; 

 - Produção de material informativo e educativo; 

 - Métodos e técnicas de transmissão de informações e treinamento em 

segurança do trabalho. 

 - Recursos e tipos de redação técnica: relatórios, de inspeção e 

pareceres, cartas comerciais ofícios, memorandos atas, regulamento 

interno de segurança do trabalho, etc; 

 

4- ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

 

O ensino de Comunicação em Segurança do Trabalho segue os 

princípios baseando-se nas Diretrizes Curriculares apresentando maneiras 

possíveis de se trabalhar atendendo assim a uma perspectiva 

sociointeracionista, baseada nas teorias Bakhtin.  

Dessa forma, busca-se trabalhar a clareza de objetos dos seus 

conteúdos estruturantes e encaminhamentos necessários para uma prática 

contextualizada e significante para o aluno, considerando que a sala de aula é 

um laboratório onde muitas coisas podem acontecer.  

A prática de ensino está baseada na oralidade, leitura, escrita e análise 

lingüística sendo necessário trabalhar com temas a partir de leituras e estudos 

de diferentes tipologias textuais, aproveitando o conhecimento intuitivo de 
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maneira a despertar o interesse, utilizado assim estratégias com o propósito de 

atingir uma determinada, visando à interdisciplinaridade e à contextualização. 

O trabalho a ser realizado em literatura deve ter como alicerce o fato de 

provocar o aluno a estabelecer relações entre os textos selecionados e o 

contexto. Isto nos leva a acreditar na capacidade cognitiva de nossos alunos. 

Sob essa perspectiva, o ensino-aprendizagem de Comunicação em 

Segurança do Trabalho visa aprimorar os conhecimentos lingüísticos e 

discursivos dos alunos, para que estes discursos. Para isso, é relevante que a 

língua seja percebida como uma arena em que diversas vozes sociais se 

defrontam, manifestando diferentes opiniões. 

 

5- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

AA avaliação está profundamente relacionada com o processo de ensino 

e, portanto, deve ser entendida como mais um momento em que o aluno 

aprende. É um elemento de reflexão continua do professor de sua prática 

educativa e revela aos alunos suas dificuldades, progressos e possibilidades. 

A avaliação deve fornecer dados sobre o desenvolvimento da 

capacidade do educando e o grau de desenvolvimento intelectual, 

aplicabilidade dos objetivos de conhecimentos ensinados que orientarão os 

ajustes e intervenções pedagógicas visando à aprendizagem da forma mais 

adequada para o aluno. Além disso, é importante nesse processo o feedback 

das avaliações aos alunos com os devidos comentários, para que eles possam 

entender o processo de aprendizagem e, assim, buscar a superação das suas 

dificuldades.  

O papel da avaliação é diagnosticar o avanço do conhecimento, 

caracterizando-se como um processo contínuo de comprometimento com o 

saber cientifico, cultural e social.  

Nesse sentido, é necessário que o professor tenha uma visão de 

conjunto no processo de avaliação levando em conta que: 

 Para que um processo de aprendizagem seja efetivo, ele deve 

contemplar a avaliação diagnóstica, contínua, formativa e reflexiva; 

 O processo de ensino-aprendizagem do conteúdo  deve contemplar  

o acompanhamento metodológico e avaliativo;  
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 Na avaliação contínua, é necessário que o professor e os alunos 

analisem quanto e como conseguiram aproximar-se dos objetivos 

propostos; 

 O registro e a observação do desempenho do aluno devem ser feitos 

pelo professor de forma contínua e reflexiva;  

 As aprendizagens dos alunos devem ser consideradas como 

parâmetros para realimentação dos encaminhamentos adotados. 

 

6- BIBLIOGRAFIA  
 
DCEs Língua Portuguesa/Literatura – EF e EM Cadernos Temáticos História da 

Cultura Afro- Brasileira e Africana – Lei n. 10639/03  

 

Delmanto, Dileta e Castro,Maria da Conceição ,Português: Idéias & Linguagem,  

_ 12 ed. reform. _ São Paulo: Saraiva, 2005.  

Faroco, Carlos Alberto Português: Língua e Cultura, Carlos Alberto Faroco. 

Editora: Base. 

 

Abaurre, Maria Luiza; Pontara, Marcela Nogueira e Fadel,Tatiane, editora 

Moderna. 

 

Ernani e Nicola, Curso Prático de Língua, Literatura e Redação., Editora: 

Moderna. Nobel, Sistema de Ensino. 

 

Maxi, Sistema de Ensino. Língua Portuguesa e Literatura/ Vários Autores, 

Curitiba SEED- PR, 2006, Editoração Eletrônica - Ícone Audiovisual Ltda.  

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: DESENHO ARQUITETÔNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 1º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

Desenvolver o conteúdo da disciplina de desenho arquitetônico de tal modo , que o 

educando possa interpretar uma planta baixa para uso de mapa de risco , lay-out e 

organização de espaço físico.  

 

 
 

2. EMENTA 
LinguSondaagem do desenho arquitetônico em segurança do trabalho; Leitura e análise 

do ambiente de trabalho; Organização e adequação de espaço físico; Noções de 

Projetos Arquitetônicos; Elaboração de lay-out; Construção de Mapas de Risco. 

Técnicas do Desenho Arquitetônico; Softwares de desenho técnico. 

 
 
 
3. CONTEÚDOS 
  

 Linguagem do desenho arquitetônico em segurança do trabalho.  

 Leitura e análise do ambiente de trabalho. 

 Organização e adequação de espaço físico.  

 Noções de Projetos Arquitetônicos: Interpretação de planta baixa; 

Representação gráfica. 

 Organização e elaboração de lay-out.  

 Construção de Mapas de Risco.  

 Técnicas do Desenho Arquitetônico: Simbologia, convenções, 

dimensionamento, cota e escalas métricas; Softwares de desenho técnico. 

 

 
 
4. METODOLOGIA 
 
• Exposição Oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o aluno 

emita opiniões, levanta hipóteses e construa novos conhecimentos; 

• Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação; 

• Debates em grupos e seminários; 

 



 380 

 

 
5. RECURSOS 

 
Na realização do curso aulas teóricas serão ministradas utilizando-se os 

recursos audiovisuais, quadro negro e apostilas.  

 
 
 
6.SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aluno será feita através de testes, atividades avaliativas em 

sala de aula e controle de freqüência. 

 
 
 

7.BIBLIOGRAFIA 

 

ABNT/SENAI. Coletânea de normas de desenho técnico. SENAI-DTE-DTM. São 

Paulo,1990. 

CUNHA, Luis Veiga da. Desenho Técnico. Portugal: Fundação Calouste 

Gulbenkian,2004. 

CARVALHO, B.A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1993. 

FRENCH, T.E. Desenho Técnico e tecnologia gráfica.  6 ed. São Paulo: Globo, 1999. 

OBERG, L. Desenho Arquitetônico. Rio de Janeiro: Livro técnico, 1979. 

PEREIRA, A. Desenho Técnico Básico. 9 ed. Rio de Janeiro: 1990.  

SENAI. DR. PR. Desenho Técnico. Curitiba: Senai, 1995. 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: DOENÇAS OCUPACIONAIS 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 2º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 
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1- JUSTIFICATIVA: 

 

O objetivo do estudo das doenças ocupacionaos é diferenciar saúde da 

doença e compreender as doenças profissionais e do trabalho como LER, 

DORT e também doenças do sistema respiratório, circulatório, mentais, 

dermatoses, câncer e os distúrbios provocados por eletricidade, temperaturas 

extremas e ruídos 

 

2- EMENTA: 

Binômio saúde doença. Doenças profissionais e do Trabalho. Agravos 

causados por riscos. Lesões causadas por esforços repetitivos (LER) e 

doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT). Doenças 

profissionais do sistema respiratório, circulatório, mentais, dermatoses, câncer 

Distúrbios provocados por eletricidade, temperaturas extremas e ruídos. 

