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1– JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 

De acordo com a nova LDB (Lei de diretrizes e Bases da Educação             

Nacional), todas as escolas possuem autonomia para elaborar e executar seu           

Projeto Político Pedagógico com a participação de todos os envolvidos. 

Assim este projeto construído visa transformar a Educação desta escola          

tendo por base a atualização e o acompanhamento das mudanças sociais. 

Desse modo, o currículo se faz sujeito a análises e procura refletir a vida              

real dos alunos a partir de conteúdos significativos que oportunizam uma           

aprendizagem mais prazerosa para os alunos. 

Essa construção do Projeto Político Pedagógico se faz num momento          

viável da educação de nossa escola, pois revela as precariedades, as           

problemáticas, os anseios, os desafios que a comunidade escolar enfrenta          

numa tentativa de buscar respostas teóricas que expliquem e concretizem          

caminhos de superação para as dificuldades levantadas. 

Por fim, este projeto objetiva uma ação interdisciplinar e contextualizada          

revendo a escola desde a sua história situando-a na realidade atual com seus             

entraves rumo a transformação educacional. 
 
 
 

PARTE I - MARCO SITUACIONAL 
 
2-  ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE ESCOLAR 

 
2.1- APRESENTAÇÃO 

 
O presente Projeto Político Pedagógico construído desde o princípio a          

partir de uma tarefa coletiva procurou mobilizar toda a comunidade escolar,           

incluindo os profissionais da educação, os alunos, os pais e os funcionários,            

para análise e reflexões necessárias sobre o dia a dia da nossa escola. Assim              

esses momentos mesmo que conquistados numa amplitude difícil, se tornaram          

especiais e revelaram o retrato real da escola, buscando uma concepção de            
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homem, sociedade, conhecimento, educação, cultura, cidadania, ensino       

aprendizagem e avaliação articulada a sociedade democrática. 

Nesse sentido esse retrato demonstrou a problemática oculta, implícita,         

mas existente e que permeou todo o processo ensino aprendizagem. 

Partindo da realidade de nossa comunidade escolar, fez-se necessário a          

observação/investigação que ocorreu e essa investigação ocorreu com o intuito          

de reorganizar o trabalho pedagógico existente através de profundas reflexões          

à luz das teorias firmando um compromisso político e pedagógico coletivo de            

corresponsabilidade entre os envolvidos, propondo ações significativas para        

superação dos problemas da realidade em questão. 

Portanto, uma vez que o Projeto Político Pedagógico possui em seu           

cerne o compromisso com a formação do cidadão consciente, ele se constrói            

com qualidade, pois nasceu da própria realidade e estará continuamente sendo           

reconstruído a partir das mudanças no mundo da educação. 

 

2.2– IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO E MANTENEDORA 

 

O Colégio Estadual Padre José Pires – Ensino Fundamental e Médio,           

(culpadrejosepires@seed.pr.gov.br), está situado à Rua Nossa Senhora do        

Rocio, nº 277, centro, município de Centenário do Sul – Pr., sendo mantido             

pelo Governo do Estado do Paraná. 

 

 
2.3–   ASPECTOS HISTÓRICOS DA ESCOLA 

 
O Colégio Estadual Padre José Pires – Ensino Fundamental e Médio           

está situado à Rua Nossa Senhora do rocio, nº 277, centro, no município de              

Centenário do Sul, Estado do Paraná, foi construído pelo Governo do Estado            

do Paraná, é mantido pelo Poder Público e administrado pela Secretaria de            

Educação nos termos da Legislação e Regimento Escolar em vigor. 

Este estabelecimento foi criado conforme Lei 3.878 de 27 de dezembro           

de 1.958, com denominação de Ginásio de Centenário do Sul, autorizado pela            

Portaria nº 1401 de dezembro de 1.959. A troca de denominação, para Ginásio             
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Estadual Padre José Pires, ocorreu conforme decreto nº 27.592, de 22 de            

janeiro de 1.960, posteriormente Colégio Estadual Padre José Pires, autorizado          

a funcionar os cursos de 1º e 2º ciclos, pelo decreto nº 19.521 de 29 de                

dezembro de 1.965. Foi reorganizado e autorizado pelo Decreto nº 4.491, de            

03 de janeiro de 1.978, fazendo parte do Complexo Escolar Professor           

Fernando Carvalho Filho – Ensino de 1º Grau e Ensino de 2º Ciclo, com a               

denominação de Colégio Estadual Padre José Pires – Ensino de 1º Grau e             

Ensino de 2º Ciclo e de acordo com a Resolução nº 2.363/81 de 05 de outubro                

de 1.981, retificou-se a denominação de Complexo Escolar Professor Fernando          

Carvalho Filho – Ensino de 1º Grau e Escola Padre José Pires – Ensino de 1º                

Grau, posteriormente com a Resolução nº 1.737/83, passa a denominar-se          

Complexo Escolar Estadual Professor Fernando Carvalho filho – Ensino de 1º           

Grau Regular e Supletivo e Escola Estadual Padre José Pires – Ensino de 1º              

Grau. 

Em 1.992, através da Resolução 4.374/92, foram suspensas as         

atividades escolares relativas ao Ensino de 1ª a 4ª série e a escola continuou              

ofertando apenas o Ensino de 5ª a 8ª série do 1º Grau. Através da Resolução               

3.609/94 de julho de 1.994, a escola foi autorizada a ministrar o Ensino de 2º               

grau, curso de Educação Geral, passando a denominar-se Colégio Estadual          

Padre José Pires – Ensino de 1º e 2º graus. 

Dessa forma o Colégio Estadual Padre José Pires, sob legalidade possui           

regimento escolar aprovado conforme Parecer nº 447/05 e Ato Administrativo          

nº 362/05 e Atos de Renovação de Reconhecimento da Escola conforme nº            

3.327/08 e Resolução nº 4.448/08 (anexo). 

 

2.4 – PERFIL DA COMUNIDADE. 
 

2.4.1 – DESCREVENDO A COMUNIDADE 
 

A cidade de Centenário do Sul possui aproximadamente 11.312         

(IBGE/IPARDES) habitantes, conta com o Distrito da Vila Progresso, 10          

Conjuntos Habitacionais, uma Vila Rural, dois Bancos da Terra e 03           
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assentamentos. É um município eminentemente agrícola, onde parte da         

clientela escolar advém da zona rural utilizando transporte escolar diário. 

Também possui 05 Escolas Municipais de 1º a 5° ano, 01 Escola            

Particular (Pré e 1º a 5º – Escola Aliança), 01 Colégio Estadual de Ensino              

Fundamental e Médio, 01 Clube da Melhor Idade, 01 Casa de Cultura da qual              

participam crianças e adolescentes de famílias carentes, admitidas na mesma,          

com priorização de frequência escolar, 01 Escola de Educação Básica na           

Modalidade Educação Especial, 03 Creches, 01 Cozinha Central que fornece          

merenda para as escolas do município; contamos com atendimento de 01           

Hospital Municipal, 03 Postos de Saúde, 01 Conselho Tutelar, CRAS e CREAS,            

com 04 Assistente Social e 03 Psicólogas que prestam assistências famílias,           

crianças e jovens carentes. 

Alguns jovens e adultos frequentam o Curso Superior nas cidades de           

Presidente Prudente (SP), Rolândia, Arapongas e Londrina. 

Temos um comércio diversificado, algumas micro indústrias, Fórum,        

DETRAN, três auto - escolas, 1 Igreja Católica e duas Capelas pertencentes a             

esta e várias Igrejas Evangélicas. 

Há uma grande diversidade de cultura, pois os alunos na maior parte            

são oriundos da zona rural, advindos de famílias de classe média baixa e             

famílias carentes, onde a prioridade é o trabalho, muitas vezes tendo que se             

ausentarem do município em determinadas épocas do ano em busca de           

trabalho e retornando depois, ficando a escola em segundo plano, dificultando           

o desenvolvimento educacional. Isso revela o alto número de transferidos,          

reprovados e abandono na pesquisa do item anterior. 

Uma grande parte da população tem apenas o 1º grau, e outra parcela é              

analfabeta. Temos comerciantes, comerciários, operários, lavradores e alguns        

autônomos, sendo a maioria natural do próprio município. 

Atualmente a comunidade tem sofrido com o vandalismo, com a          

presença de drogas e violência em geral. Assim os valores morais e religiosos             

se fazem insatisfatórios, pois não possuem força para persistirem firmes,          

porque as famílias têm em sua parcela uma desestruturação. O lazer é            
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bastante precário, mas a comunidade procura organizar suas festas         

tradicionais para que aconteçam. No momento há 03 clubes: AABB, Ipanema,           

Clube dos Boiadeiros e 02 academias de ginástica. Nesse sentido a           

comunidade é unida e solidária, mas sem perspectiva, necessitando de          

trabalho, lazer e Ensino Superior gratuito. 

Cabe aqui observar ainda que a cidade não contribui na motivação pela            

busca do saber, pois enfrenta a crise econômica que reflete o país, trazendo             

inúmeros problemas, tais como: desemprego, má distribuição de renda, falta de           

incentivos na área agrícola, alto índice de analfabetismo. 

Quanto à participação dos pais nas reuniões e festividades escolares,          

estes têm sido convocados frequentemente para participarem das atividades         

escolares. 

 

 
2.4.2 – CONHECENDO OS ALUNOS 

 
O corpo discente do Colégio Estadual Padre José Pires – Ensino           

Fundamental e Médio é proveniente da zona urbana e zona rural do próprio             

município. 

São filhos de pequenos agricultores, lavradores, comerciantes,       

funcionários públicos e trabalhadores rurais. A faixa etária abrange entre 11 a            

63 anos de idade. Os alunos da zona rural são transportados por veículos da              

Prefeitura. 

Os alunos do período da noite são geralmente trabalhadores rurais, que           

chegam à sala de aula  cansados, desmotivados e desanimados. 

Muitos de nossos alunos são de famílias desestruturadas (pais         

separados, desempregados, ou até mesmo que trabalham período integral         

ficando o filho sempre sozinho ou sob os cuidados de outras pessoas,            

tornando-se desinteressados, agressivos, indisciplinados e com baixo       

rendimento). 

Por outro lado, há também alunos alegres, espontâneos com grande          

vontade em aprender e comprometidos com estudos. 
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Em geral o desempenho da escola de acordo com os índices tem            

apresentado pequeno avanço, em análise aos dados 2016. Ainda         

apresentamos outros motivos a evasão (desistência), principalmente no Ensino         

Médio, pois muitas vezes precisam abandonar os estudos em busca de           

trabalho para seu próprio sustento e de seus familiares. 

- Um agravante que tem intensificado é a violência que está presente em             

nosso cotidiano escolar através dos seguintes contextos: 

- Alunos que desrespeitam professores, funcionários, Direção e demais         

colegas; 

- Família que se coloca alienada da vida escolar e muitas vezes            

conivente com o comportamento inadequado dos filhos; 

- Alunos usuários de drogas; 

- Comportamento inadequado em sala de aula; 

- Descaso com o trabalho do professor em sala de aula; 

- Ausência de valores. 

Diante dessa problematização, se faz necessário, uma cobrança rígida         

da participação da família junto à escola, desde a mais tenra idade, pois essa é               

o núcleo primordial da educação. 

Ainda como medida de intervenção, são necessário por parte do          

Governo, campanhas de conscientização permanente direcionadas às famílias        

para resgatar o comprometimento com a educação. Ressalta-se que está          

escola tem desenvolvido diariamente no contexto escolar atividades voltadas         

ao respeito, ética, valores, responsabilidade, através do Projeto Resgatando         

Valores. 

 

2.4.3 – CONHECENDO A ESCOLA 
 

Nossa escola localiza-se no centro do município de Centenário do Sul,           

com uma área total de 13.545 m2 e área construída de 4.192 m2. Toda área               

construída é de alvenaria separada em dois prédios A e B. No prédio A              

funciona a secretaria, sala de Direção, de documentação, da equipe          

pedagógica, biblioteca, sala de professores, laboratório, 01 sala de informática,          
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01 sala de multimídias, 11 salas de aula em funcionamento, 09 banheiros            

(masculino e feminino). Já no prédio B, cozinha, pátio coberto onde os alunos             

tomam merenda, existem 9 salas de aula em funcionamento, 03 salas           

Recursos dos Programas Deficiência Visual e Multifuncional, 01 sala de          

armazenamento de livros do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 03          

banheiros; entre os prédios há duas quadras de esporte, uma coberta, uma            

descoberta e uma quadra de areia. 

A escola funciona em três turnos com um total de 1.072 alunos,            

atendendo o Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano nos turnos manhã, tarde e              

noite, o Ensino Médio nos turnos manhã e noite, os quais estão organizados             

em 32 turmas. 

Atualmente a escola está organizada em salas ambientes onde surgiu a           

necessidade do professor de dispor de salas que venham facilitar o acesso aos             

materiais didáticos específicos de cada disciplina, proporcionando a        

dinamização das aulas para a aquisição do conhecimento. Sendo assim,          

apresentamos uma proposta que difere dos padrões normais das salas          

existentes. O compromisso com a aprendizagem de todos os alunos é,           

portanto, uma característica fundamental naquela que pretende ser uma boa          

escola. E para isto, é preciso que, também, os espaços na escola, sirvam como              

mais um estímulo que aguce a curiosidade e o interesse pela busca do             

conhecimento. 

A proposta visa atender todas as turmas do ensino fundamental e médio,            

com a implantação de recursos didáticos e multimídia como: data show,           

televisão,  computador e materiais didáticos em todas as salas ambiente. 

 

Nas turmas de 6º a 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o              

funcionamento se dará da seguinte maneira: ao longo do período haverá a            

troca de sala pelos alunos; cada sala será equipada de acordo com a disciplina              

a ser ministrada nela; cada professor terá seu ambiente, e o material de ensino              

estará sempre à mão. Ressalta-se que não haverá troca de salas para os             
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alunos do 6º ano, devido a transição de escola e fase de adaptação a esta               

comunidade escolar. 

 

Contamos com as seguintes salas ambiente: 

 

- Matemática: 2 salas; 

- Inglês: 1 sala; 

- Geografia: 1 sala 

- Ciências: 1 sala 

- Língua Portuguesa: 2 salas 

- Educação Física: 1 sala; 

- Arte: 2 salas; 

- História: 1 sala; 

- Filosofia e Sociologia: 1 sala; 

- Física e Química: 1 sala; 

- Biologia: 1 sala. 

 

Para as demais aulas, há disponibilidade das salas multiuso, onde o           

professor desenvolve suas atividades propostas de acordo com seu Plano de           

Trabalho Docente. 

 

 

3.  ARTICULAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COM A COMUNIDADE  

 
A comunidade escolar, através de estudos e reflexões nas formações          

continuadas, vem buscando uma gestão democrática e participativa que         

propicie uma formação de qualidade a todos os alunos. 

Ainda em relação a comunidade atendida suas necessidades e         

expectativas são bastante claras, pois vão de encontro as necessidades de           

toda a sociedade. Suas necessidades urgentes são maior segurança aos filhos           

no tempo e no ambiente escolar, sucesso escolar na vida de seus filhos,             
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fortalecimento do vínculo família e escola, apoio especializados como:         

psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais. 

O Colégio Estadual Padre José Pires Ensino Fundamental e Médio          

desenvolve seu trabalho dentro dos princípios legais, numa visão democrática          

e participativa. Tem por princípio o exercício democrático que se fundamenta           

na coletividade e na gestão participativa. 

O Regimento Escolar tem como objetivo o princípio democrático de          

igualdade de condições de acesso e de permanência na escola, de gratuidade            

para a rede pública, de uma Educação Básica com qualidade em seus            

diferentes níveis e modalidades de ensino, vedada qualquer forma de          

discriminação e segregação. 

Não se pode negar a importância da gestão democrática e participativa           

para que a escola possa conhecer e responder os anseios e as necessidades             

da população por ela atendida. E para isso, é preciso que as discussões e              

ações se pautem na participação coletiva, no diálogo e no compromisso social            

da escola com a comunidade e vice-versa. 

No início do ano letivo, é realizada uma reunião para apresentação geral            

do regulamento interno da escola, bem como orientação aos pais quanto à            

necessidade de acompanhamento da vida escolar dos filhos. Trimestralmente         

os pais são convidados a uma reunião, na qual recebem os boletins, fichas de              

acompanhamento a fim de que conheçam o rendimento escolar dos filhos, bem            

como conversa com os professores e a equipe pedagógica. Contudo, sabemos           

que não basta a participação dos pais ao final do trimestre, quando os             

conteúdos já foram abordados e avaliados. É necessário o acompanhamento          

sistemático e contínuo. E, para tanto, durante o ano letivo, o Colégio            

proporcionará momentos de integração e participação da família na escola. 

Para melhor acompanhamento dos responsáveis, serão utilizadas, diferentes        

formas de participação, os pais terão momentos de diálogo com os docentes e             

toda a Equipe Pedagógica, reuniões das instâncias colegiadas, entre outras, no           

decorrer do ano letivo, pois acreditamos que o cotidiano é o ponto de partida de               

qualquer intervenção educativa participativa. 
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É indiscutível a importância da articulação e da participação da          

comunidade escolar para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, com         

base na efetiva participação, via instâncias colegiadas, onde se garanta o           

atendimento aos interesses, necessidades concretas e as inferências dos         

participantes para a formação humana no espaço escolar. 