 

3-  CONTEÚDOS : 

 

 Binômio saúde-doença: Definição e distinção dos conceitos de saúde e 

doença; 

 Definições de Doença Profissional e do Trabalho: Evolução Histórica da 

Saúde do Trabalhador; 

 Agravos causados por riscos: químicos, físicos, biológicos e 

ergonômicos; 

 Lesões causadas por esforços repetitivos (LER) e doenças 

osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT); 

 Doenças profissionais do sistema respiratório: Classificação, Ação das 

substâncias agressores: Principais agressores: Alergias respiratórias; 

 Doenças ocupacionais: pneumoconiose, silicose, antrocossilicose, 

pneumopatias causadas por metais pesados, enfisema e neoplasias; 

 Doenças do sistema circulatório: Classificação; Principais agressores; 

Ação  das substâncias agressoras; 

 Transtornos Mentais relacionado ao trabalho; 

 Dermatose do trabalho: Desenvolvimento: Tipo de dermatoses. 

 Câncer relacionado ao trabalho; 
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 Distúrbios provocados pela eletrecidade; 

 Doenças causadas por temperaturas extremas: Edema do Calor, 

Síncope do calor Hipotermia, Distúrbios Hidroeletroliticos. 

 Distúrbio da Audição causado por ruídos. 

 

4- ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

 

 Exposição oral feita pelo professor, acompanhado de discussões, onde o 

aluno emita opiniões, levante hipóteses e construa novos conhecimentos. 

 Pesquisas relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação de artigos, textos. 

 

Segundo GASPARIN (2002); e SAVIANI (1997) o ensino dos conteúdos 

apontam para as seguintes estratégias de ensino: 

 

 Prática social: caracteriza-se por ser o ponto de partida onde se observa 

o senso comum dos alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhando. 

 Problematização: fase de detecção e apontamento das questões que 

precisam ser resolvidas.  

 Instrumentalização: é a apresentação sistematizada dos conteúdos. 

 Cartase: é a fase em que o aluno confronta o conhecimento adquirido 

com o problema em questão. 

 Retorno a pratica social: É o retorno ao ponto de partida, mas agora com 

um saber concreto e pensado de maior clareza e compreensão voltado para o 

âmbito social. 

 

5- CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO 

 

É indispensável avaliar o processo de ensino. Ao avaliar, o professor 

reflete, analisa e julga dados sobre sua prática pedagógica e ao mesmo tempo 

verifica a qualidade do desempenho de seu trabalho durante o ano letivo.  

Avaliação será diária e continua, analisando-se a participação e o 

interesse do aluno em sala de aula durante as atividades propostas pelo 

professor.  
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Convém registrar todas as avaliações, sendo dessa forma realizados por 

meio de testes objetivos e subjetivos, pesquisas, relatórios, empenho e 

criatividade.  

Acredita-se que assim o professor verifica se houve ou não assimilação 

e compreensão dos alunos em relação ao conteúdo trabalhado. 

 

6- BIBLIOGRAFIA: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.Doenças relacionadas ao Trabalho: Manual  de 

Procedimentos  para  Serviços de Saúde, Ministério da  

Saúde ,2001. 

 

DURAND, Marina .Doença Ocupacional:psicanálise  e relações de trabalho 

.São Paulo: Editora Escuta ,2001. 

 

LANCMAN, Selma . Saúde ,Trabalho  e Terapia Ocupacional . São Paulo : 

Editora  Roca ,2004. 

MARANO, Vicenti Pedro . Doenças Ocupacionais .2 ed. São Paulo : LTR, 

2007. 

 

MONTEIRO ,Antônio Lopes .Acidentes  do Trabalho  e Doenças Ocupacionais. 

4 ed. São Paulo : Saraiva ,2007. 

 

SECRETARIA de Saúde. Política Estadual de Atenção Integral a Saúde do 

Trabalhador do Paraná. Instituto de Saúde do Paraná, diretoria de vigilância e 

pesquisa. Centro Estadual de Saúde do Trabalhador. Curitiba 2004. 

 

SOUTO, Dapnhnis Ferreira. Saúde do Trabalhador: uma revolução em 

andamento. SENAC, 2003. 

  

 
PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: HIGIENE DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
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ANO: 1º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 
 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Apresentar uma visão global da Higiene e Segurança do Trabalho, abordando os 

principais elementos de gestão utilizados nessa área e proporcionar ao aluno uma 

visão crítica e construtiva frente às novas tendências nas organizações. 

 

2. EMENTA 

 

Histórico da Higiene do Trabalho; Objetivos da Higiene do Trabalho; Conceito e 

Classificação dos Riscos Ambientais; e Noções de Higiene Pessoal. Normas 

Internacionais de Higiene Ocupacional (NHO). Condições Sanitárias e de Conforto 

(NR-24). Higiene dos alimentos como fator de segurança do trabalho. Sistema de 

Gerenciamento Ambiental. 

 

3. CONTEÚDOS 

  

Histórico da Higiene do Trabalho. 

Objetivos da Higiene do Trabalho: 

• Análise de ambientes de trabalho; 

• Análise qualitativa; NR -15/ACGIH e NR-16. 

Fundamentos e Classificação dos Riscos Ambientais: 

• Riscos Físicos; 

• Riscos químicos; 

• Riscos biológicos; 

• Riscos de acidentes; 

 

4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

• Exposição Oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o aluno 

emita opiniões, levanta hipóteses e construa novos conhecimentos; 

• Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação; 
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• Debates em grupos e seminários; 

• Aulas Práticas; 

• Visitas de estudos para buscar informações em outros ambientes. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

É indispensável avaliar o processo de ensino aprendizagem. Ao avaliar, o 

professor reflete, analisa e julga dados sobre sua prática pedagógica e ao mesmo 

tempo verifica a qualidade do desempenho de seu trabalho durante o ano letivo.  

A avaliação será diária, contínua e não fragmentada, analisando-se a 

participação e o interesse do aluno em sala de aula durante as atividades 

propostas pelo professor.  

Convém registrar todas as avaliaçes, sendo dessa forma realizada por meio 

de testes objetivos e subjetivos, pesquisas, relatórios, empenho e criatividade. 

Acredita-se que assim o professor verifica se houve ou não assimilação e 

compressão dos alunos em relação ao conteúdo. 

As avaliações serão divididas em forma de porcentagem, sendo que 

sessenta por cento (60 %) será contado em testes objetivos e subjetivos e 

quarenta por cento (40%) em forma de pesquisas, relatórios e trabalhos realizados 

em sala de aula. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BENSOUSSAN, Eddy; ALBIERI, Sérgio. Manual de Higiene, Segurança e 

Medicina do Trabalho. Atheneu, 1997. 

KULCSAR NETO, Francisco.  Sílica - Manual do trabalhador. São Paulo: 

Fundacentro, 1992.  

PACHECO JUNIOR, Waldemar. Qualidade na Segurança e Higiene do 

Trabalho. São Paulo: Atlas, 1995. 

SALIBA, Tuffi Messias; CORREA, Márcia Angelim C.; AMARAL, Lenio Sérvio. 

Higiene do Trabalho e Programação de Prevenção de Riscos Ambientais. 

São Paulo: LTR, 2002. 
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SOUNIS, Emilio. Manual de higiene e medicina do trabalho. 6 ed. São 

Paulo: Ícone, 1993. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: HIGIENE DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 2º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 
1. JUSTIFICATIVA 

 

Apresentar uma visão global da Higiene e Segurança do Trabalho, abordando os 

principais elementos de gestão utilizados nessa área e proporcionar ao aluno uma 

visão crítica e construtiva frente às novas tendências nas organizações. 

 

2. EMENTA 

 

Histórico da Higiene do Trabalho; Objetivos da Higiene do Trabalho; Conceito e 

Classificação dos Riscos Ambientais; e Noções de Higiene Pessoal. Normas 

Internacionais de Higiene Ocupacional (NHO). Condições Sanitárias e de Conforto 

(NR-24). Higiene dos alimentos como fator de segurança do trabalho. Sistema de 

Gerenciamento Ambiental. 

 

3. CONTEÚDOS 

 

Noções de Higiene Pessoal: 

• Normas internacionais de higiene ocupacional (NHO). 

Condições Sanitárias e de Conforto (NR- 24). 

Higiene dos alimentos como fator de segurança do trabalho. 

Sistema de Gerenciamento Ambiental: 

• Coleta; 

• Tratamento e destinação de resíduos; 

• Reciclagem; 

• Reutilização; 

• Redução. 
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4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

• Exposição Oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o aluno 

emita opiniões, levanta hipóteses e construa novos conhecimentos; 

• Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação; 

• Debates em grupos e seminários; 

• Aulas Práticas; 

• Visitas de estudos para buscar informações em outros ambientes. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

É indispensável avaliar o processo de ensino aprendizagem. Ao avaliar, o 

professor reflete, analisa e julga dados sobre sua prática pedagógica e ao mesmo 

tempo verifica a qualidade do desempenho de seu trabalho durante o ano letivo. 

A avaliação será diária, contínua e não fragmentada, analisando-se a participação 

e o interesse do aluno em sala de aula durante as atividades propostas pelo 

professor.  

Convém registrar todas as avaliações, sendo dessa forma realizada por 

meio de testes objetivos e subjetivos, pesquisas, relatórios, empenho e 

criatividade.  

Acredita-se que assim o professor verifica se houve ou não assimilação e 

compressão dos alunos em relação ao conteúdo.  

As avaliações serão divididas em forma de porcentagem, sendo que 

sessenta por cento ( 60 %) será contado em testes objetivos e subjetivos e 

quarenta por cento (40%) em forma de pesquisas, relatórios e trabalhos realizados 

em sala de aula. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

BENSOUSSAN, Eddy; ALBIERI, Sérgio. Manual de Higiene, Segurança e 

Medicina do Trabalho. Atheneu, 1997. 

KULCSAR NETO, Francisco.  Sílica - Manual do trabalhador. São Paulo: 

Fundacentro, 1992.  

PACHECO JUNIOR, Waldemar. Qualidade na Segurança e Higiene do 

Trabalho. São Paulo: Atlas, 1995. 
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SALIBA, Tuffi Messias; CORREA, Márcia Angelim C.; AMARAL, Lenio Sérvio. 

Higiene do Trabalho e Programação de Prevenção de Riscos Ambientais. 

São Paulo: LTR, 2002. 

SOUNIS, Emilio. Manual de higiene e medicina do trabalho. 6 ed. São 

Paulo: Ícone, 1993. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA EMSEGURANÇA NO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 2º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 

1. CONTEÚDOS 

 

 Utilização de softwares: classificação de programas, aplicativos, tipos de 

arquivos;  

 Organização e operações de softwares: editores de textos, planilhas 

eletrônicas, gráficos, ferramentas de sistemas, exibidores de slides. 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Os conteúdos contemporâneos são de suma importância para que os 

alunos sejam orientados no presente e para o futuro, sabendo-se que, através 

do estudo do mesmo, esses terão uma formação de cidadania na sociedade. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para que os educandos tenham uma aprendizagem, temos que trabalhar 

os conteúdos através da utilização de recursos tecnológicos, internet e textos 
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que os levem a uma visão histórico-crítica dos mesmos, buscando estabelecer 

vínculo entre a empresa e a sociedade. 

 

4. CRITÉRIOS 

 

Conforme a PPP e o Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, 

a avaliação será contínua e cumulativa, com o objetivo de analisar a 

problemática do educando e a necessidade de recuperação de estudos 

(paralela). 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS 

Os recursos a serem utilizados serão: livros, apostilas, filmes, multimídia, 

internet, documentários, jornais, revistas. 

 

6. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os alunos serão avaliados através dos seguintes instrumentos: 

 

- prova escrita; 

- seminários; 

- trabalhos individuais; 

- trabalhos em grupo em sala de aula; 

- laboratório de informática. 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

ALMEIDA Marcus Garcia de, ROSA Pricila Cristina. Internet, Intranet e Redes 

Corporativas. Rio de Janeiro. Editora Brasport 2000 

BORLAND, Russel. Word 6 for Windows: guia oficial da Microsoft. São Paulo: 

Makron Books. 1995 

CAPRON, H.L., JOHNSON J.A. A Introdução à Informática. São Paulo: 

Prentice Hall. 2004 

DODGE, Mark; KINATA, Cris Kinata; STINSON, Craig. Ms Excel 5 for 

Windows: Guia autorizado Microsoft. São Paulo: Makron Books, 1995 
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MANZONO, J.G. Open Office org versão 1.1 em português guia de 

aplicação. São Paulo: Érica 2003 

TORRES, G. Redes de Computadores – Curso completo. São Paulo: Axcel 

Books, 2001 

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4 ed. São Paulo: 

Campos 2003 

VIESCAS, John L. Microsoft access2for Windows guia autorizado 

Microsoft. São Paulo: Makron Books,  1995 

SAWAYA, Márcia Regina. Dicionário de Informática e Internet: 

Inglês/Português. 3 ed. Editora Nobel, 2001 

SILVA, Mário Gomes da. Informática – Terminologia Básica – Microsoft 

Windows XP – Microsoft Word 2007 – Microsft Acess 2007 – Microsoft 

Power Oint 2007. São Paulo: Editora Érica, 2008. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 1º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 

1 - CONTEÚDOS: 

 

1 - O Estado Moderno e a Noção de Direito: 

1. 1 - Fundamentos e Doutrina do Direito. 

 

2 - Legislação:  

2. 1 - Constituição Federal, 

2. 2 - Legislação Trabalhista e  

2. 3 – Previdenciária. 

 

3 - Hierarquia das Leis:  

3.1 - Norma fundamental; 

3.2 - Norma Secundária; 

3.3 - Norma de Validade Derivada. 
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4 - Hierarquia das Fontes Formais:  

4.1 - Fontes estatais do direito;  

4.2 - Processo Legislativo;  

4.3 - Espécies Normativas; 

 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

 

A Legislação em Segurança do Trabalho pode ser denominada pela 

união das práticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados com os 

trabalhadores, seus direitos e deveres, incluindo a informação de acordo com a 

C.L.T. 

As pessoas tornaram-se interessadas em seus direitos e se 

preocupam com as obrigações sociais, as empresas permanecem atentas, 

para proporcionarem conforto dentro de uma Legislação em Segurança do 

Trabalho no mercado formal. 

 

3- ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

Para que os educandos tenham uma aprendizagem, temos que 

trabalhar os conteúdos através da utilização de recursos tecnológicos, internet 

e textos que os levem a uma visão histórico-crítica dos mesmos, buscando 

estabelecer vínculo entre a empresa e a sociedade. 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO: 

A avaliação deve ser como um aspecto do ensino pelo qual se estuda 

e interpreta os dados da aprendizagem e de sua própria aplicação, com 

finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos 

alunos, bem como diagnosticar seus resultados, e o seu desempenho em 

diferentes situações de aprendizagem. 

Preponderarão os aspectos qualitativos da aprendizagem, considerada 

a interatividade e interdisciplinaridade dos conteúdos, com relevância a 

atividade desenvolvida durante o decorrer do processo programático, aplicando 

teste de avaliação continua para memorização permanente e cumulativa. 
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5 - RECURSOS DIDÁTICOS: 
 

 

 TV Pendrive, 
  

 Data show; 
 

 Apostila elaborada pelo professor; 
 

 Atividade lúdica; 
 

 Filmes, revistas, jornais e textos de apoios; 
 

 Jogos em sala. 
 

 

6 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
 
 

 Diálogo e troca de idéias entre aluno-aluno e aluno-professor. 
 