 

4 – RECURSOS 
 
 
4.1– RECURSOS FÍSICOS 
 
Atualmente o Colégio Estadual Padre José Pires possui uma área total de 
13.545 m2 e dispõe das seguintes instalações: 
 
● 21 salas de aula (salas ambientes e multiuso) 
● 01 sala para laboratório de informática 

● 01 sala  para laboratório de ciências 

● 01 sala para biblioteca 

● 01 sala para documentação escolar 
● 01 sala utilizada para o trabalho técnico pedagógico 

● 01 sala para direção e direção auxiliar 
● 01 sala para secretária 

● 01 sala para professores 

● Área coberta 

● 01 área de circulação razoável 
● 01 cozinha 

● 03 quadras de esportes, sendo 01 coberta, 01 descoberta e 1 de areia 

● 02 vestiários 

● 08 banheiros 

● 01 depósito para livros didáticos 

● 01 sala de multimídia 

● 01 sala  de  Anfiteatro 

 
 
 
 
 
 
4.2 – RECURSOS MATERIAIS: 
 
● 09 retroprojetores 

● 02 videocassetes 
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● 20  televisores – Paraná digital 
● 01  televisor 
● 02 Smart TV LED 

● 01 antena parabólica analógica para TV 

● 01 antena parabólica para conexão com a  internet 
● 05 impressoras – Paraná digital 
● 05 impressoras sendo 04 impressoras e copiadoras 

● 01 aparelho de fax 

● 25 ventiladores 

● 03 bebedouros 

● 03 aparelhos de som 

● 10 microcomputadores tipo PC – processador Dual core 

● 01 microscópio óptico acoplado a televisão. 
● 07 aparelhos de DVD 

● 01 gravador de DVD 

● 01 projetor interativo 

● 01 máquina fotográfica digital 
● 01 filmadora 

 
4.3- RECURSOS HUMANOS: 
 
DIREÇÃO 
 

 
EQUIPE PEDAGÓGICA 
 

 
 

 
CORPO DOCENTE 
 

NOME FUNÇÃO NÍVEL FORMAÇÃO C/H 
Ederson Claudio Pereira de 
Barros 

Diretor QPM 3º grau/pós 40 

Mara Silvânia Fiamengo Diretora 
Auxiliar 

QPM 3º grau/pós 20 

Marly Aparecida Sávio Aljonas Diretora 
Auxiliar 

QPM 3º grau/pós 20 

NOME FUNÇÃO NÍVEL FORMAÇÃO C/H 
Ana Maria Pereira Xavier Pedagoga QPM 3º grau/pós 40 

Andréia Marta Ferreira Nagi Pedagoga QPM 3º grau/pós 20 

Marly Apª Sávio Aljonas Pedagoga  3º grau/pós 20 

Jucimar Antero Quintino  Pedagoga PSS 3º grau/pós 20 

Maria José Vieira Carvalho Pedagoga PSS 3º grau/pós 20 

Raquel Aparecida de Souza 
Silva 

Pedagoga QPM 3º grau/pós 20 
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NOME FUNÇÃO NÍVEL FORMAÇÃO C/H 
Abgail de Lourdes Oliveira 
Resende 

Professora QPM 3º grau/pós 20 

Alexsandra Barros Picinini Professora QPM 3º grau/pós 23 

Aline da Silva Pereira Sales Professora PSS 3º grau/pós 16 

Anderléia Regina Violato Professora QPM 3º grau/pós 05 

Andréia Cristina Covre Professora PSS 3º grau/pós 12 

Adriana Silveira Rodrigues Professora QPM 3º grau/pós 20 
Darlene Sampaio Bexiga Lima Professora QPM 3º grau/pós 42 

Edemilda de Paula Santos Professora PSS 3º grau/pós 40  
Edina Carvalho Machado Professora QPM 3º grau/pós 27 

Eliane Regina Guerreiro Professora QPM 3º grau/pós 40 

Edson Gonçalves Professor QPM 3º grau/pós 05 

Elaine Cristina Alves Manganaro Professor PSS 3º grau/pós 23 
Elaine Cristina Biondo Cavalari Professora QPM 3º grau/pós 25 
Elisangela F. G. da Silveira Professora PSS 3º grau/pós 16 
Fabiana Souza Oliveira Professora PSS 3º grau/pós 05 
Flávia Cereda Pereira Professora  PSS 3º grau/pós 20 

Hélita Amélia Belletti Professora QPM 3º grau/pós 40 

Ivânia Aparecida Murro Professora QPM 3º grau/pós 41 

Janete Aparecida de Castro Professora QPM 3º grau/pós 22 

Joana Coelho da Silva Professora QPM 3º grau/pós 37 

Josiane Vieira de Freitas  Professora  QPM 3º grau/pós 41 

José Augusto Samadello Professor  PSS 3º grau/pós 16 

Jucimar Antero Quintino Ribeiro Professora PSS 3º grau/pós 08 
Joseni das Graças Lemes 
Fiorani 

Professora QPM 3º grau/pós 20 

Karen Ayala Kadoguti Professora PSS 3º grau/pós 20 
Katiúscia Rodrigues Volpato Professora QPM 3º grau/pós 08 

Letiery Fernanda Turato Professora  PSS  3º grau/pós 02 

Lucia Augusta de Oliveira Professora QPM 3º grau/pós 40 

Mágila Aparecida de Oliveira 
Lima 

Professora QPM 3º grau/pós 39 

Mara Silvânia Fiamengo Professora QPM 3º grau/pós 20 

Marcia Roseli Gobeti Delgado Professora QPM 3º grau/pós 46 

Marco Antonio Ferreira Professor QPM 3º grau/pós 21 

Maria das Graças da Silva Brito Professora PSS 3º grau/pós 18 

Marcos Vinicius Nascimento Professor PSS 3º grau/pós 10 

Marina   Fernandes Santos Professora QPM 3º grau/pós 40 

Marlene Aparecida Bossi Professora QPM 3º grau/pós 10 

Marta Regina Gobeti Aquatti Professora QPM 3º grau/pós 21 

Maria José Vieira Carvalho Professora PSS 3º grau/pós 16 

Nadia Maria de Lima Sales Professora PSS 3º grau/pós 02  

Nelice dos Santos Ferreira Professora QPM 3º grau/pós 40 

Noêmia dos Santos Oliveira 
Congio 

Professora PSS 3º grau/pós 36 
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AGENTE EDUCACIONAL II 
 

 
 
AGENTE EDUCACIONAL I 
 

 
 

Paulo Henrique Scaloni Professor QPM 3º grau/pós 20 

Paulo Sérgio dos Santos Professor QPM 3º grau/pós 40 

Raquel da Silva Franco Professora QPM 3º grau/pós 40 
Roselene de Fátima Galera Professora QPM 3º grau/pós 35 

Rosemary Sanna Carvalho Professora QPM 3º grau/pós 22 
Sâmia Paiva da Silva Professora PSS 3º grau/pós 05 

Sandra Glória de Sena Professora PSS 3º grau/pós 29 

Stela Maria Bernasconi Professora PSS 3º grau/pós 05 
Valquíria Pereira de Lima Professora PSS 3º grau/pós 15 

Thelma Martins Teixeira Professora QPM 3º grau/pós 40 

Zelânia Aparecida Teixeira Professora QPM 3º grau/pós 45 

NOME FUNÇÃO NÍVEL FORMAÇÃO C/H 
Cleiton de Souza Mançan Ag.Educ.II QFEB 3º grau/pós 40 
Cleuza dos Santos Antivere Ag. Educ.II QFEB 2º grau 40 
Elaine Cristina Biondo Cavalari Professora 

Lei 15.308-6 
QPM 3º grau 40 

Emerson Costa de Souza Ag. Educ. II PSS 3º grau 40 
Fabiane Conceição Bresciani 
Ribeiro 

Ag. Educ.II QFEB 2º grau 40 

Helenice dos Santos Antivere Ag. Educ.II QFEB 2º grau 40 
José Américo Vitorino Documentador 

Escolar 
QPM 3º grau/pós 20 

Maria José Benedito Biagi Secretária QFEB 2º grau 40 
Marilene Costa Ferreira Lima Ag. Educ.II QFEB 2º grau 40 
Marisa Gouveia de Lima Professora 

Readaptada 
QPM 3º grau/pós 20 

Meire Zago Ag. Educ. II QFEB 3º grau 40 
Sonia Luzia Rodrigues Gobeti Ag. Educ. II QFEB 2º grau 40 

NOME FUNÇÃO NÍVEL FORMAÇÃO C/H 
Antonia Abrile de Souza Ag. Educ. I QFEB 2º Grau 40 
Aparecida Antonia Rufino dos    
Santos  

Ag. Educ. I QFEB 2º Grau 40 

Carmem dos Santos  Ag. Educ. I  QFEB 2º Grau 40 
Ilda da Silva Queiroz Ag. Educ. I QFEB 2º Grau 40 
Luciana Barbosa Soares Ag. Educ. I QFEB 3º Grau 40 
Luiz Antonio  Mazuchelli Ag. Educ. I QFEB 3º Grau 40 
Maria Aparecida Mariano  Ag. Educ. I QFEB 2º Grau 40 
Marinalva Alves de Souza Ag. Educ. I QFEB 2º Grau 40 
Milene Stábile Rezende  Ag. Educ. I QFEB 2º Grau 40 
Renata Aparecida Ferreira da    
Silva 

Ag. Educ. I QFEB 2º Grau 40 

Terezinha Cabral de Souza Ag. Educ. I  QFEB 2º Grau 40 
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5-  ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE ESCOLAR 
 

O funcionamento do Colégio Estadual Padre José Pires, compreende os           
períodos: manhã, tarde e noite. Os horários de funcionamento a serem           
seguidos, respectivos a cada período, estão pré - estabelecidos da seguinte           
forma: 
 
 
  5.1 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: 
 

 
     5.2 – HORÁRIO DAS AULAS: 
 

 
 
5.3 – DISTRIBUIÇÃO DAS SÉRIES EM TURMAS: ANO LETIVOS 2016 
 

Períodos  Horários 

Manhã   7h45 às 12h05  
Tarde   12:50 h às 17h10 

Noite   18:30h às 22h40 

Aulas Manhã Tarde  Noite 

1ª 7h45 às 8h35 12:55h às 13h45 18:45h às 19h35 

2ª 8h35 às 9h25 13h45 às 14h30 19h35 às 20h25 

3ª 9h25 às 10h15 14h30 às 15h15 20h25 às 21h10 

4ª 10h25 às 11h15 15h25 às 16h15 21h20 às 22h00 

5ª 11h15 às 12h 16h15 às 17h05 22h00 às 22h45 

  Períodos  Séries 

 
 
 
 
 
Ensino Fundamental 

Manhã 3 turmas de 6º ano 
3 turmas de 7º ano 
3 turmas de 8º ano 
2 turmas de 9º ano 

Tarde 2 turmas de 6º ano 
2 turmas de 7º ano 
2 turmas de 8º ano 
1  turma de 9º ano 
 

Noite 1 turma de 8º ano 
1 turma de 9º ano 

Sub total de turmas  20  turmas 
 
 
Ensino Médio 

Manhã 2 turmas de 1ª série 
2 turmas de 2ª série 
2 turmas de 3ª série 

 Noite 2 turmas de 1ª série 
2 turmas de 2ª série 
2 turmas de 3ª série 

Sub total de turmas  12 turmas 

Total de turmas  32 turmas 
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Quanto ao horário das disciplinas, aprovado anteriormente em        

Calendário Escolar, segue a carga horária mínima contemplada na LDB          
9394/96 e a escola tem o compromisso de procurar segui-lo com rigor. Quando             
não cumprida em sua íntegra, durante o trimestre, deve ser reposta. Fica            
sob-responsabilidade do professor a elaboração de um plano de trabalho          
docente que contemple o conteúdo pendente, devendo este ser analisado pela           
equipe pedagógica e direção. 
 
 
5.4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE ALUNO       
MATRICULADOS NO ANO DE 2017. 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 
 

 

 
 
 

PERÍODO MANHÃ  
ANO TURMA 
6º A 
6º B 
6º C 
7º A 
7º B 
7º C 
8º A 
8º B 
8º C 
9º A 
9º B 

PERÍODO TARDE  
ANO TURMA 
6º D 
6º E 
7º C 
7º D 
8º D 
8º E 
9º C 

PERÍODO NOITE  
ANO TURMA 
8º F 
9º E 
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ENSINO MÉDIO 
 

 
 

 

 
TOTAL GERAL DE ALUNOS: 1072 
 
 

OBS: Esse demonstrativo registra o número aproximado de alunos          
frequentando o Colégio Estadual Padre José Pires Ensino Fundamental e          
Médio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO MANHÃ  
SÉRIE TURMA 
1ª A 
1ª B 
2ª A 
2ª B 
3ª A 
3ª B 

PERIODO NOTURNO  
SÉRIE TURMA 
1ª C 
1ª D 
2ª C 
2ª D 
3ª C 
3ª D 

Programas e Projetos Números de alunos 

Mais Educação 49 

Sala de Recursos Multifuncional 
(manhã/tarde) 

24 

Sala de Recurso DV 5 

Tecnologia da Informação com o uso de 
mídias 

24 
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6–   MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  
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7 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS, MATERIAIS, 
HUMANAS E FINANCEIRAS. 
 

De acordo com a avaliação realizada o espaço físico da escola se            

encontra ainda com algumas melhoras. Também o número de alunos na           

maioria das turmas ultrapassa as condições físicas. Além disso, o espaço, os            

mobiliários e os equipamentos não se encontram adequados para o acesso de            

pessoas com necessidades especiais. Teriam que ser construídas rampas e          

maiores adaptações, bem como passarela coberta para os alunos se          

locomoverem de um pavilhão ao outro, principalmente em períodos chuvosos. 

De acordo com os recursos humanos, falta pessoal em vários setores:           

serviços gerais, setor administrativo, inspeção, ou seja, não é compatível com           

a necessidade da escola, e isto tem comprometido a limpeza, organização do            

ambiente escolar, e o desenvolvimento com qualidade da pedagógica. 

Já em relação às mobílias, incluindo carteiras e cadeiras estão          

deploráveis necessitando de reposição. Há ainda o uso do Paraná Digital,           

incluindo as TV pendrive para todas as salas de aula e uma sala de informática               

para serem utilizadas pelos alunos e professores, a disponibilidade de 9 salas            

com Data Show,  computador ligados a rede de internet. 

Portanto com base nos recursos financeiros registra-se que ainda se fazem           

insuficientes para a escola, no momento o Colégio além das verbas recebidas            

do Estado procura realizar algumas promoções e impulsionar a APMF a se            

mobilizar em prol de interagir com a escola para sanar algumas dificuldades,            

tendo em vista que os recursos recebidos não são suficientes para a            

manutenção e aquisição de bens permanentes, de consumo e didáticos. Nesse           

sentido a escola tem recebidos recursos do PDE escola e PDDE, estes            

recursos têm sido utilizados através da aquisição de mídias, materiais          

pedagógicos e esportivos. 
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Diante dessas dificuldades ainda temos como meta trazer a comunidade          

para dentro da escola, para que a mesma descubra e sinta as dificuldades que              

a escola se depara e perceba a necessidade de participar das tomadas de             

decisões e na busca dos recursos para melhor atendimento de seus filhos,            

durante todo o processo educativo inerente ao curso ofertado. Preparando a           

comunidade a participar de todo e qualquer evento proposto pela escola,           

visando atender as necessidades imediatas ou futuras: partindo do princípio de           

que venhamos envolver a comunidade de maneira satisfatória, com certeza          

teremos uma escola, se não a sonhada, bastante melhorada. 

 
 
  7.1– INDICES DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO, E ABANDONO NOS 
ANOS DE:   2015 - 2016. 
 
 
2015 
 

 
2016 

 
 
ANÁLISE DOS ÍNDICES 2015 - 2016 
 
 
Os índices do ano letivo de 2016 correspondem a um avanço na qualidade de              

ensino, houve uma redução do índice de reprova no Ensino Fundamental, mas            

no Ensino Médio houve um pequeno aumento e ocorrendo diminuição na           

aprovação. Isso corresponde ao compromisso que a escola teve com a           

redução da sua problemática. 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Finais 
13%  
83  reprovações 

6,5% 
42 abandonos 

80,4,% 
 513 aprovações 

Ensino Médio 
4,4 % 
17 reprovações 

8,5 % 
33 abandonos 

87,1 % 
338  aprovações 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Finais 
5,6 % 
 33 reprovações 

23,5% 
138 abandonos 

70,9% 
 416 aprovações 

Ensino Médio 
11,9% 
48 reprovações 

9,4% 
38 abandonos 

79,1% 
318 aprovações 
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Já com relação aos índices de 2015. O Ensino Fundamental e Médio registrou             

um aumento de reprovação e abandono sendo este um ano atípico devido a             

greve. Diante deste aumento significativo a escola continuara repensadas         

novas estratégias na organização do trabalho pedagógico, visando uma maior          

intervenção e colaboração da equipe pedagógica em relação ao processo          

ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
8 -  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

Para uma gestão escolar democrática em que todos os envolvidos no           

processo são fundamentais para a tomada de decisões e desenvolvimento de           

ações, a avaliação institucional é instrumento de análise da rotina escolar, no            

estudo sobre o desenvolvimento de atividades, no trabalho de toda a equipe            

pedagógica, bem como o de professores e funcionários. E para tanto, faz-se            

necessário avaliarmos nosso trabalho um olhar reflexivo sobre as diferentes          

instâncias de trabalho do colégio, como instituição pública, a fim de que            

possamos melhorar nossas práticas e consequentemente a qualidade da         

educação. 

E podemos citar diversos momentos formais no colégio para avaliar o           

trabalho pedagógico, são eles: reuniões pedagógicas durante todo o ano letivo,           

Conselho de Classe trimestralmente, ou conforme necessidade, cursos de         

formação continuada, reuniões pedagógicas previstas em calendário escolar,        

reuniões do Conselho Escolar e da APMF e é claro no cotidiano da rotina              

escolar. 

 

 
9-   PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DE TEMPO / ESPAÇO 
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A organização do tempo e espaço escolar no cotidiano junto aos alunos            

deve ser repensados e reelaborados de acordo com espaço físico, recursos           

materiais e humanos, equipamentos disponíveis, horários, etc. 

É fundamental entendermos que a organização do tempo e do espaço escolar            

são construções históricas e que necessitam de um olhar reflexivo e de postura             

crítica frente a esse modelo estruturado das instituições de ensino. 

Entendemos que a Organização do Trabalho Pedagógico na escola         

deve ir além do burocrático, todas as ações, organizações e a temporalidade            

devem ser pensadas pedagogicamente, tendo como objetivo o processo de          

ensino e aprendizagem Mayumi de Souza Lima (1998) acredita que o espaço e             

o tempo devem estar a favor da educação e do desenvolvimento da            

aprendizagem dos alunos, defende a importância da qualidade do espaço na           

educação das crianças, no sentido de proporcionar um espaço que, ao invés            

de confinar a infância e a adolescência proporcione condições favoráveis a           

aprendizagem. 

É preciso que a organização do tempo e espaço escolares sejam           

repensados e reelaborados no sentido de favorecer o processo pedagógico,          

respeitando os alunos como seres sociais, de direitos e sobre tudo de            

necessidades sociais, psíquicas, físicas e emocionais. 

Acreditando que a escola deva ser um lugar privilegiado na          

sistematização dos conhecimentos historicamente construídos pela      

humanidade, precisamos organizar o tempo e o espaço escolar para garantir           

aos alunos a apropriação desses espaços e desse tempo como prática social e             

vivência à aprendizagem. 

O objetivo maior da implantação do Ensino de nove anos é assegurar a             

todas as crianças um tempo mais longas de convívio escolar, maiores           

oportunidades de aprender, e com isso, uma aprendizagem com qualidade.          

Contudo é preciso, também assegurar um espaço organizado e que garanta           

neste tempo de convívio escolar as intervenções pedagógicas necessárias na          

busca de uma aprendizagem efetiva. 
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E para isso, será implementado e disponibilizado aos alunos os espaços           

físicos, os recursos materiais e humanos, os equipamentos, os horários, o           

acervo bibliográfico e as tecnologias constante no colégio a favor de seu            

desenvolvimento e aprendizagem, assim como, também será oportunizado a         

comunidade escolar, pois acreditamos e defendemos que todas as ações,          

procedimentos, espaços e tempo da escola devem estar pautados no          

pedagógico, com o objetivo de ensinar. 

 

PARTE II- MARCO CONCEITUAL 
 
10-   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
10.1- OBJETIVOS DO ESTABELECIMENTO 
 
● Tornar acessível o domínio do conhecimento e dos princípios que estão           

na base da emancipação da classe trabalhadora, que são: os princípios           

científicos, na totalidade de relações que os determinam, (sejam de nível           

econômico, cultural, ético, político, ou de qualquer outra área); 

● Formar a consciência crítica dos alunos e a mobilização a favor da            

transformação da prática social, numa perspectiva humanizadora das relações. 

● Formar sujeitos atuantes, de modo emancipatório e humanizador,        

críticos com sua realidade, com desejo de mudança social e garantia de uma             

sociedade mais justa e igualitária; 

● Garantir a igualdade de acesso e permanência, democratizando o saber          

científico, sistematizado e historicamente construído, valorizando a formação        

para o mundo do trabalho e das relações sociais; 

● Educar para a formação humana em sua dimensão histórico, cultural,          

social, com a finalidade da transformação da sociedade; 

● Valorizar a escola como espaço de apropriação do saber erudito,          

científico e historicamente construído; 

 
O Colégio Estadual "Padre José Pires” tem como meta principal buscar a            

melhoraria das condições educacionais de toda a comunidade escolar,         
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assegurando uma educação de qualidade aos alunos, visando contribuir para          

a formação de cidadãos críticos e conscientes, para que estes possam fazer            

parte efetivamente da sociedade e assim colaborar para sua melhoria. 

 
 
10.2- METAS 

1.1  - Aumentar a taxa de aprovação e melhoria do IDEB; 

1.2  - Reduzir a distorção idade/série; 

1.3  - Reduzir o índice de abandono escolar; 

1.4  - Tornar efetiva a participação dos pais na vida escolar do (a) filho (a); 

1.5 - Melhorar as práticas pedagógicas da escola por meio da diversificação de             

metodologias utilizadas pelo professor em sala de aula; 

1.6 - Oportunizar capacitação aos professores, dando condições para a          

participação em cursos de formação continuada; 

1.7 - Elevar o desempenho acadêmico dos alunos através da aquisição de            

recursos e equipamentos de apoio pedagógico que os auxiliem e motivem na            

aprendizagem; 

1.8 - Realizar um sistema contínuo de acompanhamento e avaliação dos           

alunos; 

1.9 - Realizar avaliação institucional, buscando refletir sobre a prática          

pedagógica; 

1.10 - Articular o Ensino Fundamental anos iniciais com os anos finais, dando              

aos alunos condições de continuação nos estudos; 

1.11 - Dar subsídios teóricos e práticos aos educadores dos conteúdos           

obrigatórios: História do Paraná, História e cultura afro-brasileira, africana e          

indígena, Música, prevenção ao uso indevido de drogas, sexualidade humana,          

educação ambiental, educação fiscal, enfrentamento à violência contra a         

criança e adolescente, Direito das Crianças e Adolescentes, Educação         

Tributária, dando condições de participarem de forma consciente das lutas          

sociais em favor de uma sociedade justa e igualitária. 

1.12 - Propor maior participação da comunidade escolar de forma          

compromissada, engajada com as questões escolares. 
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1.13 - Propor intervenções para o enfrentamento à violência no interior da            

escola. 

1.14 - Inserir novos e dar continuidade aos Projetos: Limpando a Área, Mais             

Educação, Semana da Pátria e Feira de Ciências na Semana de Integração,            

Resgatando Valores. 

 
10.3- AÇÕES 
 
2.1 - Realizar avaliações diagnósticas dos alunos, para identificação das          

defasagens e assim implantar sistemática de acompanhamento do        

desempenho dos alunos; 

2.2 - Realizar palestras para alunos e professores com o objetivo de motivá-los             

melhorando o processo ensino-aprendizagem; 

2.3 - Envolver a comunidade escolar (pais, professores, alunos, direção,          

pedagogos e funcionários) com o propósito de estudar o Regimento Escolar e o             

Projeto Político Pedagógico para maior conhecimento e conscientização da         

importância de sua participação; 

2.4  -Implantar práticas ambientais na escola e na comunidade; 

2.5 - Propor estratégias/metodologias diferenciadas nas disciplinas e séries         

críticas; 

2.6 - Buscar identificar as possíveis causas das dificuldades de aprendizagem           

e fazer os devidos e possíveis encaminhamentos; 

2.7 - Promover a formação de leitores na escola; 

2.8 - Identificar as possíveis causas das faltas/abandono, buscando contato          

com a família, assistente social e fazendo os encaminhamentos devidos; 

2.9 - Estabelecer parceria com as escolas municipais da nossa região, onde            

estudam os nossos futuros alunos, para fazer um trabalho conjunto, buscando           

proporcionar uma continuidade de trabalho aos alunos. 

2.10 - Buscar parcerias com o Conselho Tutelar, Patrulha Escolar, assessores           

do NRE e instituições de Ensino Superior que ofereçam estagiários para intervir            

nas situações que envolvem violência; 

2.11 - Propor intervenções diferenciados com palestra, mediação de conflitos e           

encaminhamento a área especializada envolvendo a comunidade escolar. 
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2.12 - Encaminhar alunos com defasagem na aprendizagem para a sala de            

apoio e assegurar a frequência, acompanhando seu desenvolvimento. 

2.13 - Oferecer condições e apoio para a capacitação dos profissionais da            

educação; 

 

10.4- PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS DO COLÉGIO 
 

A escola tem enfrentado um grande desafio, pois vem buscando uma           

contextualização dos conteúdos, deixando de ensiná-los de modo fragmentado         

que levam a uma memorização a um acúmulo de informações procurando ter            

coerência com a LDB. 

A clientela desmotivada com a falta de sonhos e de perspectiva para o             

mercado de trabalho revela que a educação não está em sintonia com as             

constantes transformações tecnológicas. 

Mesmo com esse embate, a escola se faz resiliente porque se esforça e             

se preocupa com a problemática que vivencia, aí vem o cerne da sua missão              

que está na reconstrução, no repensar o seu trabalho pedagógico em coletivo            

com os profissionais da educação. 

Desse modo a escola existe para desenvolver e propiciar ferramentas          

úteis para o crescimento humano das crianças, adolescentes, jovens e adultos           

formando neles atitudes de amor ao conhecimento. Pois mesmo com a sua            

qualidade comprometida como demonstra os índices, ela procura redefinir o          

currículo básico, repensar as Diretrizes curriculares das disciplinas, construírem         

novas propostas para as suas disciplinas com base nas diretrizes preliminares. 

Assim do ponto de vista político e pedagógico pretende-se reconstruir a           

qualidade educacional da nossa escola para que os alunos possam continuar           

aprendendo ao longo da vida com atitudes criativas, flexíveis frente às           

mudanças, interagindo com os temas: história e cultura afro-brasileira, paz,          

prevenção ao uso de drogas, cidadania plena, estudos referentes ao Paraná,           

meio ambiente (biodiversidade). 
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Para isso, a escola deverá buscar melhor adequação possível às          

necessidades do aluno e do meio social, oferecendo uma diversidade de           

programas ou tipo de estudos. 

Nesse sentido os temas sociais contemporâneos em conjunto com os          

estudos da Agenda 21, estarão sendo contemplados pelas diversas disciplinas          

de forma interdisciplinar e também em projetos. 

Diante disso a nossa proposta prevê o aprendizado por disciplina por           

entender que isto proporcionará uma melhor qualidade para o processo          

ensino-aprendizagem sistematizando um conjunto de disposições a       

atitudes como pesquisar, selecionar informações, analisar, sistematizar       

argumentar, cooperar, incluindo aí a cidadania, o trabalho e a          

continuidade dos estudos. A linguagem pela sua natureza transdisciplinar é          

considerada como capacidade humana de articular significados coletivos e         

compartilhá-los. 

Considera-se o papel do professor, que conhecendo os conteúdos e a           

realidade dos alunos estando convicto da importância e da possibilidade de seu            

aprendizado por todos os seus alunos selecionará os conteúdos,         

problematizando e promovendo o diálogo, assim favorecerá condições        

tomando os alunos agentes do aprendizado. 

Todas as disciplinas da Base Nacional Comum e da parte diversificada estão            

organizadas de forma contextualizada e interdisciplinar no sentido de produzir          

um conhecimento efetivo, de significado próprio. 

Assim esperamos uma aprendizagem que produza um conhecimento        

real e útil para a vida dos alunos, e que lhes propicie uma interpretação sobre               

as transformações constantes, garantindo uma formação cidadã com        

desenvolvimento integral. 

A interdisciplinaridade se dará na prática docente através da associação          

ensino e pesquisa em sala de aula e da contextualização das escolhas de             

conteúdos programáticos. Os professores das diferentes disciplinas, ao        

assumirem tal postura frente ao saber construído na escola, com objetivos           
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comuns, atuando como mediadores da construção da autonomia intelectual         

concretizaram um real processo interdisciplinar. 

Para atingir esta proposta faremos grupos de estudos por área,          

modalidade, reuniões pedagógicas, encontros, conferências e      

desenvolveremos projetos como segue anexo. 

Dessa forma, a nossa pratica pedagógica se desenvolve numa visão           

histórico crítica. 

Dentro dessa perspectiva o que necessitamos é de grandes mudanças          

efetivas na sala de aula e na sociedade, assim se pensa no mestre tanto do               

ponto de vista didático-pedagógico quanto político. Esta postura indica que o           

conhecimento escolar passa a ser teórico-prático e o papel por excelência do            

professor é trabalhar os conteúdos contextualizados em todas as áreas do           

conhecimento humano. Isto indica que o ponto de partida possa ser uma leitura             

crítica da realidade social mais ampla. 

Para o desenvolvimento dessa proposta pedagógica toma-se como        

marco referencial epistemológico a teoria dialética do conhecimento. 

Dentro dessa concepção, o aluno assume uma atitude investigativa,         

uma reflexão crítica sobre os conteúdos. 

Dessa forma a prática pedagógica se consolida por meio do diálogo e da             

troca de experiências; nas palavras de Paulo Freire (1978) "ambos são           

sujeitos educador e educando crescem juntos, pois ninguém educa ninguém,          

como tampouco se educa sozinho; os homens se educam em comunhão,           

midiatizados pelo mundo." 

Dessa forma firma-se uma proposta pedagógica que entende o currículo          

como um agente transformador que contextualizado nos conteúdos permite         

uma inter-relação ou flexibilidade com os temas contemporâneos. Assim todas          

as disciplinas através de seus conteúdos procurarão oportunizar a todos os           

alunos conhecimentos de diferentes linguagens por meio de práticas         

pedagógicas que permitam a inclusão de todos os alunos no processo de            

ensino e de aprendizagem, levando em conta a diversidade econômica, social           

e cultural existente. 
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De acordo com os conteúdos, estes estão voltados com prioridade para           

a realidade dos alunos uma vez que de forma interdisciplinar se distância da             

fragmentação dos conteúdos. 

As avaliações são realizadas de várias formas (pesquisas, projetos,         

avaliações de médio valor, trabalhos, etc.) e possuem o intuito qualitativo e não             

quantitativo. 

Desse modo a escola objetiva e torna eficaz a recuperação de estudos,            

por acreditar que através de outras metodologias e retomando as dificuldades           

dos alunos conseguirá superar problemas de não aprendizagem, através de          

uma metodologia histórico-crítica que valoriza o diálogo e a aprendizagem          

recíproca. 

Essa proposta constrói questionamentos pedagógicos, pois se ensina        

para desenvolver nos alunos diversas capacidades e linguagens, conceitos,         

leituras, compreensões, valores, ética, autonomia, cooperação (troca, diálogo)        

que lhe transforme a vida por meio de lições humanas. 

Quem ensina também aprende e quem aprende também ensina. O fato           

de aprender está ligado no objeto de estudos, numa interligação de pessoas            

que interagem por meio de uma construção de mudanças. Isso significa que o             

aluno necessita estar aberto ao conhecimento e não só ele aprende, mas toda             

a comunidade escolar, assim a aprendizagem se faz real quando há           

participação. 

Transpondo esta teoria para nossa escola, pensa-se que todos os          

funcionários, equipe pedagógica, professores, pais são educadores, assim o         

processo ensino-aprendizagem se constrói em todas as relações e não          

somente na mediação professor-aluno. 

Desta forma, após análise de referencial teórico, apresentamos o         

entendimento que o coletivo (de professores, funcionários, pais, alunos equipe          

pedagógica, órgãos colegiados e direção), atuantes na instituição possui a          

respeito das variadas temáticas que envolvem o trabalho na escola e para            

tanto, o Colégio Estadual Padre José Pires Ensino Fundamental e Médio           

defende como concepção de: 
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• Homem: Um cidadão crítico e atuante, capaz de transformar, intervir ou            

modificar a sociedade em que vive, lutando contra a ideologia vigente,           

legitimando as lutas sociais, buscando assim, intervir e transformar a sociedade           

em que vive, de forma responsável, tornando-a uma sociedade mais justa e            

igualitária. 

• Mundo e Sociedade: Vivemos num mundo globalizado, num sistema          

capitalista, que valoriza o lucro e o consumismo, dessa forma, cabe a escola             

formar sujeitos que possam lutar intelectualmente contra a ordem social          

imposta. A escola está inserida numa sociedade dividida em classes e com            

uma ideologia dominante e buscamos formar cidadãos que lutem por uma           

sociedade mais justa, igualitária, que respeite à diversidade, que busque a           

ética como princípio para enfrentar e resolução os problemas sociais, uma           

sociedade mais politizada, na perspectiva humana. 

• Educação: A educação que almejamos é uma educação para a vida, que             

busque através da formação humana em sua dimensão histórica, cultural e           

social. Buscando desta forma, o engajamento de todos e desenvolvendo o           

sentimento de 'pertença', que é essencial para que se desenvolva a verdadeira            

participação. Esta, que deve estar pautada na mobilização, para a          

emancipação dos sujeitos, tornando-os autônomos, com desejo de mudança         

social. 