 Atividade de pesquisa e experimentação; 
 

 Exercícios desafiadores. 
 

 Jogos em sala de aula, para estimular sua oratória e timidez. 
 

 Trabalhos em grupo e individual. 
 

 Seminários 
 

 

7 - REFERÊNCIAS: 

 

 ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. São Paulo: Editora 

Brasiliense. 1990. Coleção primeiros passos. 

 BISSO, Ely M. O que é segurança no trabalho. São Paulo: Editora 

Brasiliense. 1998. Coleção primeiros passos. 

 BRASIL. CLT, Legislação Trabalhista e Previdenciária e Constituição 

Federal. 6 ed. São Paulo: RT, 2007. 

 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

 DALLARI, Dalmo de Abreu. O que são direitos da pessoa. São 

Paulo; Editora brasiliense. 1983. Coleção primeiros passos. 
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 GRACIA, Marília. O que é constituinte. São Paulo: Editora 

brasiliense. 1985. Coleção primeiros passos. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 2º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 

1 - CONTEÚDOS: 

 

1 - Noções básicas de direito do trabalho: 

      1.1 – Conceitos e Finalidade 

      1.2 – Aspectos Legais do Direito. 

 

2 - Princípios gerais do direito do trabalho: 

      2.1 – Conceitos e Finalidade. 

3 - Organização Internacional do trabalho (OIT): principais convenções 

internacionais sobre saúde do trabalhador: 

       3.1 – Criação: objetivo e antecedentes Históricos; 

       3.2 – Constituição e Natureza Jurídica; 

       3.3 – Membros e Estrutura; 

       3.4 – Finalidade e Competência; 

       3.5 – Organização da OIT – Brasil. 

4 - Conteúdo Legal do Contrato de Trabalho: 

      4.1 – Conceito e finalidade. 

5 - Responsabilidade Contratual; 

      5.1 – Direitos e deveres do Empregador; 

      5.2 – Direitos e deveres do Empregados. 

6 - Elementos da Responsabilidade Civil e Criminal do Empregador: 

     6.1 – Normas Brasileiras Relacionadas com a Segurança do Trabalho; 

     6.2 – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

7 - Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho:  

      7.1 - Fundamentos, Conteúdos das Normas Regulamentadoras; 
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      7.2 - Nexo Técnico Epidemiológico; 

      7.3 - Fiscalização e Controle do Direito à Saúde e  

      7.4 - Segurança do Ambiente de Trabalho; 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

 

A Legislação em Segurança do Trabalho pode ser denominada pela 

união das práticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados 

com os trabalhadores, seus direitos e deveres, incluindo a informação de 

acordo com a C.L.T. 

As pessoas tornaram-se interessadas em seus direitos e se 

preocupam com as obrigações sociais, as empresas permanecem atentas, 

para proporcionarem conforto dentro de uma Legislação em Segurança do 

Trabalho no mercado formal. 

 

3 - ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

Para que os educandos tenham uma aprendizagem, temos que 

trabalhar os conteúdos através da utilização de recursos tecnológicos, 

internet e textos que os levem a uma visão histórico-crítica dos mesmos, 

buscando estabelecer vínculo entre a empresa e a sociedade. 

 

 

 

 

4 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO: 

 

A avaliação deve ser como um aspecto do ensino pelo qual se estuda 

e interpreta os dados da aprendizagem e de sua própria aplicação, com 

finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos 

alunos, bem como diagnosticar seus resultados, e o seu desempenho em 

diferentes situações de aprendizagem. 

Preponderarão os aspectos qualitativos da aprendizagem, considerada 

a interatividade e interdisciplinaridade dos conteúdos, com relevância a 

atividade desenvolvida durante o decorrer do processo programático, 
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aplicando teste de avaliação continua para memorização permanente e 

cumulativa. 

 

5 - RECURSOS DIDÁTICOS: 
 

 TV Pendrive, 
  

 Data show; 
 

 Apostila elaborada pelo professor; 
 

 Atividade lúdica; 
 

 Filmes, revistas, jornais e textos de apoios; 
 

 Jogos em sala. 
 

 

6 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

 

 Diálogo e troca de idéias entre aluno-aluno e aluno-professor. 

 

 Atividade de pesquisa e experimentação; 
 

 Exercícios desafiadores. 
 

 Jogos em sala de aula, para estimular sua oratória e timidez. 
 

 Trabalhos em grupo e individual. 
 

 Seminários 
 

 

7 - REFERÊNCIAS: 

 

ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. São Paulo: Editora Brasiliense. 1990. 

Coleção primeiros passos. 

 

BISSO, Ely M. O que é segurança no trabalho. São Paulo: Editora 

Brasiliense. 1998. Coleção primeiros passos. 

 

BRASIL. CLT, Legislação Trabalhista e Previdenciária e Constituição Federal. 

6 ed. São Paulo: RT, 2007. 
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BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O que são direitos da pessoa. São Paulo; Editora 

brasiliense. 1983. Coleção primeiros passos. 

 

GRACIA, Marília. O que é constituinte. São Paulo: Editora brasiliense. 1985. 

Coleção primeiros passos. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes 

Curso: Técnico em Segurança do Trabalho 

Semestre: segundo 

Disciplina:Prevenção e Controle de Riscos e Perdas  

 

 

6. JUSTIFICATIVA 

Apresentar uma visão para minimizar as perdas, diminuir ou eliminar os riscos, 

através da implantação de procedimentos que permitam a identificação, avaliação, 

classificação dos riscos que a empresa está exposta. 

 

 

7. EMENTA 

Identificação, proteção e eliminação do risco; Determinação e controle de perdas: 

sociais e econômico-financeiras; Técnicas de Análises de riscos e perdas; Análises 

de operações; Determinação da confiabilidade; Analise Preliminar de Risco; 

Avaliações de Perdas; Controle e levantamento de Perdas. Custos das Perdas. 

 

 

8. CONTEÚDOS 

  

 Identificação, proteção e eliminação do risco.  
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 Determinação e controle de perdas sociais e econômico-financeiras.  

 Técnicas de Análises de riscos e perdas:  

 Série de riscos,  

 Análise de riscos,  

 Análise de modos e falhas.  

 Análises de operações:  

 análises e avaliação dos acidentes e incidentes.  

 Determinação da confiabilidade e método de controle de riscos e perdas.  

 Analise Preliminar de Risco:  

 Identificação dos riscos;  

 Avaliação qualitativa;  

 Medidas de controle.  

 Acidentes e incidentes.  

 Avaliações de Perdas:  

 Modos e falhas;  

 Controle e levantamento de Perdas.  

 Custos das Perdas (diretos e indiretos):  

 Sociais e econômico-financeiro.  

 

 

9. METODOLOGIA 

 

• Exposição Oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o aluno 

emita opiniões, levanta hipóteses e construa novos conhecimentos; 

• Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação; 

• Debates em grupos e seminários; 

 

 

      6. RECURSOS 

         Na realização do curso aulas teóricas serão ministradas 

utilizando-se os recursos audiovisual, quadro negro e apostilas.  
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7.SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aluno será feita através de testes, atividades avaliativas em sala de 

aula e controle de freqüência. 

 

 

8.BIBLIOGRAFIA 

 

BURGES, William.  Possíveis Riscos a Saúde do Trabalhador. Belo Horizonte: 

Editora Ergo, 1997. 

 PACHECO,  Waldemar Junior. Qualidade na segurança e higiene do trabalho: 

série SHT 9000, normas para a gestão e garantia da segurança e higiene do 

trabalho. São Paulo: Atlas, 1995. 

TAVARES,José da Cunha. Noções de Prevenção e Controles de Perdas em 

Segurança 

do Trabalho. São Paulo : SENAC, 2004.  