• Gestão: A gestão que o Colégio Estadual Padre José Pires Ensino            

Fundamental e Médio defende, é uma gestão democrática e participativa, que           

busque gestionar com a participação efetiva de todas as instâncias colegiadas,           

fortificando a criação de uma cultura da participação, num processo de           

reflexão/ação/reflexão sobre a realidade. Refletindo sobre o papel da escola          

pública sob a perspectiva da universalização, fortalecendo os segmentos para          

que estes exerçam a cidadania e a função do controle social e conquista de              

políticas públicas, num processo de tomada de decisão com o compromisso           

coletivo com e para o coletivo. A escola deve se tornar dinâmica, democrática,             

reflexiva e mobilizar toda a comunidade escolar para enfrentar e resolver os            

problemas através da análise da real situação, identificando as prioridades e           
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propondo metas a curto, médio e longo prazo, definindo desta forma, ações            

educativas com o compromisso de formar cidadão. 

• Trabalho e Tecnologia: O trabalho faz parte da história da humanidade, é uma              

atividade que está "na base de todas as relações humanas, condicionando e            

determinando a vida. É (...) uma atividade humana intencional que envolve           

forma de organização, objetivando a produção dos bens necessários à vida"           

(Andery, 1998, p. 13). A função da escola é preparar para o mundo do trabalho,               

tendo como princípio e entendimento a construção histórico-social, integrado a          

ciência e a cultura. Buscando unir tecnologia e humanização para melhorar, a            

vida em sociedade, enfrentando os problemas sociais e reconhecendo a          

legitimidade das lutas contra a ideologia vigente. As tecnologias fazem parte do            

nosso dia-a-dia, na nossa vida pessoal e profissional. As novas tecnologias           

geram novas linguagens, comportamentos, culturas, novos desafios e        

necessidades para toda a sociedade. Hoje aluno e professor sentem cada dia            

mais a necessidade de utilizar as tecnologias a seu favor. Embora seja apenas             

um recurso, seu uso correto, pode transformar-se num princípio pedagógico          

que vai dinamizar a ação, a interatividade e o prazer dos indivíduos envolvidos             

na educação em usá-las e, se possível dominá-las. 

• Conhecimento e Cultura - Cabe a escola propiciar aos seus alunos os             

conhecimentos universais, o saber elaborado, cientifico, erudito e        

historicamente construído. Socializar os bens culturais através do processo         

escolar. A cultura é resultado de toda a produção e segundo Saviani,            

para sobreviver o homem necessita extrair da natureza, ativa e          

intencionalmente os meios de sua subsistência. “Ao fazer isso ele inicia o            

processo de transformação da natureza, criando um mundo da cultura” (1992,           

p, 19). A cultura possui caráter social, é instrumento de coesão social e             

pressupõe uma linguagem. O conhecimento é construído em meio à cultura           

existente, tanto no que compete à cultura popular como o que compete            

à cultura erudita. A escola, enquanto instituição do saber participa na produção            

e difusão da cultura erudita, mas também repassa a cultura popular. Cabe a             

escola, assumir seu papel enquanto instituição nesse processo. Dessa forma,          
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não podemos nos omitir frente ao papel socializador que a escola possui,            

assumindo o compromisso de difundir a cultura erudita, respeitando e          

valorizando a cultura popular como expressão do nosso povo, na certeza de            

atender à diversidade cultural que nos envolve. Currículo - A seleção de            

conhecimentos que o ser humano necessita para ser um verdadeiro cidadão,           

tendo como base a história, política, sociedade e ciência é o currículo. E é pelo               

currículo que a escola deve levar seus alunos a se emanciparem e a se              

tornarem autônomos e cidadãos. Mas para isto, deve buscar entender as           

relações de poder existentes e ser critico para com a ordem social vigente.             

Segundo Gouveia (2001) "Caberia à escola, pela mediação do currículo,          

possibilitar a tomada de consciência a respeito das relações de poder e de             

controle presentes nas instituições. Esta finalidade converter-se-ia na condição         

fundamental para a realização de um projeto pedagógico que tivesse como           

alvo a emancipação humana" É preciso compreender e analisar a escola pela            

via do currículo, compreendendo as relações de poder e a busca da            

emancipação humana. 

• Tempo e Espaço Escolar: É fundamental entendermos que toda e qualquer            

ação dentro do contexto escolar deve estar pautada em caráter pedagógico.           

Portanto a escola deve distribuir e organizar seus tempos e espaços de modo a              

garantir o efetivo processo de ensino e aprendizagem, com vistas a legitimar            

seu principal papel, o de ensinar. 

• Cidadania: Para que a escola forme para a cidadania é preciso que ela esteja               

vinculada a um projeto de escola democrática, igualitária, participativa,         

formativa e crítica, pois a formação para cidadania consciente acontecerá          

quando o indivíduo conseguir sair da zona do conforto em que se encontra,             

para assumir responsabilidades de mudança e busca de uma sociedade justa           

através do conhecimento, do respeito, da dignidade e preocupação com a vida            

humana. Em 1882, Rui Barbosa já afirmava que "a instrução do povo tem             

especialmente em mira habilitá-lo a governar a si mesmo." Ou seja, torná-lo um             

cidadão. 
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• Formação Continuada: A proposta da SEED-PR para a formação continuada           

está pautada na democratização da educação e a busca de novas formas de             

formação continuada, se preocupando com as necessidades reais da escola          

pública, garantindo assim a efetivação da educação e consequentemente         

buscando a melhoria da qualidade desta Educação, assim como valorização de           

tais profissionais. No Colégio Padre José Pires Ensino Fundamental e Médio a            

formação continuada merece destaque nestes últimos anos, pois a equipe          

pedagógica, os docentes, os Agentes Educacionais II e Agentes Educacionais I           

participaram de alguma forma, de cursos ou grupos de estudos, na forma            

presencial ou na modalidade à distância, para complementação de sua          

formação inicial. A utilização dos laboratórios, biblioteca, sala de vídeo e           

demais materiais pedagógicos são feitos de forma coletiva e interdisciplinar,          

oportunizando a aprendizagem efetiva dos alunos. 

• Processo Ensino Aprendizagem: Sabe-se da importância do entendimento         

global do aluno em formação para um desenvolvimento satisfatório em termos           

emocionais, cognitivos, pedagógicos e sociais. As crianças passam grande         

parte de suas vidas na escola e lá desenvolvem e demonstram muitas de suas              

habilidades e limitações. Torna-se provável que fragilidades emocionais fiquem         

à mostra na escola. É comum que problemas extraclasses enfrentados pela           

criança interfiram em seu rendimento escolar cabendo ao professor quando          

possível, detectar e denunciar que algo não esteja bem. Gilda Luck (2002)            

afirma que a escola elitista rotula, discrimina e estigmatiza alguns alunos como:            

especiais, excepcionais, carentes, deficientes, privados culturalmente, 'para       

justificar frequentes insucessos. Ao mesmo tempo em que os prepara para um            

fracasso internalizado como culpa para justificar as desigualdades da         

sociedade de classes. Às deficiências diagnosticadas, a escola responde         

tentando compensar as carências que existem, a partir da comparação entre           

alunos reais que chegam à escola e os alunos ideais, relembrados por todos             

com nostalgia. Bem sabemos que anteriormente os conteúdos transmitidos         

eram muito distantes do conhecimento que os alunos tinham e a prática            

docente arcaica certamente responsável pelo insucesso escolar dos alunos. 
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10.5 CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

À cada idade corresponde uma forma de vida que tem valor, equilíbrio,            

coerência que merece ser respeitada e levada a séria à cada idade            

correspondem problemas e conflitos reais (...), pois tempo todo, ela (a           

criança) teve de enfrentar situações novas (...) Temos de incentivá-la a           

gostar da sua idade, a desfrutar do seu presente. (Snyders, 1993. Aput            

Fioravente e Campos, 2007) 

 

De acordo com o dicionário Aurélio infância é o "período de vida humana             

desde o nascimento até à puberdade." ” Sabe-se que há uma diversidade de             

concepções que influenciam a forma como cada sociedade, comunidade ou          

grupo se relaciona com suas crianças, o que torna importante a busca de uma              

maior compreensão dessas concepções. 

Outra fase da vida humana que necessita de atenção especial e para            

isso deve ser estudada e entendida é a adolescência. 

De acordo com o dicionário Aurélio adolescência é "Idade da vida           

compreendida entre a puberdade e a idade adulta." 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o período entre 10 e 19 anos de               

idade (CONTI et al., 2005), o qual é marcado pelo crescimento e            

desenvolvimento acelerado. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)          

considera adolescente aquela pessoa "entre doze e dezoito anos de idade." 

É fato que a adolescência é um processo da vida marcado por            

mudanças rápidas tanto no físico como no psicológico. É um período de            

importantes transformações no corpo, no modo de pensar e agir. Estas           

transformações físicas, sociais e emocionais muitas vezes também        

transformam as relações do adolescente com a família, amigos e na sua visão             

de mundo. 

A palavra "adolescente" vem do latim adulescere, que significa crescer,          

desenvolver, aumentar, tornar-se maior. Contudo sabemos que o conceito de          

adolescência é muito mais amplo, pois engloba não só as transformações           

físicas, mas também as transformações psicológica, familiar e social. 



36 

 

Tourinho e Tourinho (1998) diz que "o início da adolescência é marcado por um              

período de aumento acelerado no peso e na estatura. A idade de início,             

duração e intensidade do estirão de crescimento, entretanto, é determinada          

geneticamente com enorme variação de indivíduo para individuo". 

 

Na busca dessa nova identidade faz uma reflexão sobre o mundo, à            

sociedade e sua vida. Muitas são as influencias sobre sua vida, a mídia, os              

amigos. 

Para Tiba (1986) a adolescência é a fase mais complexa e dinâmica na             

vida do ser humano, o jovem oscila entre comportar-se ora como adulto, ora             

como criança. Essa fase de crescimento implica um período de mudanças           

físicas e da maneira de pensar e sentir, sendo visto por muitos como um              

momento de conflito ou de crise. 

O papel da família é inquestionável nesta fase e juntamente está o da             

escola. Dalben (1991, p. 60) discorre sobre o papel da escola nesta etapa da              

vida descrevendo que: 

A escola coloca-se na vida do jovem como uma instituição de grande            

significado. [ ... ] Nela o adolescente pode escolher suas próprias amizades e             

desenvolver seus próprios interesses. Identificar-se-á com seu grupo e poderá          

formular seus primeiros projetos para o futuro, elaborando o presente e           

superando-o. E neste momento que o indivíduo adquire consciência da          

sociedade que o norteia. [ ... ] percebe as diferenças sociais e argumenta a si               

próprio e com o mundo sobre as alternativas de mudança [...] 

 

É preciso ressaltar que a escola tem um papel fundamental na vida do             

adolescente, dentro da instituição escolar ele vive parte da sua vida, se            

relaciona com amigos, professores, lida com seus medos, angustias alegrias e           

tristezas. Cabe à escola a tarefa de se responsabilizar com uma educação            

pautada humanização, com ética, compromisso social e com objetivo de          

desenvolver o indivíduo em todos seus aspectos permitindo a estes que se            

informem, questione, participem da sociedade se apropriando de seu legado          

cultural e buscando a transformação social, para viver numa sociedade justa e            
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igualitária. Tomando consciência da sua história e se responsabilizando por          

ela. 

Segundo Arroyo, 2004 "O direito à educação e ao conhecimento inclui o            

direito, a saber, o que significa, hoje, estar no mundo como crianças,            

adolescentes e jovens." 

Neste sentido cabe à escola olhar para as necessidades do adolescente,           

compreendendo-o como ser social e histórico, proporcionando a este um          

ambiente educativo que efetive o processo de apropriação do conhecimento          

historicamente construído pela humanidade. 

Na busca de garantia ao ser em desenvolvimento o Estatuto da Criança            

e Adolescência, estabelece em seu art. 3º que: 

 

A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais           

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que           

trata esta Lei, assegurando –se -lhes, por lei ou por outros meios, todas             

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o          

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições         

de liberdade e de dignidade. (ECA, 2015, p. 10) 

 

Com o ECA institui-se que é dever do Estado, da família e da             

sociedade garantir o direito de crianças e adolescentes à liberdade, à           

dignidade, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, à cultura,            

ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção do trabalho. Além disso,             

prevê a proteção contra qualquer forma de exploração, discriminação, violência          

e opressão as crianças. 

 

 

10.6   CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

De acordo com o caderno orientação ensino de noves anos,          

alfabetização é a "aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico de escrita           

e das técnicas para seu uso" e Letramento é o "desenvolvimento de            

competências para o uso da tecnologia da escrita" 
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São diversas as teorias que abordam o conceito de alfabetização e           

letramento. No Brasil, por décadas discutiu-se a eficiência dos métodos:          

sintético e analítico. Contudo esses métodos não eram capazes de evitar os            

fracassos advindos das diferenças individuais e da aprendizagem inicial da          

leitura e escrita. 

Essa concepção está centrada numa visão comportamental da        

aprendizagem, que se baseava na repetição, memorização, reforço e cópia. 

Nos anos 80, a alfabetização ganha novos olhares, o foco das           

discussões se baseava na psicologia cognitiva e na psicolinguística. Essa nova           

concepção utilizava situações reais e se preocupava com a compreensão do           

funcionamento dos sistemas alfabéticos de escrita. Emília Ferreiro e Teberosky          

defendiam que as atividades de leitura e escrita eram atividades comunicativas           

e que deviam, portanto, ocorrer por meio de textos reais onde o leitor ou              

escritor pudessem atribuir significado ao que está graficamente representado         

nos textos escritos. Conforme discuti VYGOTSKY (1987, p. 129), "o processo           

de aquisição da língua escrita tem uma pré-história, que é o momento            

progressivo da apropriação pela criança, da idéia, de representação que          

sempre tem como base, a fala". 

Discutiu-se então, a relação entre o desenvolvimento de uma         

capacidade para refletir sobre as unidades sonoras das palavras e as           

diferenças individuais na aprendizagem inicial da leitura e da escrita em           

sistemas alfabéticos de escrita. 

Portanto, as pesquisas da década 80 e as concepções teóricas que se            

sucederam deram margem à modelos pedagógicos diferenciados de        

alfabetização, alguns com ênfase muito forte no processo de letramento, ou           

seja, uso de práticas de leitura e escrita na sala de aula e outros que               

consideraram a necessidade de atividades específicas de alfabetização e que          

reconheceram a importância de acatar os resultados oriundos da literatura que           

investigou o impacto do estímulo à consciência fonológica sobre a          

aprendizagem de escritas alfabéticas. 
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O desenvolvimento dos aspectos envolvidos na aprendizagem da leitura         

e da escrita deve ser o foco principal do entendimento na alfabetização e             

letramento desde o inicio da escolaridade. 

Soares (2004) afirma que: 

 

Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integração e pela         

articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da língua           

escrita é sem dúvida o caminho para superação dos problemas que vimos            

enfrentando nesta etapa da escolarização; descaminhos serão tentativas de         

voltar a privilegiar esta ou aquela faceta como se fez no passado, como se faz               

hoje, sempre resultando no reiterado fracasso da escola brasileira em dar às            

crianças acesso efetivo ao mundo da escrita. 

 

Sendo a alfabetização e o letramento processos variados é importante          

um ensino da aprendizagem inicial que oriente aos processos diversos,          

conforme descrito no caderno de orientações. 

 

Na área da alfabetização, que envolve a aquisição do sistema alfabético           

e ortográfico da escrita, sua compreensão e apropriação das relações          

fonema-grafema e as técnicas e convenções para seu uso e na área do             

letramento, que evolve o desenvolvimento das diversas competências        

necessárias para participação adequada e eficiente nas diferentes práticas         

sociais de que a língua escrita faz parte integrante, entre outras: aprender a             

reconhecer, ler e compreender diferentes gêneros de textos, com diferentes          

objetivos, para diferentes interlocutores, em diferentes situações; da mesma         

forma, aprender a escrever diferentes gêneros de textos, com diferentes          

objetivos, para diferentes interlocutores, em diferentes situações; conhecer e         

saber utilizar fontes escritas de informação; desenvolver atitudes e         

comportamentos positivos em relação à leitura. 

A proposta pedagógica deve garantir desde o início da escolarização um           

ensino consistente, dando suporte ao desenvolvimento na aprendizagem da         
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leitura e da escrita, assegurando neste tempo escolar atividades de estimulem           

e dê consciência do processo de leitura e escrita como prática social. 

É importante, nesse sentido, que o professor pense a alfabetização na           

perspectiva do que a escrita representa de seus valores e usos sociais, além             

da compreensão de como se organiza esse sistema de representação. 

Podemos avaliar que o desafio maior da escola no processo de           

alfabetização e letramento é o de conciliar esses dois processos, assegurando           

aos alunos apropriação do sistema alfabético-ortográfico e de condições         

possibilitadoras do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita.            

Assim, entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela            

que contempla', de maneira articulada e simultânea, a alfabetização e o           

letramento. Essa maneira mais adequada está intimamente ligada à didática do           

professor e sua metodologia. 

 

10.7 - PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO ENTRE O ENSINO FUNDAMENTAL,         
ANOS FINAIS, BEM COMO DO ENSINO MÉDIO 
 

O objetivo da implantação do ensino fundamental de nove anos é           

assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar,            

maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais          

ampla. Contudo sabemos que somente aumentando o tempo da criança no           

convívio escolar não garante sua efetiva aprendizagem é preciso também          

garantir neste tempo uma maior e melhor qualidade na educação, garantindo           

que esse maior tempo seja de efetivo trabalho pedagógico com o objetivo de             

ensinar e aprender. Não se esquecendo de que a articulação deve ser gradual             

e constituir em propostas pedagógicas que visem garantir o diálogo e           

interação. 

Não devendo se constituir em uma medida somente administrativa e sim           

numa sequência do processo de ensino e aprendizagem, com vistas ao           

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, levando em consideração os          

aspectos cognitivo, físico, emocional, social e afetivo., reconhecendo acima de          

tudo a sua identidade e os respeitando como sujeitos no processo de ensino e              

aprendizagem. 
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Cabe a escola romper com alguns conceitos pré elaborados e acabados,           

revendo posturas, estratégias, metodologias para que os alunos do ensino          

fundamental anos iniciais possam ter a garantir da continuidade na          

escolaridade e sequência na sua aprendizagem, sem ferir seus direitos, suas           

expectativas, anseios e necessidades. 

A articulação das etapas do ensino fundamental anos iniciais e anos           

finais pressupõe reflexão, ajustes, mudança de atitudes e postura frente aos           

alunos, tendo sempre como objetivo a aprendizagem e o sucesso do aluno.            

Auxiliando nos aspectos individuais e sociais dos indivíduos que pressupõe um           

trabalho coletivo na construção da identidade, na participação efetiva como          

pertencente a comunidade escolar, na aceitação do outro e de si mesma, na             

ação-reflexão-ação do educando e dos educadores 

 

É fato que de um ano para o outro, uma série para outra há sempre uma                

ruptura. Contudo, cabe a escola propiciar aos seus educando uma transição           

tranquila, buscando articulação entre as escolas municipais da região, de onde           

se originaram os alunos, contatando com os alunos e equipe pedagógica,           

conhecendo a Proposta Pedagógica dessas instituições e procurando dar         

continuidade as propostas didático-pedagógicas. 

Para que a escola cumpra com a proposta de articulação e necessário            

que se preocupe e proponha ações de intervenção pedagógica na verificação,           

observação, constatação e intervenção nas necessidades de aprendizagem,        

garantindo as condições básicas para efetivação do processo de socialização e           

apropriação do conhecimento científico. 

 

10.8 -  CONCEPÇÃO HISTÓRICO CRÍTICA 
 
 

Para compreendermos a concepção que melhor atende aos anseios e          

necessidades da escola pública, de hoje, é necessário compreendermos o          

surgimento da escola e sua trajetória histórica. Segundo Saviani 1996, p. 152.            

"Se antes, no comunismo primitivo, a educação coincidia com o próprio           

processo de trabalho, a partir do advento da sociedade de classes com o             
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aparecimento de uma classe que não precisava trabalhar para viver, surge uma            

educação diferenciada. E é aí que esta localizada a origem da escola. A             

palavra escola em grego significa o lugar do ócio". 

Durante a Idade Média, com a origem das propriedades privadas, o           

homem passou a separar o trabalho manual do trabalho intelectual, e assim,            

surge a escola para atender a esta nova classe. Partindo desse princípio é             

importante refletirmos sobre a população que a escola pública de hoje atende e             

para quê serve esta escola, pois ao recorrermos à história veremos que para             

cada tipo de sociedade foi se constituindo um novo modelo de educação. 

Partindo desse pressuposto, podemos analisar que a condução histórica         

da educação, nos remete as várias concepções pedagógicas e podemos          

perceber que todas elas têm uma intencionalidade diretamente relacionada         

com as questões políticas e econômicas, com bases nos interesses das           

classes dominantes. Para tanto, se faz necessário compreender os         

fundamentos filosóficos que dão base teórica as concepções, bem como os           

interesses das classes dominantes que lutam para a manutenção do status           

quo, compreendendo desta forma, a importância da superação dessas         

concepções para emancipação humana e consequentemente a superação da         

ideologia imposta. 

O materialismo afirma que tudo é matéria, que as coisas acontecem no            

plano real e não no mundo das idéias e que a única coisa da qual se pode                 

afirmar a existência é a matéria, sendo contrário, ao pensamento de que a             

verdadeira realidade está no mundo das idéias. O materialismo indica que o            

conhecimento humano atinge a realidade material, o palpável. Assim, por          

materialismo histórico se designa a concepção que afirma ser todo o processo            

histórico decorrente dos fatores materiais: forças produtivas e relações de          

produção. O materialismo brotou da atitude de valorização da razão humana e            

da natureza (Lara, p.78). O materialismo passa a ser entendido não como um             

mistério a ser contemplado, mas como um desafio a ser superado - a fé e o                

místico, o sobrenatural, o idealismo e a religião presentes na ordem medieval,            

contestada pela burguesia aprimoram a descoberta do método        
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científico-experimental, da razão, e das invenções tecnológicas. O homem,         

com sua razão penetra os segredos, reconhecendo as leis, colocando-as a seu            

serviço. A razão torna-se o tribunal para qual o homem apela quando necessita             

encontrar explicações. A natureza se transforma em objeto de estudo, de           

pesquisa e de ação transformadora. Na Idade Moderna, a ciência passou a ser             

o saber por excelência. Somente aquilo que o homem atinge através do            

método científico é real. A ciência se transforma em fonte válida do            

conhecimento. De abordo com Lara (1999, p. 81), "três grandes versões           

materialista se impõem: o positivismo, o materialismo histórico e dialético e o            

materialismo cientista e evolucionista". 

No materialismo positivista buscou-se sistematizar e justificar o        

conhecimento através da ciência, das quais Comte admitia seis, sendo elas:           

matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia e através das          

mesmas tenta-se explicar e resolver os problemas do mundo e da           

humanidade. Entretanto, os direitos e a liberdade do homem são ignorados,           

devendo este, mesmo e a liberdade do homem são ignorados, devendo este,            

mesmo sem compreender tais ciências, aceitar e se submeter cegamente as           

conclusões científicas. Nesta época, há um grande progresso nas ciências e o            

homem inicia um processo de superação das explicações divinas para as           

científicas. Para o positivismo o princípio básico se resume em legitimar os            

fatos pela razão e pela ciência e os demais dados culturais, religiosos, sociais             

ficariam fora dos interesses de pesquisa, já que não eram conhecimento           

científico. Todo o conhecimento vem do mundo material e da comprovação           

científica e é somente neste conhecimento neste conhecimento que o          

pesquisador deve se ater e todo o conhecimento que transcende a razão, a             

lógica deve ser descartado. Porém a crítica a esta versão vem de que o mundo               

não pode ser governado somente pela ciência, ignorando assim o          

conhecimento histórico e social, e ignorando também a relação entre          

conhecimento cientifico e classes sociais, desqualificando desta forma, a         

história da humanidade e a história das lutas sociais. 
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No materialismo cientista ou evolucionista o fundamento principal é o          

critério cientifico, através do qual se questionam toda e qualquer interpretação           

fixista da realidade. Com o positivismo há um grande progresso nas ciências e             

diante dessas discussões e reflexões surge nó campo filosófico o          

evolucionismo que busca explicar segundo Lara, p. 89 que "a evolução seria a             

explicação última de tudo o que existe, a partir de um primeiro princípio             

indiferenciado.". Para os evolucionistas, o espírito não passa de matéria e a            

multiplicidade dos seres é somente resultado da evolução. A crítica a esta            

versão é baseada no fato de que a mesma não se sustenta apenas no critério               

científico já que precisa da metafísica para compreender o processo          

evolucionário. Alguns pressupostos do evolucionismo dizem respeito à origem         

hereditária e a seleção dos indivíduos. Para tanto, não podemos acreditar que            

tais aspectos se sobressaiam aos aspectos do processo de aprendizagem de           

sujeitos sociais e históricos, sujeitos esses, que precisam garantir as lutas           

sociais a favor da classe trabalhadora. Ao tratar o materialismo histórico           

dialético, fundamentado em Marx, (LARA, p. 84), argumenta que Marx faz da            

história o objeto de suas reflexões, choca-se com as situações de miséria            

criadas pela revolução industrial. Para ele, a história com seus efeitos torna-se            

brutal diante da classe burguesa empenhada em justificar a nova ordem           

socioeconômico, enquanto camufla o real processo histórico. Marx interpreta a          

história como sendo - não a história da ideia, do absoluto, do plano divino, mas               

sim, como - fruto da ação do homem concreto, e a base de todas as relações                

humanas que tecem a história e material, ou seja, são as relações de produção              

que brotam de maneira concreta através das forças produtivas, (LARA, p.85).  

Assim, forças produtivas e relações de produção constituem a estrutura          

social, enquanto todas as outras relações se firmam nessa, constituindo a           

superestrutura. Assim quando o processo histórico e as relações de produção,           

sempre em mãos de uma determinada classe, não espelham mais a realidade            

das forças produtiva gera a propensão da crise. Dessa forma, a tese do             

materialismo histórico é a de que a história configura-se como luta de classes.  
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A luta de classes torna-se expressão da dialética, quando uma classe           

opõe-se a outra. Portanto, a concepção que melhor atende as necessidades da            

escola pública de hoje é a do materialismo histórico e dialético, fundamentado            

em Marx que se configura na Pedagogia Histórico Critica. 

O trabalho pedagógico, em todos os tempos e espaços, precisa          

possibilitar aos sujeitos nele envolvidos, compreender a totalidade da prática          

social humana, do trabalho humano em sua unidade de ação e reflexão.            

Compreendam ainda o processo sócio histórico da humanidade como processo          

produzido pelos homens, que não está dado, mas que é realizado na prática             

social, que se transforma e se supera continuamente no dia a dia na vida              

social, fazendo e recriando a história. 

Buscar o real significado do aluno concreto é de fundamental          

importância nesta perspectiva de trabalho, visto que, ela fornece elementos          

para compreender o aluno como sujeito histórico, superando uma visão          

limitada e classificatória, que restringe a existência desse aluno à sua           

dimensão cotidiana, interpretando-o por suas características visíveis,       

aparentes, empíricas, perdendo-se a dimensão essencial do ser. Nesta         

perspectiva o ser humano, o sujeito, o aluno concreto é uma síntese de             

múltiplas determinações sociais. 

Neste sentido cabe conceber a concepção Histórica Critica como a          

pedagogia que pretende resgatar a verdadeira função da escola publica,          

reconhecendo seu público alvo e atendendo seus anseios, lutando para a           

transformação social, através de uma educação que esteja a favor da           

emancipação, de forma a garantir a igualdade de acesso e permanência, uma            

educação democrática, com vistas a formar cidadãos críticos para atuar na sua            

realidade, sujeitos emancipados, críticos diante desta sociedade que se         

caracteriza pelo modo de produção capitalista, para que com a apropriação do            

saber os sujeitos possam ter condições para efetivamente participar nas lutas           

sociais, propondo a transformação social e superando a ordem imposta pelos           

dominantes. A Pedagogia Histórico Crítica assumi o posicionamento sobre o          
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que é educação e o que significa educar seres humanos. Segundo Saviani,            

(1991, p.103): 

 

A Pedagogia Crítica implica a clareza dos determinantes sociais         

a educação, a compreensão do grau em que as contradições da           

sociedade marcam a educação e, consequentemente como é        

preciso se posicionar diante dessas contradições e desenreda a         

educação das visões ambíguas, para perceber claramente qual        

é a direção que cabe imprimir a questão educacional. 

 

É preciso ter clareza que as contradições existentes na sociedade          

interferem na educação, que não há prática neutra, já que a escola está             

inserida numa sociedade, impregnada de intenções, valores e ideologias.         

Cabe, portanto, a educação libertar o homem através da formação escolar, do            

conhecimento científico. Apoiado em Gramsci, Saviani (1991, p. 103) define a           

escola como "uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber           

elaborado, e não do saber espontâneo, do saber sistematizado e não do saber             

fragmentado, da cultura erudita e não da cultura popular". 

Desta forma, somente a apropriação deste conhecimento que libertará         

da alienação os sujeitos e estes terão o compromisso não apenas de manter a              

sociedade, mas de transformá-la a partir da compreensão dos condicionantes          

sociais e da sua formação intelectual e critica. E para tanto, a Pedagogia             

Histórico crítica defende o método dialético, Saviani (1985, p 77) valoriza e            

conceitua a educação como "uma atividade mediadora no seio da prática social            

global". Mediação que deve pautar a prática pedagógica, num processo          

dialético. E Saviani, seguindo, ainda, esta lógica, propôs para o método de            

ensino os seguintes passos: a prática social, como ponto de partida; a            

problematização; a instrumentalização; a catarse; e a prática social, como          

ponto de chegada. Deste modo podem-se elencar os passos do método de            

ensino: 

1º - A Prática Social - Ponto de partida - Neste momento a compreensão do               

professor é sintética e com possibilidade de superação, já que é possível de             
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superação e do aluno é uma compreensão sincrética, ou seja, pautada no            

senso comum e de forma fragmentada da prática social. Segundo Saviani           

(2007. p. 70): "A compreensão do professor é sintética porque implica certa            

articulação dos conhecimentos e das experiências que detém relativamente à          

prática social". 

2º - A problematização - É neste momento que são levantadas as questões, ou              

seja, as problemáticas a serem solucionadas no campo da prática social           

através da sistematização dos conhecimentos. 

3º - A Instrumentalização — É o momento de se apropriar dos conhecimentos             

teóricos sistematizados, historicamente cientificamente elaborados, para que       

pela apropriação intelectual possam compreender os problemas detectados na         

pratica social, a fim de se libertar das condições de exploração em que vivem. 

4º - A Catarse — É o momento da aprendizagem efetiva. Segundo Saviani             

(2007, p.71), "trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais,         

transformados agora em elementos ativos de transformação social". 

5º - O ponto de chegada — Entendida como a própria prática social. Conforme              

Saviani (1991:82), a prática social inicial e final é a mesma, embora não o seja.  

É a mesma enquanto se constitui "o suporte e o contexto, o pressuposto e o               

alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica. E não é a mesma, se               

considerarmos que o modo de nos situarmos em seu interior se alterou            

qualitativamente pela mediação da ação pedagógica...". 

Portanto durante o processo de aprendizagem os alunos se modificam          

tanto intelectual quanto em relação as suas concepções, atingindo uma melhor           

compreensão social, histórica e científica, com uma nova mentalidade frente          

aos conteúdos estudados para a partir deste, tornarem-se conscientes da          

realidade em que vivem e sujeitos no processo histórico e social e desta forma,              

propor ações na construção de uma nova sociedade. 

Nesta perspectiva, a relação professor/aluno deve partir do principio que          

professor e aluno são seres concretos, sociais e históricos e cabe ao professor             

direcionar e mediar o processo ensino-aprendizagem. Tendo como        

direcionamento a prática emancipadora e buscando através da avaliação         
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diagnóstica, que deve ser permanente é contínua, obter informações que          

auxiliem na prática educativa, propondo intervenções a partir dos dados, para           

que assim, o aluno possa tomar conhecimento dos resultados de sua           

aprendizagem e propor as modificações que se fizerem necessárias para a           

garantia da aprendizagem. E a reflexão sobre o que nos fala Freire (1997), p.              

58-59 

( ... ) Se sonhamos com uma sociedade menos agressiva,          

menos injusta, menos violenta, mais humana, o nosso        

testemunho deve ser o de quem, dizendo não a qualquer          

possibilidade em face dos fatos, defende a capacidade do ser          

humano em avaliar, de compreender, de escolher, de decidir e,          

finalmente, de intervir no mundo. 

 

 

10.9 PRINCÍPIOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 
 

A educação proposta tem como objetivo estimular o desenvolvimento e          

a aprendizagem como um todo. Tal proposta deve valorizar o desenvolvimento           

do aluno em seus aspectos cognitivo, social, moral, afetivo e físico. A            

concepção de criança historicamente construída não se apresenta de forma          

homogênea no interior da sociedade, muito menos no interior da sala de aula.  

A natureza que as caracterizam como seres sociais apresentam         

individualidades que devem ser respeitadas. Essas constroem o conhecimento         

a partir de interações que vão sendo estabelecidas com seu meio. Assim, o             

conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim significação           

dessa realidade. Com esse entendimento o trabalho deve ser organizado de           

modo a enfatizar igualmente todos esses aspectos, visto que se pretende o            

desenvolvimento integral do aluno. Essa concepção deve se refletir na          

formulação dos objetivos, na metodologia e demais atividades a serem          

planejadas por toda a comunidade escolar. 

A elaboração desta análise representa um esforço coletivo de buscar          

nas ações, novos significados que contemple uma nova práxis educativa,          
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condição essencial para a tentativa de tornar os envolvidos mais conscientes           

das finalidades históricas da trajetória humana e da contribuição que a escola            

pública pode dar a essa trajetória. As contradições de sua dinâmica, de seu             

movimento complexo exigem também maior profundidade e propriedade de         

nossa ação e interpretação da realidade. 