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: PRIMEIROS SOCORROS 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 1º ANO SUBSEQUENCIAL 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Proporcionar aos acadêmicos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, 

os conhecimentos e as técnicas necessárias para a correta prestação de primeiros 

socorros para vítimas de trauma ou de emergência médica, de forma que os 

mesmos possam oferecer um atendimento de qualidade, naquilo que for possível e 

dentro de seu limite legal.  

Conhecer os equipamentos básicos que poderão ser utilizados em 

atividades de primeiros socorros.  
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Apresentar e discutir os sistemas de assistência às emergências existentes 

no Brasil, com ênfase nos aspectos legais, legislação nacional, responsabilidades 

do prestador de socorro e direitos do paciente.  

Conhecer e discutir os conceitos chaves ligados as atividades de primeiros 

socorros e ao serviço de atendimento pré-hospitalar. 

 

2. EMENTA 

 

Conceitos Básicos de Primeiros Socorros; Noções de Anatomia de Fisiologia 

aplicadas a Segurança do Trabalho; Noções de atendimento em casos de 

emergência; Noções de Reanimação; e Atendimento local e locomoção/remoção 

da vítima; e Praticas de Primeiros Socorros. 

 

3. CONTEÚDOS 

Conceitos Básicos de Primeiros Socorros: 

- Definição de Primeiros Socorros, 

- Procedimentos emergenciais em casos de primeiros socorros, 

- Urgências Coletivas. 

Noções de Anatomia e Fisiologia aplicadas a Segurança do Trabalho 

Noções de atendimento em casos de emergência: 

- com vítimas, 

- acidentes rodoviários, 

- queimaduras, 

- lesões causadas por eletricidade, 

- afogamento, 

- mordidas, 

- picadas de animais, 

- parto de emergência, 

- desmaios, 

- convulsão, 

- hemorragias. 

Noções de Reanimação: 

- Princípios da reanimação, 

- Avaliação do estado da vítima, 

- Posição de recuperação, 
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- Respiração artificial, 

- Restabelecimento da circulação, 

- Reanimação em crianças. 

Seqüência da RCP (Respiração Cardio-respiratória). 

Atendimento local e locomoção/remoção da vítima: 

- Transporte com ou sem maca. 

 

4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

• Exposição Oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o aluno 

emita opiniões, levanta hipóteses e construa novos conhecimentos; 

• Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação; 

• Debates em grupos e seminários; 

• Aulas Práticas; 

• Visitas de estudos para buscar informações em outros ambientes. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

É indispensável avaliar o processo de ensino aprendizagem. Ao avaliar, o 

professor reflete, analisa e julga dados sobre sua prática pedagógica e ao mesmo 

tempo verifica a qualidade do desempenho de seu trabalho durante o ano letivo.  

A avaliação será diária, contínua e não fragmentada, analisando-se a 

participação e o interesse do aluno em sala de aula durante as atividades 

propostas pelo professor.  

Convém registrar todas as avaliações, sendo dessa forma realizada por 

meio de testes objetivos e subjetivos, pesquisas, relatórios, empenho e criatividade. 

Acredita-se que assim o professor verifica se houve ou não assimilação e 

compressão dos alunos em relação ao conteúdo. 

As avaliações serão divididas em forma de porcentagem, sendo que 

sessenta por cento (60 %) será contado em testes objetivos e subjetivos e quarenta 

por cento (40%) em forma de pesquisas, relatórios e trabalhos realizados em sala 

de aula. 

 

6. BIBLIOGRAFIA 
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BARTMAN, M. e BRUNO, P. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro: 

Ática, 1996. 

 

MICHEL, Oswaldo. Guia de Primeiros Socorros para Cipeiros e Serviços 

Especializados em Medicina e Segurança do Trabalho. São Paulo: LTR, 

2002. 

Netter, Frank. Atlas de Anatomia Humana. 4 ed. São Paulo: Campus - Elsevier, 

2008. 

 
 
PLANO DE TRABALHO DOCENTE DE PISICOLOGIA DO TRABALHO 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 1º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 

Introdução à Psicologia; Comportamento; Definições de comportamento 

organizacional. Relação da Psicologia com a Segurança e Medicina do 

Trabalho; Relações interpessoais no Trabalho; Psicologia Organizacional; 

Estresse, doença e acidente de Trabalho. Valores e senso ético, personalidade 

e percepção, fatores motivacionais e grupos, equipes. 

 
1. CONTEÚDOS 

*Estruturantes e Básicos 

 Campos de estudos da Psicologia.  

 Psicologia do Trabalho.  

Tipos de Comportamento:  

Aspecto Biopsicosocial:  

Relações interpessoais no Trabalho:  

 

          *Específicos 

 Campos de estudos da Psicologia.  

 Psicologia do Trabalho.  

http://www.livrariascuritiba.com.br/index.php?system=search&action=avancado&submit_busca=Buscar&area=livros&tipo=autor&texto=Frank%20h.%20Netter%20&submit=Buscar
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Tipos de Comportamento:  

 Comportamento Instrumental;  

 Padrões de Comportamento;  

Aspecto Biopsicosocial:  

 Psicologia 

 Segurança 

 Medicina do Trabalho.  

Relações interpessoais no Trabalho:  

 Formação de identidade,  

 Dinâmica dos grupos,  

 Liderança  

 Processos de comunicação.  

--Teorias do desenvolvimento organizacional:  

 Origens e princípios básicos;  

 Motivação humana; 

 Processo de decisão; 

 Comportamento organizacional;  

 Assédio moral, psicológico e sexual no trabalho. 

 Estresse e sofrimento no Trabalho (pressão social, angustia, medo, etc). 

--Dinâmica das relações intergrupais:   

- Grupos e equipes;  

 Medidas de atitudes;  

--Liderança:  

 Abordagem de traço e de tipo; 

 Abordagem comportamental; 

 Teorias de liderança;  

  --Motivação e atitudes:  

 Teorias de motivação;  

 Satisfação e desempenho;  

 Clima organizacional.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

           Para se atingir os objetivos: Introdução à Psicologia; Comportamento; 

Relação da Psicologia com a Segurança e Medicina do Trabalho; Relações 
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interpessoais no Trabalho; Psicologia Organizacional; Estresse, doença e 

acidente de Trabalho. Estrutura organizacional: comunicação, relações 

intergrupais, liderança dentro da disciplina Psicologia do Trabalho é a seleção 

desses conteúdos que atingirá o proposto.  

 
 
3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

              O recurso mais utilizado será o das aulas expositivas. Existem várias 

razões que justificam a prevalência do método expositivo sobre os demais. 

Segundo apontam os estudiosos, a primeiro delas seria a possibilidade de se 

transmitir, numa única aula, conhecimento a um grande número de alunos, com 

a possibilidade ainda de o professor contagiar o auditório com a sua exaltação 

e entusiasmo, inspirando nos alunos igual interesse pelo aprendizado da 

matéria exposta. 

               A aula expositiva é a metodologia de maior sucesso, mas que exige 

algum cuidado; necessita de uma exposição lógica, concisa e com informação 

útil; neste caso, deve-se ter em conta alguns aspectos físicos com o objetivo de 

captar atenção: 

 usar diferentes tons de voz na mudança dos assuntos;  

 mudar frequentemente de localização na sala de aula durante a 

exposição;  

 Ter em conta que o cérebro humano não suporta mais do que 10 a 15 

minutos de atenção. 

 

               O ensino de novos conceitos será oferecido através da explicitação 

dos seus atributos críticos usando exemplos e não-exemplos e resumos 

esquemáticos. 

               Esse recurso será utilizado de acordo com as seguintes indicações:  

 Introduzir temas novos  

 Transmitir assuntos vastos ou complexos  

 Apresentar Conceitos e Princípios Fundamentais  

 Motivar  

 Sintetizar ou Concluir unidades  

 Revisar conteúdos já estudados  
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               O recurso disponibilizado pela secretaria de Educação do Estado do 

Paraná, a TV pen-drive será amplamente utilizada visando proporcionar ilustrar 

e agilizar o processo ensino aprendizagem, além de viabilizar o uso de 

pequenos vídeos ilustrativos. 