Isto posto, ainda cabe ressaltar que a prática pedagógica a partir deste            

olhar mais abrangente possibilita a incorporação de uma nova concepção da           

relação teoria e prática, fortalecendo todo o coletivo e cada um, no plano da              

individualidade, para o enfrentamento das novas questões que a realidade          

social e escolar oferece constantemente. 

Com o objetivo de contribuir para uma intervenção coletiva sobre a           

escola que temos na direção da escola que queremos, tomou-se como           

referência norteadora os marcos teóricos Metodológicos da Pedagogia        

Histórico-Crítica, defendida por Saviani (1994), cuja fonte é o Materialismo          

Histórico-Dialético. A partir dessa teoria exige que se busque coerência          

teórico-metodológica, o que será garantido através das experiências e         

conhecimentos acumulados, sistematizados pela Filosofia - Epistemologia,       

Ética, Política, Estética, e pelas várias Ciências - História, Sociologia,          

Antropologia, Psicologia, e pelas Artes. Conceitos que buscam compreender o          

homem em seus propósitos de hominização e humanização, aprendizagem e          

desenvolvimento, sempre em relação com a natureza, com os outros homens e            

consigo mesmo. Ou seja, o homem às voltas com o mundo da natureza e da               

cultura, como ser social e histórico, forjado na práxis, isto é, através do             

trabalho. 

Ainda, o processo de hominização e humanização ultrapassam limites         

naturais, quando entendido como fruto do trabalho social, construído pelo          

homem de forma consciente através da criação social de instrumentos teóricos           

e práticos, ou seja, ferramentas, instrumentos, signos, símbolos, linguagem         

etc., necessários para dar conta da realidade objetiva. Realidade esta que vai            

sendo transformada ao mesmo tempo em que transforma. 
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Para a Pedagogia Histórico-Crítica a especificidade do trabalho        

educativo que tem como objeto o saber escolar sistematizado que a educação            

escolar deve promover, envolvendo a dialeticidade e a historicidade, parte do           

pressuposto de que é imprescindível considerar as condições sociais objetivas,          

concretas, reais e suas múltiplas determinantes como referência fundamental,         

sob pena de a Escola trabalhar com o conhecimento fragmentado, sem sentido            

e sem finalidade. Para os diversos segmentos que compõem a comunidade           

escolar, isso significaria prejuízo na sua compreensão da historicidade e          

dinamicidade da realidade e do sujeito. Limitaria sua concepção do sujeito           

como ser passível de transformar a realidade social, objetivamente dada, plena           

de contradições, e de ser por ela, transformado. 

Assim, esta proposta representa um esforço significativo na demarcação         

da especificidade da educação escolar, cujo objeto é a formação do sujeito no             

sentido da apropriação histórico-crítica do conhecimento sistematizado,       

conhecimento esse que foi e vem sendo produzido ao longo da história e de              

diferentes contextos. 

Assim, cabe ao Projeto Político Pedagógico a partir do pressuposto          

fundamental da concreticidade do aluno, subsidiar as decisões de cada ato           

educativo, sobre a escolha de conteúdo e forma, sobre a definição de            

processos avaliativos, o envolvimento de órgãos colegiados e da comunidade          

nas ações da escola, entre outros, enfim, o subsidie as decisões tomadas pelo             

coletivo da escola. 

 

 

 

10.10- PRINCÍPIOS LEGAIS 
 
 

O Projeto Político Pedagógico é uma conquista das escolas públicas,          

sendo um princípio constitucional, que abrange as dimensões administrativa,         

pedagógica e financeira. Sua construção requer a participação do coletivo,          

numa gestão democrática, comprometido com interesses e anseios das         

camadas populares. 
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O Projeto expressa uma dimensão Pedagógica por expressar como         

"Finalidade da educação/ escola: formação do cidadão crítico, responsável,         

criativo e participativo e expressa uma dimensão Política por pressupor a           

opção e compromisso com a formação do cidadão para um determinado tipo            

de sociedade, além de definir ações educativas e características necessárias          

às escolas de cumprirem seus propósitos e intencionalidades". 

Com relação aos Princípios e Fins da Educação Nacional a Lei LDB n°             

9394196, art. 120 preconiza que os estabelecimentos de ensino, respeitadas          

as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 1 -                

elaborar e executar sua proposta pedagógica". As escolas do estado do           

Paraná, em cumprimento a LDB e a deliberação 014199 do Conselho Estadual            

de Educação do Paraná, elaboram seu Projeto Pedagógico, respeitando a          

LDB, que trata da participação coletiva na construção do Projeto Político           

Pedagógico quando confere em seus Art. 130 e 140, a participação dos            

docentes e dos profissionais da educação: 

Art. 13 1 - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento            

de ensino. 

Art. 14 1 - participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto             

pedagógico da escola. 

 

Segue a presente lei discorrendo sobre os princípios norteadores do Projeto,           

Lei n° 9.394/96, art. 3º: 

 

• igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

• liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o          

pensamento, a arte e o   saber; 

• pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; 

• respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

• coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

• gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

• valorização do profissional da educação escolar; 



52 

 

• gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação            

do sistema de ensino; 

• garantia de padrão de qualidade; 

• valorização da experiência extracurricular; 

• vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Ainda no art. 22- O deliberando sobre as finalidades da Educação Básica: 

 

Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para         

o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em             

estudos posteriores. (BRASIL, 1996) 

 

O artigo 35 da LDB 9394/96 estabelece que o Ensino Médio é a etapa final da                

educação básica e tem como finalidades: 

 

• A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos internalizados no          

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; • a         

preparação e a orientação básica, continuada e diversificada para o trabalho e            

para o exercício ético da cidadania do educando, para que seja capaz de se              

adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou de          

aperfeiçoamento posteriores e integrar uma equipe; 

• Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação          

ética e religiosa, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento           

crítico, bem corno da definição e da avaliação de metas para um aprendizado             

duradouro; 

• A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos        

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

 

A mesma Lei tem como princípio uma educação que é: 

 

(...) dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de           

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por         
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finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo        

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.           

(BRASIL, 1996) 

 

Seguindo ainda as orientações legais, o Colégio Estadual Padre José          

Pires Ensino Fundamental e Médio introduziu em seu currículo a História e            

Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08,           

com amparo legal para sua implementação da Deliberação 04/2006 - CEE e a             

Instrução 017/06 - SUED, que trata das normas e orientações da temática:            

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana é trabalhado em            

todas as disciplinas, assegurando igualdade de condições, respeito e         

valorização da cultura do outro, sendo também trabalhada a cultura indígena, a            

europeia, latino-americana e a asiática na construção da cultura brasileira.  

Compreendendo que a sociedade brasileira é formada por pessoas que          

pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história          

próprias, e igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação           

brasileira, sua história. Cabendo a escola conduzir o educando ao          

conhecimento sistematizado e a valorização da história construída ao longo          

dos anos dos povos africanos, indígenas, asiáticos, latino-americanas        

europeus e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural          

brasileira. 

Em conformidade com a Lei n° 11.788/08, a Deliberação 02/2009 do           

CEE e a instrução 006/10, que trata das normas e orienta para a organização e               

a realização de Estágio obrigatório e não obrigatório dos estudantes do Ensino            

Médio. Entendendo o estágio, conforme consta em seu Art. 1º do Capítulo I -              

Lei n° 11.788/08, como ato educativo escolar supervisionado e no Parecer n°            

02/09 que dispõe sobre o Estágio de estudantes e dá providências para            

normatização do estágio a ser implementado no Sistema Estadual de Ensino           

do Paraná, concebendo este como "atividade curricular e Ato Educativo          

intencional da escola", devendo ser desenvolvido no ambiente de trabalho,          

produtivo dos alunos que estejam frequentando o ensino regular em          
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instituições de Ensino Médio. Sendo este obrigatório ou não obrigatório,          

conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área          

de ensino e do projeto pedagógico do curso e descrito no Plano de estágio. 

O Estágio Curricular não obrigatório constitui-se em atividade        

complementar à formação acadêmico e/ou profissional realizada por opção do          

educando e ainda que tenha por objetivo a preparação para o trabalho, deve             

articular-se para a formação da pessoa humana, com a valorização para o            

mundo do trabalho, voltado para uma educação comprometida com a formação           

humana, que entende o homem como ser concreto, social e histórico e que não              

está a serviço de interesses de grupos privilegiados, da elite, e sim na busca da               

emancipação dos filhos da classe trabalhadora, num processo dialético,         

preocupada com o desenvolvimento humano e na busca de uma sociedade           

com desejo de mudança social e mudança da ideologia imposta, assim           

consequentemente na garantia de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Para que o Estágio Curricular não obrigatório possibilite ao educando a           

conquista de sua emancipação sócio-econômica e política através da aquisição          

de conhecimentos que permitam a atuação do educando no mundo do           

trabalho, a formação do sujeito deve ser contemplada pelas diferentes          

disciplinas que favoreçam a aquisição pelo aluno de subsídios teóricos          

historicamente construídos que possa ser integrada a prática do Estágio e           

permitam a utilização do estágio para além da escola, para a formação integral             

do sujeito. 

No ano de 2010, tornou-se obrigatório o ensino de Filosofia e de            

Sociologia nos três anos do Ensino Médio, fazendo desta forma, parte           

integrante na matriz curricular do Ensino Médio contemplado a Lei n°           

11.684/08, Lei está que tem o intuito de contribuir para o desenvolvimento do             

pensamento crítico. Atendendo ainda, a Lei n° 13.381/2001 que torna          

obrigatório no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de           

Ensino, conteúdos da disciplina História do Paraná, deliberado no Art. 1º com o             

objetivo de formar cidadãos conscientes da identidade, potencial e valorização          

do nosso Estado. E para tanto, trata ainda no Art. 1º inciso § 1°. que "A                
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disciplina História do Paraná deverá permanecer, como parte diversificada, no          

currículo, em mais de uma série ou distribuídos os seus conteúdos em outras             

matérias, baseada em bibliografia especializada." 

 
10.11- TEMAS CONTEMPORÂNEOS 
 

Os Desafios Educacionais Contemporâneos atendem as demandas de        

Educação Ambiental, Prevenção ao uso indevido de drogas, Relações         

Étnico-Raciais, Sexualidade e Violência na escola, para tanto, a Coordenação          

de Desafios Educacionais Contemporâneos, da Secretaria de Estado da         

Educação produziu juntamente com o Departamento da Diversidade os         

Cadernos Temáticos, com o objetivo de dar suporte teórico-prático, na          

formação continuada e na prática docente. 

Desta forma, busca-se dar subsídios teóricos e práticos aos educadores,          

com o intuito de valorizar os conhecimentos historicamente construídos e          

sistematizados, cumprindo assim, a função social da escola pública, dando          

condições aos alunos de participarem e atuarem na sociedade em que vivem            

de modo emancipador. Portanto, os temas contemporâneos, que são hoje,          

conteúdos obrigatórios, devem fazer parte da prática pedagógica, se         

configurando como conteúdos históricos e coletivos, tendo estes à necessidade          

de serem compreendidos como fatos sociais, tendo caráter de conhecimento          

sistematizado. 

Cabe à escola refletir e ter clareza da intencionalidade de se trabalhar            

com os conteúdos obrigatórios, para que assim não advoguem a favor da            

educação como redentora dos problemas sociais e econômicos, mas da          

sistematização dos conteúdos obrigatórios (História do Paraná, História e         

cultura afro-brasileira, africana e indígena, Música, prevenção ao uso indevido          

de drogas, sexualidade humana, educação ambiental, educação fiscal,        

enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, - Direito das           

Crianças e Adolescente, Educação Tributária.) em sua totalidade,        

compreendendo-os numa perspectiva progressista a fim de democratizar o         

conhecimento científico às camadas populares, em vista da transformação         

social. 
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Os conteúdos obrigatórios devem possibilitar aos alunos da Escola         

Pública avançar na sua compreensão, contribuindo na formação humana e          

social dos indivíduos, resgatando os princípios de uma sociedade justa,          

igualitária e democrática. Vale discorrer brevemente sobre os princípios legais          

de tais conteúdos: 

No Art. 10 da Lei n° 13381/01, torna "obrigatório um novo tratamento, na             

Rede Pública Estadual de Ensino, dos conteúdos da disciplina História do           

Paraná, no Ensino Fundamental e Médio, objetivando a formação de cidadãos           

conscientes da identidade, potencial e valorização do nosso Estado." 

A Lei n° 11.645/08 altera a Lei n2 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". 

De acordo com a Lei n° 11.769/08 que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de                

dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a              

obrigatoriedade do ensino da música na educação básica e dispõe que "a            

música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente          

curricular de que trata o § 22 deste artigo." 

Quanto a prevenção ao uso indevido de drogas, a Lei n° 11,343 de 23              

de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre            

Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção           

e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas           

para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define             

crimes e dá outras providências. Sendo que a Lei n° 12.338 de 24 de setembro               

de 1998 autoriza o Poder Executivo incluir no currículo dos níveis de ensino             

fundamental e médio, conteúdo referente a informações e estudos sobre a           

dependência de drogas e seus efeitos físicos, neuropsicológicos e sociais. 

O Caderno da Diversidade sexual e sexualidade humana, "propõe         

aos/às professores/as da rede pública do Estado do Paraná, bem como a todas             

as pessoas que a ele tiverem acesso, possibilidades de pensar a sexualidade            
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como construção social, história, cultural e, portanto, indissociável do discurso          

escolar." Conceituando de forma geral os estudos recentes sobre as relações           

entre gêneros e sexualidades. Faz uma abordagem dos conceitos         

preconcebidos sobre a orientação sexual e apresenta a legislação pertinente a           

este tema propondo um debate nas intervenções pedagógicas no interior das           

escolas. 

Quanto a Educação ambiental a Lei n° 9795/99 em seu Art. 2º,            

estabelece 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." 

A Lei n° 11525/07 acrescenta no § 52 ao art. 32 da Lei 9.394, de 20 de                 

dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos direitos das crianças e             

dos adolescentes no currículo do Ensino Fundamental. 

O programa de educação Fiscal é instituído pela portaria 413/02 que           

trata no seu Art. 1º sobre a "Implementar o Programa Nacional de Educação             

Fiscal - PNEF com os objetivos de promover e institucionalizar a Educação            

Fiscal para o pleno exercício da cidadania, sensibilizar o cidadão para a            

função socioeconômica do tributo, levar conhecimento ao cidadão sobre a          

administração pública e criar condições para uma relação harmoniosa entre o           

Estado e o cidadão. Sendo também este tema estabelecido no Decreto           

1143/99 que tem por objetivo promover e institucionalizar a Educação Fiscal           

para o pleno exercício da cidadania. 

 

10.12-  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos,          

sustentada em que as escolas, enquanto comunidades educativas, devem         

satisfazer as necessidades de todos os alunos, sejam quais forem as suas            

características pessoais, psicológicas ou sociais (com independência de ter ou          

não deficiência). Trata-se de estabelecer os alicerces para que a escola possa            
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educar com êxito a diversidade de seu alunado e colaborar com a erradicação             

da ampla desigualdade e injustiça social. (SANCHEZ, 2005) 

 

A escola é um ambiente onde se encontram as diversidades de culturas,            

religiões, cor, costumes, é um espaço, que apesar das dificuldades e           

contradições que existem no mundo, onde as pessoas se encontram para lutar,            

investigar e superar os conflitos no dia-a-dia. Essas lutas que ocorrem dentro            

da escola devem ser articuladas com a luta da sociedade. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela a escola deve ser o de torná-la, um             

ambiente de realizações individuais e coletivas, constituindo um caminho de          

melhoria na qualidade de ensino, criando situações efetivas de avanço, desde           

que exista uma vontade coletiva que queira transformar a existência          

pedagógica concreta. 

 

(...) o Projeto Político - Pedagógico, poderá se constituir num espaço           

para a discussão e desconstrução das relações estabelecidas        

historicamente entre as diferentes classes, raças, entre mulheres e         

homens. Poderá contribuir para a compreensão dos porquês da         

discriminação, e da exclusão social, de como elas foram construídas na           

história e se manifestam nas diferentes práticas culturais e espaços          

sociais." (CINFOP, 2005 - Caderno 3). 

 

A educação inclusiva é, acima de tudo, um projeto político pedagógico           

de democratização de acesso a todos, independentemente de raça, credo, cor,           

origem, sexualidade, comprometido com a transformação político-social, com a         

qualidade de ensino e de vida dos alunos, compreendidos como seres           

históricos concretos. 

Para Booth Ainscow (2002, in Lima-Rodrigues 2007): Educação        

inclusiva refere-se à redução de todas as pressões pela inclusão, e de todas as              

desvalorizações que os alunos sofrem seja com base em deficiências,          

rendimento escolar, religião, etnia, gênero, classe, estrutura familiar, estilo de          

vida ou sociedade. "Um projeto educativo, nessa direção, precisa atender          
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igualmente aos sujeitos, seja qual for sua condição social e econômica, seu            

pertencimento étnico e cultural e as possíveis necessidades especiais para          

aprendizagem. Essas características devem ser tomadas como potencialidades        

para promover a aprendizagem dos conhecimentos que cabe à escola ensinar,           

para todos." 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) uniu os povos do           

mundo todo, no reconhecimento de que "todos os seres humanos nascem           

livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência,              

devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade". (Art.1) 

O respeito à diversidade, garantido por lei e proposto com efetivo           

trabalho pedagógico nas escolas deverá impulsionar ações de cidadania         

voltadas ao reconhecimento de sujeitos de direitos, com políticas afirmativas,          

que vão de encontro construção de contextos sociais inclusivos. 