 
           4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

         A prática de avaliação deve superar o autoritarismo, o 

conteudismo, estabelecendo uma nova perspectiva para o processo de 

aprendizagem e de avaliação educacional. 

         Na pedagogia histórico-crítica, a compreensão da realidade, dá 

prioridade à educação como instrumento de transformação, de formação para a 

cidadania. 

 Nessa perspectiva a avaliação ocorrerá de forma contínua e 

diagnóstica no dia-a-dia além das avaliações como provas, trabalhos de 

pesquisa, trabalhos com filmes e relatórios das aulas visando a fixação do 

conteúdo e o desenvolvimento da criticidade.  

        A recuperação de estudos será paralela conforme preceitua o 

Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar. 

        Em cada bimestre haverá dois blocos que serão pontuados: um de 

avaliações e outro de trabalhos, sendo que cada um valerá 5,0 pontos. No 

mínimo serão realizadas duas avaliações e solicitado dois trabalhos, sendo que 

pelo menos um será relatório das aulas. 

        Todos os trabalhos serão corrigidos e solicitado, quando 

necessário, a correção e/ou complementação, sendo dessa forma oportunizado 

a recuperação dos mesmos.  

 Após cada avaliação serão discutidas as questões enfatizando as 

que houveram  mais dificuldade, os alunos refarão a prova como trabalho e ao 

final do bimestre após a nova retomada e revisão do assunto os alunos que 

quiserem farão a avaliação de recuperação. Prevalece a nota maior. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS 

                 O recurso disponibilizado pela secretaria de Educação do Estado do 

Paraná, a TV pen-drive será amplamente utilizada visando proporcionar ilustrar 

e agilizar o processo ensino aprendizagem, além de viabilizar o uso de 

pequenos vídeos ilustrativos. 
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                  Além desse recurso serão trabalhadas músicas, filmes e solicitado 

ouso de livros e internet para as pesquisas.  

 

          6. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

                 A avaliação ocorrerá de forma contínua e diagnóstica no dia-a-dia 

além das avaliações como provas, trabalhos de pesquisa, trabalhos com filmes 

e relatórios das aulas visando à fixação do conteúdo e o desenvolvimento da 

criticidade. 

6. REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia aplicada à administração: 

teoria crítica e a questão ética nas organizações. São Paulo: Excellus, 1992. 

BERGAMINI, C.W. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas: 

psicologia do comportamento organizacional. São Paulo: Atlas, 1996. 

BERKENBROCK Junior, Volney. Brincadeiras e Dinâmicas Para Grupos. 

Petrópolis: Vozes, 2002 

GUSTAVO, Gutierrez. Alianças e Grupos de Referencia na Produção. 

Campinas: Autores Associados, 2005. 

KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho. São Paulo: LTC, 2005. 

LIMA, Maria Elizabeth Antunes. Escritos de Louis Lê Guillant: Da Ergoterapia 

a Psicologia do Trabalho. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Psicologia do Trabalho: Psicossomática, 

Valores e Práticas Organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2008. 

Luiz Marins. Desmistificando a Motivação. São Paulo: Harbra, 2007. 

MCCORMICK, Ernest James; TIFFIN, Joseph. Psicologia industrial. 2 ed. 

São Paulo: EPU, 1977.  

ROBBINS, S. Comportamento Organizacional. São Paulo: Editora Pearson 

Educatio, 2002. 

_____. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 7º edição. São 

Paulo:Prentice Hall, 2004. 

RODRIGUEZ, Martius. Liderança e Motivação. São Paulo: Campus – Elsevie, 

2005. 

SPECTOR, Paulo E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2002. 

http://www.livrariascuritiba.com.br/index.php?system=search&action=avancado&submit_busca=Buscar&area=livros&tipo=autor&texto=Volney%20j.%20Berkenbrock%20&submit=Buscar
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WAGNER III, Jonh A; HOLLENBECK Jonh R. Comportamento 

Organizacional. São Paulo:Saraiva, 2004. 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: SEGURANÇA DO TRABALHO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 1º ANO SUBSEQUENCIAL 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Promover o conhecimento, trazendo a importância e responsabilidade na 

Segurança do Trabalho, visando à proteção do trabalhador, reduzindo 

acidentes e doenças ocupacionais. 

 

2.EMENTA 

 

Histórico da segurança do trabalho: Bases científicas e Tecnológicas da 

Segurança. Aspectos Sociais, econômicos e éticos da segurança e medicina 

do trabalho. Acidente de trabalho. Proteção Individual e Coletiva no trabalho: 

uso de equipamentos de proteção individual e coletivo. Sinalização de 

Segurança. Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho–SESMT, Comissão Interna de Prevenção de acidentes – CIPA, 

Mapeamento de risco (Análise qualitativa). 

 

4. CONTEÚDOS 

 

HISTÓRICO DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

 O advento da produção em Série e o desenvolvimento Moderno. 

 Relações da segurança com as novas modalidades de trabalho. 

 Aspectos sociais, econômicos e éticos da segurança e medicina do 

trabalho. 

 Acidente de trabalho: efeitos Sociais e econômicos para os 

trabalhadores, família, empresa e estado. 
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DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA E A 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. 

 papel dos órgãos controladores e acordos internacinais. 

ACIDENTES DO TRABALHO 

 Causas, técnicas e formas de prevenção, procedimentos legais, 

 Comunicação do acidente, 

 Inspeção de segurança do trabalho; 

 Uso dos Equipamentos Individuais e coletivos: NR-06 

 Sinalização de Segurança ( NR-26 ) 

ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO: 

 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho SESMT ( NR-4 ) 

 Dimensionamento do SESMT, 

 Formação e Atribuições, 

 Código Nacional de Atividades Econômicas das Empresas. 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA (NR- 5 ) 

 Processo de Formação e função da CIPA ( mapeamento de Risco 

técnicas de elaboração, etapas, elaboração, execução e relatório do 

mapeamento). 

INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO 

 Processos de investigação. 

 Análise do Acidente do trabalho. 

 Políticas de Segurança do trabalho. 

GERENCIAMENTO DO SISTEMA SEGURANÇA 

 Documentação de segurança do trabalho (ordens de serviço, manuais 

de segurança do trabalho, política de segurança do trabalho) 

 Trabalho em espaços confinados ( NR-33) 

 Trabalho em Edificaçãoes e na Construção Civil ( NR-8 e NR-18 ) 

 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de matérias  

(NR-11) 

ESPECIFICIDADES DE SEGURANÇA NO TRABALHO: 

 em mineração, portuário, na agricultura e pecuária, etc.. (NRs- 

22,29,30,31). 

 

5. METODOLOGIA 
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 Narração realizada pelo docente, discussões seguido de debates entre 

alunos e docente, buscando a sensibilização para a construção de novos 

conhecimentos. 

 Pesquisar, elaborar, visitar, possíveis locais para adequação dos 

métodos expostos e descritos em sala, bem como, práticas laboratoriais 

na busca da efetivação do método proposto. 

 Seminários; 

 Participação ativa em sala de aula para o alcance dos objetivos 

propostos. 

 

6. RECURSOS 

 

 Audiovisual; 

 Quadro negro; 

 Laboratório; 

 Apostilas. 

 

7. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO: 

 

 Avaliar o aluno com aparticipação ativa em sala de aula, bem como, nas 

práticas desenvolvidas; 

 Presença nas discussões e debates; 

 Avaliação escrita e oral, podendo esta ser objetiva e ou descritiva 

 Controle de frequência 

 

 

8. BIBLIOGRAFIAS 

 

BRASIL. Manuais de legislação: Segurança e Medicina do trabalho. 61 ed. 

São Paulo: Atlas, 2007. 