A Escola inclusiva deve se fundamentar numa filosofia de respeito à           

diversidade e garantia a participação de todos a uma educação de qualidade,            

com garantia dos seus direitos e conhecimento dos seus deveres para a            

construção de uma sociedade sem discriminação. 

Nesta perspectiva, a escola deve trabalhar alguns conteúdos postos         

como desafios contemporâneos e previstos em lei assegurando o debate          

desde o início da escolaridade da condução histórica das discussões no           

combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e discriminações        

correlatas. Proporcionando aos alunos uma reflexão e o acesso aos devidos           

conhecimentos historicamente construídos em relação a historicidade ligada ao         

papel e à cobrança da sociedade civil organizada, em especial dos movimentos            

sociais sobre tais questões. Esta historicidade ajuda compreender por que          

algumas demandas ganham força de lei, como os conteúdos que hoje são            

obrigatórios por lei nas escolas da educação básica. 

Os documentos que asseguram o trabalho com a Educação Inclusiva nos           

colocam frente ao desafio de assegurar as condições necessárias para o           

desenvolvimento de metodologias e estratégias que reconheça cada aluno a          
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quem serve respeitar suas peculiaridades e necessidades, e a elas responder,           

com qualidade pedagógica. 

A educação especial, dever constitucional do estado e da família, será           

oferecida preferencialmente, na rede regular de ensino, tendo início como          

oferta obrigatória na educação básica, atingindo também o ensino superior,          

quando as possibilidades de desenvolvimento do aluno assim o permitirem. 

 
10.13 -  GESTÃO ESCOLAR 
 

A instituição escolar é uma instituição política, pois nela se estabelece           

uma relação de poder. Por isso, faz-se necessário repensar esse poder no            

interior e no cotidiano das escolas públicas, uma vez que a gestão            

democrática, participativa e com objetivo de cumprir sua verdadeira função          

social, seja assegurada e efetivada. 

A escola está inserida numa sociedade dividida em classes e com uma            

ideologia dominante, desta forma pode-se afirmar que sua prática não é neutra,            

porquanto está impregnada de intenções e valores. Além disso, é preciso se            

posicionar com clareza em relação ao poder estabelecido no interior das           

escolas, refletindo sobre as possibilidades de assegurar a participação efetiva          

do coletivo nas decisões e fortificar a criação de uma cultura da participação,             

num processo de reflexão/ação/reflexão sobre a realidade, tendo em vista seu           

objetivo maior que é o de educar, para a formação humana em sua dimensão              

histórico, cultural e social. Buscando desta forma, o engajamento de todos e            

desenvolvendo o sentimento de 'pertença', que é essencial para que se           

desenvolva verdadeira participação. 

Participação está que deve estar pautada na mobilização para que a           

escola desempenhe seu papel, de formar cidadãos críticos e atuantes, os quais            

transformem, intervenham ou modifiquem a sociedade em que vivem, lutando          

contra a ideologia imposta, buscando a igualdade, legitimando as lutas sociais.  

Diante disso, deve-se analisar que apesar da escola ser uma instituição           

política, seu principal objetivo é educar, formar cidadão emancipados, e para           

tanto, a participação coletiva se estabelece enquanto articulação da         

comunidade escolar em torno de um projeto comum para a educação. Desta            
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forma, cabe a escola se reconhecer e reconhecer sua autonomia, para que            

assim possa garantir com conhecimento da sua cultura própria; a qualidade da            

educação ofertada, promovendo através da participação coletiva e legitimando         

seus interesses (coletivo-concretos) conforme suas necessidades para fazer        

cumprir o verdadeiro papel da escola pública. 

E a escola pública somente cumprirá seu papel mediante as Instâncias           

colegiadas, ou seja, pela participação de todos os segmentos, buscando a           

identificação dos problemas de cada segmento, suas necessidades, anseios e          

discutindo seus avanços e possibilidades. Toda essa representatividade se dá          

através do Conselho Escolar, órgão máximo de representatividade da         

comunidade escolar Segundo Souza: 

O conselho escolar é um espaço que, apesar de não ser estatal no             

sentido estrito, também não deixa de sê-lo posto que a escola pública é o braço               

do Estado que chega a comunidade para realizar o direito a educação. Neste             

sentido, os funcionários do Estado que compõem o conselho (professores,          

funcionários não docentes, diretor) encontram os usuários do sistema (alunos e           

pais de alunos). E neste espaço que poderemos ter a discussão sobre que             

escola interessa à população e que condições o profissional tem para efetivar            

esta tarefa. 

 

O artigo 14, inciso II da LDB 9394/96 garante a "participação das            

comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes". 

São várias as ações que podemos citar que são contempladas na           

realidade escolar, pelo Conselho escolar: Participação na elaboração e         

aprovação do PPP, Regimento Escolar, Regulamento Interno, do Calendário         

Escolar Estabelece destinação dos recursos oriundos de promoção - APMF          

Aprovação do plano de aplicação do Fundo Rotativo, PDE-Escola e do PDDE,            

após análise das prioridades e necessidades Análise e aprovação a prestação           

de contas do Fundo Rotativo, da APMF – PDDE eleição de Diretor, Diretoria da              

APMF  e  Conselho Escolar. 

Reunião sobre aproveitamento escolar e comportamento dos alunos,        

propondo intervenções pedagógicas e medidas socioeducativas. Implantação       
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do CELEM - Espanhol, além é claro do controle social que garante maior             

transparência e legitimação no processo pedagógico. 

Em síntese, a escola através da participação coletiva deve buscar          

identificar a raiz dos problemas, dificuldades e potencialidades e desta formar           

fazem encaminhamentos para melhorar a prática pedagógica, sempre em         

busca da qualidade da educação. E para tanto, faz-se necessário, juntamente           

com as instâncias colegiadas, gerir através da autonomia que lhe é concedida,            

os recursos, bem como direcionar conforme suas necessidades pedagógicas,         

buscando os ideais que o sistema educacional atribui para uma melhor           

qualidade da educação, tendo sempre como meta principal a formação humana           

para a transformação social. 

Por isso a escola deve ser pensada no sentido da participação e na             

emancipação dos sujeitos para que assim possa ter condições para          

efetivamente participar nas lutas sociais, propondo a transformação social,         

superando a ordem imposta pelos dominantes. 

A Escola pública tem como função social, educação para a vida de            

modo humanizador, formando sujeitos capazes de lutar por uma sociedade          

mais justa e igualitária. Nas escolas, durante o processo ensino-aprendizagem          

se efetiva a sistematização dos conteúdos através da mediação do professor           

entre o conhecimento e o aluno. E diante do exposto fica evidente que toda              

ação deve estar voltada para que esse processo pedagógico ocorra da melhor            

forma possível, tendo a participação de os envolvidos no trabalho pedagógico           

desenvolvido dentro da escola. Diretores, pedagogos, professores,       

profissionais da escola, instâncias colegiadas, enfim a participação de toda          

comunidade escolar só se fará ideal se efetivamente estiver a favor do fazer             

pedagógico que se traduza em saber/conhecimento/formação      

humana/transformação social, se estiver a favor da vida, da transformação da           

sociedade para o bem comum. Segundo Almino, 1985, p.43 "a noção de            

autonomia pressupõe a necessidade de sabermos o que somos. (...) E essa            

noção é política, é tanto mais política por estar associada, ademais, a uma             

realidade de poder". Desta forma, cabe a escola se reconhecer e reconhecer            
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sua autonomia, para que assim possa garantir, com conhecimento da sua           

cultura própria a qualidade da educação ofertada, promovendo através da          

participação coletiva e legitimando seus interesses (coletivos/concretos)       

conforme suas necessidades para fazer cumprir o verdadeiro papel da escola           

pública. 

A escola através da participação coletiva deve buscar identificar a raiz           

dos problemas, dificuldades e potencialidades e desta formar fazem         

encaminhamentos para melhorar a prática pedagógica, sempre em busca da          

qualidade da educação. E para tanto, faz-se necessário, juntamente com as           

instâncias colegiadas, gerir através da autonomia que lhe é concedida, os           

recursos, bem como direcionar conforme suas necessidades pedagógicas,        

buscando os ideais que o sistema educacional atribui para uma melhor           

qualidade da educação, tendo sempre como meta principal a formação humana           

para a transformação social. 

A escola pública, de hoje, defende a gestão democrática, participativa e           

a educação como direito de todos. A própria função social da escola pública             

justifica a defesa da concepção histórica - crítica, já que o objetivo maior é              

humanizar para a vida. Desta forma, a dimensão pedagógica do diretor se            

pauta numa perspectiva democrática, que possibilite a construção do Projeto          

Político - Pedagógico de forma coletiva, participativa, fortificando a criação de           

uma cultura da participação, num processo de reflexão/ação/reflexão sobre a          

realidade, tendo em vista seu objetivo maior que é o de educar, para a              

formação humana em sua dimensão histórico, cultural, social... 

Numa perspectiva democrática, Costa (1995) discute o Planejamento        

participativo como um instrumento que possibilita a construção do Projeto          

Político- Pedagógico de forma coletiva, implicando num processo de         

reflexão/ação sobre a realidade concreta da escola com vista à transformação           

da educação e da sociedade. Neste contexto, reforça a necessidade da criação            

de uma cultura da participação, de modo que todos os segmentos envolvidos            

com a escola possam construir uma gestão participativa, tornando a escola           

orgânica, articulada às organizações e lutas da sociedade civil. 
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11 -  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 
 
11.1 - CALENDÁRIO ESCOLAR  
 
 

O calendário oficial do Colégio Estadual Padre José Pires Ensino          

Fundamental e Médio foi discutido no coletivo e seguindo a instrução n° 609/20             

SUED/SEED, que dispõe sobre o Calendário escolar da Rede Pública Estadual           

de Educação Básica, para o ano de 2017, aprovado pela Resolução n°            

3979/2010 está embasado na LDBEN n.º 9.394/96, que determina o mínimo de            

oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo           

trabalho escolar. Após encaminhamento para o NRE - Londrina foi aprovação e            

homologação e somente poderá sofrer alterações com autorização da         

Superintendência da Educação. 

 
11.2 -  LIVRO REGISTRO DE CLASSE ON LINE 
 
Conforme dispõe a Instrução n.º 05/2014 – SEED/SUED, o Livro Registro de            

Classe é uma forma oficial e única da instituição de ensino para o registro da               

frequência, do rendimento escolar e dos conteúdos ministrados na rede          

estadual de ensino, sendo o seu preenchimento obrigatório, o qual se constitui            

em perfeita escrituração da documentação escolar do estudante. Para tanto, o           

estabelecimento do ensino adota o Livro Registro de Classe On Line,           

desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o qual           

possibilita o registro do Sistema de Avaliação da Instituição de ensino, seu            

calendário escolar, grade de horário das turmas. Ressalta-se, também, que o           

livro Registro de Classe On Line contempla os conteúdos previstos nas           

Diretrizes Curriculares Orientadoras do Estado do Paraná referente a cada          

disciplina do Currículo, bem como os conteúdos disponibilizados no Plano de           

curso aprovado para os cursos técnicos ofertados, além de considerar a           

especificidade da oferta da unidade escolar, contribuindo para que o docente           

registre o desenvolvimento de seu Plano de Trabalho Docente, estabelecendo          

as relações entre seu planejamento e sua prática pedagógica, além de facilitar            

a materialização do processo de ensino-aprendizagem. 
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11.3 -  ESTÁGIO DE ESTUDANTES 
 

O estágio é um ato educativo que tem por objetivo o desenvolvimento do             

educando para a vida cidadã e para o mundo do trabalho. Contudo mesmo             

sendo uma preparação para o mundo produtivo o estágio deve favorecer a            

finalidade da escola pública, investindo na formação do sujeito, possibilitando a           

estes o acesso aos conhecimentos historicamente construídos pela        

humanidade, a fim de formar trabalhadores que compreendam as etapas do           

processo produção, seus conceitos, técnicas e operações. Tendo consciência         

crítica e autonomia para atuar de forma a se mobilizar a favor da transformação              

social. 

A lei n° 11.788/08 normatiza o estágio para os estudantes e dispõe no             

Art. 1º que "Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no           

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de            

alunos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação           

superior, de educação profissional, de ensino médio, (...)". 

O estágio é uma atividade opcional aos alunos e deverá ser           

supervisionada pela instituição de ensino, sua jornada deve ser         

definida de comum acordo entre a instituição de ensino,         

devendo constar do Termo de Compromisso de Estágio, e ser          

compatível com as atividades escolares observando a duração        

máxima prevista no art. 10 da Lei 11.788/08). 

O estágio deve permitir ao estudante a prática e o entendimento dos            

conteúdos aprendidos, bem como das relações sociais estabelecidas histórica,         

econômica e culturalmente. 

Nesta perspectiva o estágio além da formação técnica, deverá subsidiar           

a compreensão social, histórica e científica, com uma nova mentalidade frente           

aos conteúdos estudados para a partir deste, tornarem-se críticos e          

conscientes da realidade propondo ações na construção de uma nova          

sociedade. 

 

11.4 - AVALIAÇÃO 
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A avaliação deve ser compreendida como um ato de avaliar e           

acompanhar a aprendizagem do aluno, como afirma Luckesi: 

O ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e          
reorientação permanente da aprendizagem. Ela se realiza através de         
um ato rigoroso e diagnóstico e reorientação da aprendizagem tendo          
em vista a obtenção dos melhores resultados possíveis, frente aos          
objetivos que se tenha à frente. E, assim sendo, a avaliação exige um             
ritual de procedimentos, que inclui desde o estabelecimento de         
momentos no tempo, construção, aplicação e contestação dos        
resultados expressos nos instrumentos; devolução e reorientação das        
aprendizagens ainda não efetuadas. Para tanto, podemos nos servir de          
todos os instrumentos técnicos hoje disponíveis, contanto que a leitura          
e interpretação dos dados seja feita sob a ótica da avaliação, que é de              
diagnóstico e não de classificação. O que, de fato, distingue o ato de             
examinar e o ato de avaliar não são os instrumentos utilizados para a             
coleta de dados, mas sim o olhar que se tenha sobre os dados obtidos:              
o exame classifica e seleciona, a avaliação diagnostica e inclui. 

 

Desse modo analisamos a avaliação como instrumento articulador para         

o aproveitamento escolar, uma vez que nossa escola tem revelado índices de            

evasão e reprovação escolar. Assim esta deve ser praticada como uma           

atribuição de qualidade aos resultados da aprendizagem dos alunos tendo por           

base seus aspectos essenciais como a tomada de decisão que direcione o            

aprendizado e consequentemente o desenvolvimento do aluno. 

Mesmo que a avaliação apresente resultados numéricos (notas) e que          

isto tem demonstrado desinteresse dos alunos e desmotivação na         

aprendizagem, ou seja, no contexto a avaliação deve significar aprendizagem          

real e útil para a vida. 

A avaliação assume nessa perspectiva um caráter formativo que na          

prática consiste em ser contínua, diagnóstica realizada durante o processo de           

ensino-aprendizagem, com a finalidade de melhorar as aprendizagens em         

curso por meio de um processo de regulação permanente. Professores e           

alunos interagem na construção do conhecimento e na busca de soluções. 

Dessa forma a avaliação tem que ser pertinente e coerente com a            

prática, para melhor intervir, para tomar decisões educativas mais coerentes,          

para acompanhar apropriadamente a evolução e o progresso do aluno, ou seja,            

usa-se a avaliação para recolher informações que ajudem melhorar a prática           

educativa e possivelmente modificá-la. Assim leva-se em conta que os alunos           
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não aprendem da mesma forma e nem ao mesmo tempo e uma resposta             

errada pode expressar o conhecimento acumulado pelos alunos, o seu esforço           

de reflexão e raciocínio e não seu fracasso na aprendizagem. Os erros ou             

dificuldades são vistos como desafios que poderão ser superados através de           

trabalho   mediador    e interacional   para a    apropriação    do conhecimento. 

De acordo com as orientações e adesão do Registro Classe On Line o             

Sistema de Avaliação será contemplada de no mínimo 02 e no máximo de 10              

instrumentos avaliativos conforme Instrução n.º 01/2017 – SUED/SEED sobre         

avaliação e recuperação paralela. 

Portanto, o Ensino Fundamental ofertado do 6º ao 9º ano e o Ensino             

Médio ofertado por séries manterá a opção por notas e o regime de promoção              

considerando aprovados os alunos que apresentarem: 

- Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total              

da carga horária do período letivo e média anual igual ou superior a 6,0 (seis               

vírgulas zero) resultante da média aritmética dos trimestres, nas respectivas          

disciplinas como segue: 

PM =  3
1º trimestre+ 2º trimestre+ 3º trimestre  

Será considerado reprovado o aluno que apresentar: 

 

- Frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total da              

carga horária do período letivo e média anual inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

 

- A disciplina de Ensino Religioso terá à inserção de notas, sendo            

obrigatório o registro da avaliação. Ressalta-se que a mesma permanece não           

se constituindo como objeto de retenção do aluno, conforme prevê a           

Deliberação n.º 01/2006 – CEE/PR e as Diretrizes Curriculares Orientadoras da           

Educação Básica para a referida disciplina.  