 

BRASIL.MT.FUNDACENTRO. Curso de Engenharia do Trabalho. São Paulo: 

Fundacentro, 1981. 
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LIMA, Dalva Aparecida, Livro do professor da CIPA. São Paulo: Fundacentro, 

1990. 

 

PINTO, Almir Pazzinotto. Manuais no meio Rural. São Paulo: Fundacentro, 

1990. 

 

 MELO, Márcio dos Santos. Livro Cipa- Manual de Segurança do 

Trabalhador. São Paulo: Fundacentro, 1990. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE OCUPACIONAL.São Paulo: Fundacentro, 

Vol. 20, Janeiro a Junho, NR-75. 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

MEDIAÇÃO 

MODALIDADE: ENSINO PROFISSIONALIZANTE  

ANO: 2º SEMESTRE SUBSEQUENCIAL 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

Apresentar os tipos de equipamentos de medição utilizados em segurança e 

medicina do trabalho, bem como, suas técnicas de utilização e medição. 

 
 

2. 2. EMENTA 

 

Conceitos de Utilização dos Equipamentos de Medição; Técnicas de Medição; 

Tipos de Equipamentos; Atividades e Operações Insalubres; Estudos nas Normas 

de Higiene Ocupacional; e Análise Quantitativa do Mapeamento de Riscos. 

 

 
3. CONTEÚDOS 
  
Conceitos de Utilização dos Equipamentos de Medição.  

Técnicas de Medição.  

Tipos de Equipamentos:  
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 Decibelímetro (medidor de pressão sonora - analógico e digital);  

 Dosímetro; 

 Luxímetro;  

 Conjunto de termômetros para avaliação da exposição ocupacional ao calor 

(termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido e termômetro de globo);  

 Bomba medidora de gases;  

 Anemômetros;  

 Explosímetros;  

 Higrômetro;  

 Oxímetro;  

 Aparelhos medidores de monóxido de carbono (CO);  

 Filtros passivos.  

Atividades e Operações Insalubres: Norma Regulamentadora nº15 (NR – 15 

“anexo 1 a 14”). 

 
 

4. METODOLOGIA 

 

• Exposição Oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o aluno 

emita opiniões, levanta hipóteses e construa novos conhecimentos; 

• Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação; 

• Debates em grupos e seminários; 

 
 

 

 6. RECURSOS 

Na realização do curso aulas teóricas serão ministradas utilizando-se os recursos 

audiovisual, quadro negro e apostilas.  

 
 
 
7.SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aluno será feita através de testes, atividades avaliativas em sala de 

aula e controle de freqüência. 
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 8.BIBLIOGRAFIA 

 

BRASIL. Manuais de Legislação: Segurança e Medicina do Trabalho. 61 ed. 

São Paulo: Atlas,2007. 

MELO,Marcio dos Santos. Livro da Cipa: Manual de segurança do trabalhador. 

São Paulo: 

Fundacentro,1990.   

 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes 

Curso: Técnico em Segurança do Trabalho 

Semestre: Primeiros Socorros 

 Disciplina: Segurança do Trabalho 

 

2-JUSTIFICATIVA 

 

            Apresentar uma visão com relação Segurança do Trabalho, abordando 

a competência do técnico de segurança do trabalho na área de atuação. 

 

3-EMENTA 

Histórico da segurança do trabalho; Bases Cientificas e Tecnológicas 

da Segurança. Aspectos sociais, econômicos e éticos da segurança e medicina 

do trabalho. Acidente do trabalho. Proteção individual e coletiva no trabalho: 

uso de equipamentos individuais e coletivos. Sinalização de Segurança. 

Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT; Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA; Mapeamento de 

risco  (analise qualitativo). 

 

4-CONTEÚDOS 

  

Histórico da segurança do Trabalho. 

O advento da produção em serie e o desenvolvimento moderno; 

Relações da segurança com as novas modalidades de trabalho; 
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Aspectos sociais, econômicos e éticos da segurança e medicina do trabalho; 

Acidente do trabalho: efeitos sociais e econômicos pra os trabalhadores, 

família, empresas e estado; 

Acidente de trabalho; 

Causas, técnicas e formas de prevenção, procedimentos legais,; 

Comunicação do acidente; 

Inspeção de segurança do trabalho; 

Uso dos equipamentos individuais e coletivos: NR 06; 

Sinalização de segurança ( NR 26); 

Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho – 

SESMT ( NR 04), dimensionamento do SESMT, formação e Atribuições; 

Código Nacional de Atividades Econômicos das Empresas; 

Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA (NR 05): Processo de 

formação de função da CIPA: mapeamento de risco (Técnicas de elaboração, 

etapas, elaboração, execução e relatório do mapeamento); 

Investigação do acidente do trabalho: processo de investigação; 

Análise do acidente de trabalho; 

 

5-METODOLOGIA 

 

• Exposição Oral feita pelo professor, acompanhado de discussões onde o 

aluno emita opiniões, levanta hipóteses e construa novos conhecimentos; 

• Pesquisas, entrevistas, relatórios, resolução de atividades que explorem a 

interpretação; 

• Debates em grupos e seminários; 

 

6-RECURSOS 

 Na realização do curso aulas teóricas serão ministradas utilizando-se os 

recursos audiovisuais, quadro negro e apostilas.  

 

7-SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aluno será feita através de testes, atividades avaliativas em sala 

de aula e controle de freqüência. 
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XII-DETERMINAÇÕES GERAIS 

 

Este Projeto Político Pedagógico norteará todas as ações do Colégio 

para o ano de 2011 e 2012. Será implementado de acordo com as 

necessidades apontadas pelo coletivo escolar, sempre em consonância com a 

filosofia da escola e políticas educacionais vigentes. Sua avaliação será 

contínua e deverá possibilitar os ajustes das ações propostas pela comunidade 

escolar e sua adequação aos dispositivos legais. 
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XIV- ANEXOS 

 

1- MATRIZ CURRICULAR-ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

REGULAR 

 

 

 

 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 

MATRIZ CURRICULAR – ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 6º A 9º 

ANO 

NRE:- 01 APUCARANA MUNICÍPIO:- 0150 ARAPONGAS 

ESTABELECIMENTO:- 0040 COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO GARCEZ 

NOVAES, E FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

ENTIDADE MANTENEDORA:- GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

CURSO:- 4039 ENSINO FUND 6º/9º ANO 
TURNO:- 

MATUTINO/VESPERTINO 
ANO DE IMPLANTAÇÃO:- 2012 

SIMULTÂNEA 
MÓDULO:-  40 SEMANAS 

CARGA HORÁRIA:- 3266 HORAS  

A
S

E
 N

A
C

IO
N

A
L

 

C
O

M
U

M
 

DISCIPLINAS 
SÉRIES TOTAL 

H/A 
HORAS 

6º 7º 8º 9º 

ARTE 2 2 2 2 320 267 

CIÊNCIAS 3 3 3 4 520 433 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 3 3 3 480 400 

ENSINO RELIGIOSO * 1 1 - - - - 

GEOGRAFIA 3 3 4 3 520 433 

HISTÓRIA 3 3 3 3 480 400 

LÍNGUA PORTUGUESA 4 4 4 4 640 533 

MATEMÁTICA 4 4 4 4 640 533 

SUB-TOTAL 23 23 23 23   

P D. L.E.M. - INGLÊS** 2 2 2 2 320 267 

SUB-TOTAL 2 2 2 2 320 267 

TOTAL GERAL EM HORA/AULA 25 25 25 25 3920 3266 

TOTAL GERAL EM HORAS       

NOTA:- MATRIZ CURRICULAR DE ACORDO COM A L.D.B. Nº 9394/96 

*NÃO COMPUTADO NA CARGA HORÁRIA DA MATRIZ POR SER 

FACULTATIVA PARA O ALUNO. 

** O IDIOMA SERÁ DEFINIDO PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

DATA DE EMISSÃO:- 08/08/2011 
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2-MATRIZ CURRICULAR-ENSINO MÉDIO REGULAR DIURNO 

 

 

 

 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 

NRE:- APUCARANA MUNICÍPIO:- ARAPONGAS 

ESTABELECIMENTO:- COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO GARCEZ NOVAES -  E F M 

ENTIDADE MANTENEDORA:- GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

CURSO:- ENSINO MÉDIO TURNO:  MATUTINO 

ANO DE IMPLANTAÇÃO:- 2010  MÓDULO:  40 SEMANAS 

REGIME:- Seriado IMPLANTAÇÃO:- Simultânea 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 

C
O

M
U

M
 

DISCIPLINAS 1ª série 2ª série 3ª série 

ARTE 0 2 2 

BIOLOGIA 2 2 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 2 2 

FILOSOFIA 2 2 2 

FÍSICA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

HISTÓRIA 2 2 2 

LÍNGUA PORTUGUESA 4 2 4 

MATEMÁTICA 3 3 2 

QUÍMICA 2 2 2 

SOCIOLOGIA 2 2 2 

SUB-TOTAL 23 23 23 

P.D. L.E.M. – INGLÊS * 2 2 2 

SUB-TOTAL 2 2 2 
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TOTAL GERAL 25 25 25 

NOTA:-* O IDIOMA SERÁ DEFINIDO PELO ESTABELECIMENTO DE 

ENSINO 

 

 

DATA DE EMISSÃO:- 08/08/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-MATRIZ CURRICULAR-ENSINO MÉDIO REGULAR NOTURNO 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 

NRE:- APUCARANA MUNICÍPIO:- ARAPONGAS 

ESTABELECIMENTO:- COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO GARCEZ NOVAES -  E F M 

ENTIDADE MANTENEDORA:- GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

CURSO:- ENSINO MÉDIO TURNO:  NOTURNO 

ANO DE IMPLANTAÇÃO:- 2010  MÓDULO:  40 SEMANAS 

REGIME:- Seriado IMPLANTAÇÃO:- Simultânea 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 

C
O

M
U

M
 

DISCIPLINAS 1ª série 2ª série 3ª série 

ARTE 2 2 2 

BIOLOGIA 2 2 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 2 2 

FILOSOFIA 2 2 2 

FÍSICA 2 2 2 
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GEOGRAFIA 2 2 2 

HISTÓRIA 2 2 2 

LÍNGUA PORTUGUESA 4 2 3 

MATEMÁTICA 3 3 2 

QUÍMICA 2 2 2 

SOCIOLOGIA 2 2 2 

SUB-TOTAL 23 23 23 

P.D. L.E.M. – INGLÊS * 2 2 2 

SUB-TOTAL 2 2 2 

TOTAL GERAL 25 25 25 

NOTA:-* O IDIOMA SERÁ DEFINIDO PELO ESTABELECIMENTO DE 

ENSINO 

OBS: SERÃO MINISTRADAS 3 AULAS DE 50 MINUTOS E 2 AULAS DE 

45 MINUTOS. 

 

DATA DE EMISSÃO:- 08/08/2011 

 

 

 

 



4-MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

MATRIZ CURRICULAR 

ESTABELECIMENTO: Colégio Estadual “Antônio Garcez Novaes” – Ensino Fundamental 

MUNICÍPIO: Arapongas – Pr NRE: Apucarana – Pr 

CURSO:  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

FORMA: SUBSEQÜENTE IMPLANTAÇÃO GRADATIVA A PARTIR DO ANO 

TURNO: Noite 
C H:  1440 Hora/aula 1200 horas mais 633 horas de Estágio 
Supervisionado 

MÓDULO: 20 ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL 

N
º 

Disciplinas 

SEMESTRES 

Hora 
Aula 

Horas 

Estágio Supervisionado 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Técnico 
em 

Enfermag
em 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Técnico em 
Enfermagem 

1º 
S 

2º 
S 

3º 
S 

4º S 1º 
S 

2º 
S 

3º 
S 

4º S 
T P T P T P T P 

1 Anatomia e Fisiologia Aplicada à Enfermagem 4               80 67         

2 Assistência de Enfermagem à Criança e ao Adolescente         4 2     120 100     3   

3 Assistência de Enfermagem a Pacientes Críticos             4 1 100 83       5 

4 Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher         4 1     100 83     3   

5 Assistência de Enfermagem Cirúrgica         4 1     100 83     4   

6 Assistência de Enfermagem Clinica     4 2         120 100   5     

7 Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva     4           80 67   4     

8 Assistência de Enfermagem em Saúde Mental     3           60 50   1     

9 Assistência em Enfermagem em Urgências e Emergências             4 1 100 83       5 

1
0 

Biossegurança e Processamento de Artigos     3 1         80 67         

1 Enfermagem na Vigilância em Saúde             3 1 80 67       2 



 422 

1 

1
2 

Fundamentos de Enfermagem   3               60 50         

1
3 

Fundamentos do Trabalho         2       40 33         

1
4 

Introdução à Assistência em Enfermagem 3 4             140 117 6       

1
5 

Processo de Comunicação e Informação em Enfermagem 3               60 50         

1
6 

Processo de Trabalho em Saúde             3   60 50         

1
7 

Processo Saúde Doença 3               60 50         

Total do  Carga Horária do Curso 20 17 18 17 1440 1200 6 10 10 12 

Carga Horária do Estágio Supervisionado 760 633 
  

TOTAL GERAL DO CURSO -  Carga Horária Disciplinas + Estágio 2200 1833 



5-MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

 

MATRIZ CURRICULAR 

ESTABELECIMENTO: Col. Est. Antonio Garcez Novaes – Ens. Fund.e Médio 

MUNICÍPIO: Arapongas       NRE: Apucarana 

ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná 

CURSO: TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 

FORMA: SUBSEQUENTE ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2010 

TURNO: Noturno 
C H: 1.500 h/a     1.250 horas mais 167 
horas de Estágio Supervisionado 

MÓDULO: 20 ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL 

DISCIPLINAS 

SEMESTRES 
Horas
/Aula 

Horas 1° 2° 3° 

T P T P T P 

1 - Administração em Segurança do 
Trabalho 

3      60 50 

2 - Comunicação e Educação em 
Segurança do Trabalho 

2  1 1   80 67 

3 - Desenho Arquitetônico em 
Segurança do Trabalho 

1 1     40 33 

4 - Doenças Ocupacionais   3    60 50 

5 - Ergonomia     3 1 80 67 

6 - Fundamentos do Trabalho 2      40 33 

7 - Higiene do Trabalho 2  2  2  120 100 

8 - Informática em Segurança do 
Trabalho 

1 2     60 50 

9 - Legislação em Segurança do 
Trabalho 

2  3  2  140 117 

10 - Prevenção e Controle de Riscos e 
Perdas 

  3    60 50 

11 - Prevenção a Sinistros com Fogo     3 1 80 67 

12 - Primeiros Socorros 2 1     60 50 

13 - Processo Industrial e Segurança   4    80 67 

14 - Programas de Controle e 
Monitoramento 

    2 2 80 67 

15 - Psicologia do Trabalho 2      40 33 

16 - Saúde do Trabalhador     3  60 50 

17 - Segurança do Trabalho 4  3 1 3 1 240 200 

18 - Técnicas de Utilização de 
Equipamentos de Medição 

  2 2 1 1 120 100 

Total 25 25 25 1500 1250 

Estágio Profissional Supervisionado  5 5 200 167 

Arapongas, 30 de agosto de 2009 
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6-CALENDÁRIOS ESCOLARES 

DIURNO 
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NOTURNO ENSINO MÉDIO 

 

ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

CELEM 

 

7- ATA DE APROVAÇÃO DO PPP 

 

= 
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ENSINO PROFISSIONALIZANTE 
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CELEM 
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ATA DE APROVAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÕGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