“A disciplina de Ensino Religioso compõe a Base Nacional Comum do            

Currículo do Ensino Fundamental, contempla na Matriz Curricular dos 6.º e 7.º            

anos, e, portanto, com a atribuição de notas, cujo registro de sua avaliação é              
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obrigatório. Destaca-se que a Disciplina de Ensino Religioso não se constitui           

como objeto de retenção do estudante”. 

 

11.5 -  RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS 

 

A recuperação de estudos é um direito do aluno garantido na LDB e será              

proporcionada a todos os alunos de baixo rendimento escolar, de forma           

paralela, ao longo da série ou período letivo. 

A recuperação de estudos será planejada constituindo-se num conjunto         

integrado ao processo de ensino, além de se adequar às dificuldades dos            

alunos. 

Na recuperação de estudos o professor avaliará a aprendizagem do          

aluno no decorrer do processo e para aferição do trimestre, entre a nota da              

avaliação e da recuperação, prevalecerá à maior. Esta recuperação de estudos           

permitirá a retomada dos conteúdos não aprendidos pela maioria dos alunos e            

pode ocorrer de diversas metodologias como: diálogo partilhado, as análises,          

discussões, avaliações, projetos, pesquisas, monitoria, além de outros meios         

de acordo com a realidade dos alunos. 

Após a apuração dos resultados finais de aproveitamento e frequência,          

serão definidas as situações de aprovação ou reprovação dos alunos. 

 

11.6-  CONSELHO DE CLASSE 

Os conselhos de classe são trimestrais com a participação dos          

professores, pedagogos, secretários, direção e direção auxiliar é realizada uma          

discussão dos problemas individuais de cada aluno e os mesmos são anotados            

em atas precedidos de possíveis encaminhamentos metodológicos para em         

outros momentos serem levados ao conhecimento dos pais, nesses         

encaminhamentos são estabelecidas novas medidas, intervenções e eventuais        

formas de solução para os problemas. 

Na verdade, gostaríamos que assumissem o sentido de acompanhamento de          

todo processo da avaliação, analisando e debatendo todos os componentes de           

aprendizagem dos alunos. 
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Em nossa escola, o Conselho de Classe evoluiu de forma significativa           

ao longo do tempo. O processo de tornada de decisão durante o Conselho de              

Classe é da responsabilidade de um coletivo (pedagogos, professores e          

diretores), onde se discute não somente aprovação e reprovação, mas as           

dificuldades encontradas ao longo da aprendizagem e possíveis intervenções.         

Os critérios a serem avaliados podem ser definidos pelo professor da disciplina            

o que não impede a participação do coletivo. Tais critérios têm por finalidade a              

apreciação do professor no processo ensino-aprendizagem visando a        

apropriação dos conteúdos. 

Ao longo do processo ensino-aprendizagem visamos: 

- critérios de avaliação: Instrumentos/metodologias; 

- avanços; 

- comunicado aos pais. 

O Conselho de Classe realizado em nossa escola caminha para um           

trabalho que contemple resultados positivos, considerando-se ações voltadas à         

melhoria do processo ensino-aprendizagem e de todos os envolvidos. 

O Conselho de Classe Final decidirá pela aprovação ou reprovação do aluno            

que não atingir/alcançar média final 6,0 (seis vírgula zero), refletindo e           

embasado no progresso e na aprendizagem do aluno. 

Todas as reuniões do conselho de classe serão registradas em atas           

próprias e o Conselho de Classe Final também será registrado em ata própria,             

para registro, divulgação ou comunicação aos interessados. 

Percebemos ainda, que temos muito que melhorar na busca de um Conselho            

de Classe que venha contribuir para a democratização escolar, porém, cabe           

ressaltar que estamos trabalhando dentro das possibilidades em uma ação          

conjunta, cujo único foco é a transformação e melhoria educacional. 

 

 
11.7- CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 

 
A classificação tem caráter pedagógico centrado na aprendizagem é o          

procedimento que se realizado quando o aluno não apresentar a          

documentação de escolaridade comprovando a etapa anterior ou esteja há          
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muito tempo fora do processo escolar, para posicionar o aluno na etapa de             

estudos compatível com a idade, experiência e desenvolvimentos adquiridos         

por meios formais ou informais. Pode ser realizada por promoção, transferência           

ou mediante avaliação feita pela escola, desde que respeitada a idade do aluno             

para cursar a série, não sendo mecanismo para aprovação de aluno reprovado. 

A classificação exige as seguintes ações para resguardar os direitos dos           

alunos, das escolas e dos profissionais: 

● Comunicar o aluno e/ou responsável a respeito do processo a ser           

iniciado, para obter o respectivo consentimento; 

● Organizar comissão formada por docentes, pedagogos e direção da         

escola para efetivar o processo; 

● Proceder à avaliação diagnóstica, documentada pelo professor ou        

equipe pedagógica; 

● Arquivar Atas, provas, trabalhos ou outros instrumentos utilizados; 

● Registrar os resultados no Histórico Escolar do aluno. 

 

A reclassificação também tem caráter pedagógico centrado na        

aprendizagem é o processo pedagógico que se concretiza através da avaliação           

do aluno matriculado e com frequência na série/ano/disciplina(s) como         

verificação da possibilidade de avanço em qualquer série/ano/carga horária         

da(s) disciplina(s) do nível da Educação Básica. Podendo o aluno, quando           

maior, ou seus responsáveis, poderão solicitar reclassificação, facultando à         

escola aprová-lo. 

O processo contará com uma ata que registrará todos os procedimentos           

e elaborará relatórios dos assuntos tratados nas reuniões, bem como os           

procedimentos avaliativos e estes serão arquivados na pasta individual do          

aluno. Juntamente com a ata com o resultado do processo, Quando aprovado e             

reclassificado o aluno deverá ser acompanhado durante 2 (dois) anos pela           

Equipe pedagógica. 

 

11.8-  PROGRESSÃO PARCIAL COM APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
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O estabelecimento de ensino não oferta aos seus alunos matrícula com            

Progressão Parcial. Mas no caso de transferência recebida de alunos com           

dependência de disciplinas serão aceitas e deverão ser cumpridas em turno           

contrário. O aluno deverá frequentar assiduamente as disciplinas realizando         

atividades, trabalhos, projetos e avaliações para que haja aprendizagem         

qualitativa nas disciplinas cursadas, conseguindo aprovação para o ano         

seguinte. 

 
12 - PROJETOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO        
CURRICULAR DESENVOLVIDAS NO COLÉGIO. 
 
 
12.1- Programa - Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação            

Básica. 

É um atendimento educacional especializado, de natureza pedagógica         

que complementa a escolarização de alunos que apresentam deficiência         

Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do       

desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede        

Pública de Ensino. 

 

OBJETIVO: Apoiar o sistema de ensino, com vistas a complementar a           

escolarização de alunos com deficiência Intelectual, deficiência física        

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais        

específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino. 

 

ALUNADO 

Alunos matriculados na rede pública de ensino com: 

- Deficiência intelectual: Em conformidade com a Associação Americana de          

Retardo Mental, alunos com deficiência intelectual são aqueles que possuem          

incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento       

intelectual e no comportamento adaptativo e está expresso nas habilidades          

praticas  sociais e conceituais, originando-se antes dos dezoito anos. 
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- Deficiência física neuromotora: aquele que apresenta comprometimento motor         

acentuado, decorrente de sequelas neurológicas que causam alterações        

funcionais nos movimentos, na coordenação motora e na fala, requerendo a           

organização do contexto escolar no reconhecimento das diferentes formas de          

linguagem que utiliza para se comunicar ou para comunicação. 

- Transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro          

de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas       

relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa         

definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de          

Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicose) e transtornos invasivos         

sem outra especificação. 

- Transtornos funcionais específicos: Refere-se à funcionalidade específica        

(intrínsecas) do sujeito, sem o comprometimento intelectual do mesmo. Diz          

respeito a um grupo heterogêneo de alterações manifestadas por dificuldades          

significativas: na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou            

habilidades matemáticas, na atenção e concentração. 

Atualmente o programa atende 22 alunos   em contra turno no período  manhã 
e tarde. 

 
 
12.2 – SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO II 
 

As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo II e/ou o Centro de           

Atendimento Educacional Especializado na Área da Deficiência Visual –         

CAEDV é um Atendimento Educacional Especializado para alunos cegos, de          

baixa visão ou outros acometimentos visuais (ambliopia funcional, distúrbios de          

alta refração e doenças progressivas), que funcionam em estabelecimentos do          

ensino regular da Educação Básica, das redes: estadual, municipal e particular           

de ensino, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes            

comuns, podendo, ser realizado também em instituições comunitárias ou         
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filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou           

órgão equivalente. 

 

As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo II e/ou o Centro de           

Atendimento Educacional Especializado na Área da Deficiência Visual –         

CAEDV destina-se ao atendimento de pessoas cegas, de baixa visão ou outros            

acometimentos visuais (ambliopia funcional, doenças progressivas e distúrbios        

de alta refração) que poderão frequentar o Atendimento Educacional         

Especializado na Área da Deficiência Visual: 

a) alunos cegos, de baixa visão, ou outros acometimentos visuais em faixa            

etária de zero a cinco (5) anos, preferencialmente, matriculados na Educação           

Infantil: 

b) alunos cegos, de baixa visão, ou outros acometimentos visuais, a partir de             

seis (06) anos, regularmente matriculados na Educação Básica e ou outras           

modalidades; 

c) pessoas com cegueira adquirida ou baixa visão que necessitam de           

atendimento complementar e suplementar como Orientação e Mobilidade,        

Sistema Braille, Atividades de Vida Autônoma e Social dentre outros, por tempo            

determinado. 

- DO INGRESSO 

1- Para frequentar as Salas de Recursos Multifuncionais Tipo II ou Centro de             

Atendimento Educacional Especializado na Área da Deficiência Visual, os         

alunos deverão estar preferencialmente matriculados na Educação Básica. 

2- Os pais e/ou responsáveis pelo aluno deverão apresentar na matrícula o            

diagnóstico oftalmológico que comprove a deficiência visual. 

3- Caberá ao professor especializado realizar, no momento do ingresso a           

avaliação pedagógica para identificar conhecimentos apropriados em relação à         

Orientação e Mobilidade, Sistema Braille, Metodologia do Soroban,        

necessidade de ampliação de textos, estimulação visual, dentre outros, de          

modo a desenvolver proposta pedagógica que contemple a especificidade do          

aluno, bem como, deverá propor orientações para o acesso ao currículo de            

acompanhamento da aprendizagem constitui-se em documentação escolar       
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oficial do aluno e deverá ser atualizada, periodicamente (semestral), pelo          

professor conforme indicado no Projeto Político Pedagógico do        

Estabelecimento. 

Atualmente o Programa atende 5 alunos no contraturno período tarde 

 
 
 
12.3 - PROJETO LIMPANDO A ÁREA 
 
Justificativa 
 

Por muitas vezes nos deparamos com a falta de compromisso com o            

meio ambiente, a mídia os meios de comunicação em geral estão sempre            

orientando e alertando-nos da quantidade de lixo que a sociedade produz           

diariamente. No nosso ambiente escolar não é diferente, temos sacos plásticos           

de lanche, refrigerante, salgadinho, canudo, papel de bala, chiclete e outros           

mais. O Projeto Limpando a Área visa a conscientização da comunidade           

escolar em manter um ambiente limpo e organizado. Dessa forma contribuir           

para a melhoria do espaço escolar e do meio ambiente. 

 

Objetivo: Manter o espaço escolar limpo e organizado e preservar as           

dependências e instalações existentes (cadeira, carteira, vidro, banheiros,        

quadro e etc.), em perfeito estado de uso e conservação, levando a            

comunidade escolar exercer sua cidadania. 

 

Metodologia: 

O projeto será contínuo e permanente. Os alunos confeccionarão uma lixeira           

que permanecerá na sala de aula, bem como um chaveiro da mascote            

Limponildo que é a bandeira do projeto. Será feita uma mobilização de toda a              

comunidade escolar seguindo uma escala, juntos faremos um arrastão para a           

limpeza, organização do ambiente escolar. 

 
12.4   PROJETO  HINO NACIONAL E HINO MUNICIPAL 
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Objetivo: Despertar nos alunos o espírito e a conscientização da importância           

cívica no que se refere aos hinos:  Nacional e Municipal. 

 

Desenvolvimento 

Durante a semana da pátria de 2016, o projeto citado acima será desenvolvido             

pelos professores, alunos, Direção e Equipe Pedagógica da seguinte forma: em           

cada período todos os alunos orientados pelos professores e pedagogos          

hastearam as bandeiras (Paraná e Brasil) e logo em seguida ao som da música              

entoaram com muito respeito e carinho o Hino do Estado e do País. 

Uma das abordagens do referido Projeto, foi o desenvolvimento de atividades           

por disciplina a fim de garantir uma aprendizagem de qualidade, onde amor,            

respeito e a compreensão dos valores estão presentes na formação do cidadão            

consciente e crítico, como mostra o cronograma abaixo: 

 

PROJETO HINO DO PARANÁ  
 
Em atendimento a Instrução nº 013/2012 – SUED/SEED dos dispositivos das           

Leis Estaduais nº 13381/01, 1457/03, e 15954/08 para o ano de 2018 será             

desenvolvido o Projeto como descrito abaixo: 

Objetivo: Articular práticas pedagógicas fundamentadas em uma cultura        

influenciando as ações do indivíduo na eleição de valores e atitudes que            

possam constituir padrões de comportamentos na influencia de suas ações. 

 

Desenvolvimento: 

Uma vez por semana a bandeira será hasteada com a execução do Hino do              

Paraná. 

A compreensão através de estudos e atividades será desenvolvida na          

disciplina de História, abordando temas propostos conforme a Deliberação         

07/06 do CEE/PR. Usando diversas estratégias e metodologias, promovendo e          

valorizando os elementos formadores da cidadania paranaense a equipe         

pedagógica desenvolverá um trabalho onde cada professor e aluno encontre a           

possibilidade de se instrumentalizar para a realização de eleger a cidadania           
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paranaense como eixo da educação escolar no desenvolvimento das         

capacidades necessárias para a participação social afetiva. 

 

12.5–  PROJETO NOVO MAIS EDUCAÇÃO 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A educação engloba os processos de ensinar e aprender. É um            

fenômeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos destas,          

responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da transposição às           

gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários             

à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. 

Neste contexto buscou-se uma educação que evidencie superar o processo de           

escolarização tão centrado na figura da escola através do Programa Mais           

Educação, como estratégia para a promoção da educação integral         

contemporânea. 

A implantação deste Projeto traduz a compreensão do direito de          

aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à              

dignidade, à convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio            

desenvolvimento de uma sociedade democrática, pois o eixo estrutural comum          

à educação, escola e sociedade e o conhecimento. Da relação dialética entre            

esses componentes resultará o modelo de educação, de escola e de           

sociedade. Estas duas forças estão em permanente conflito e mutação, o que            

justifica, por si só, a importância deste Projeto para o educador e educando na              

práxis social. 

 

2- OBJETIVOS 

Este projeto visa compreender o ser humano em suas múltiplas dimensões e            

como ser de direitos, ampliando, tempo, espaços, atores envolvidos no          

processo e oportunidades educativas em benefício da melhoria de qualidade          

da educação dos alunos, na integração de diferentes saberes e conhecimentos           

na tentativa de construir uma educação que, pressupõe uma relação de           

aprendizagem significativa no que se refere à vida de modo contextualizado. 
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3- DESENVOLVIMENTO 

No contexto em que se preconiza a Educação Integral, nosso projeto           

visa o Mais Educação numa perspectiva, mostrando as interfaces que são           

estabelecidas no desenvolvimento do trabalho educativo através do turno         

inverso, organizando recursos e espaço como: 

- Professor; 

- Planejamento; 

- Grade curricular; 

- Organização dos recursos e espaço; 

- Definição do público; 

- Dialogo com as famílias; 

- Avaliação das diferentes possibilidades educacionais e de construção de          

conhecimentos por meio da observação, da experimentação, da interação e,          

principalmente, da vivência. 

 

 

 

 

 

12. 6 – PROJETO BRIGADA ESCOLAR – DEFESA CIVIL 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na escola visa construir uma            

cultura de prevenção e adequação das condições da nossa escola às normas            

de prevenção contra incêndio e pânico. 

A população brasileira tem acarretado sérias conseqüências de intervenções         

impensáveis ao meio ambiente causando não só perdas materiais, mas          

também de vidas. 

Considerando que a população adulta só adquire hábitos preventivos         

após terem vivenciado uma situação de crise ou por força de uma legislação             

pertinente, optamos por um trabalho no ambiente escolar, onde esperamos          

promover mudanças de comportamento, visto que crianças e adolescentes são          
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mais receptíveis e menos resistentes a uma transformação cultural e          

potencialmente capazes de influenciar pessoas, atuando como multiplicadores        

das medidas previstas no projeto. 

 

OBJETIVO: 

Promover a conscientização e capacitação da comunidade escolar para         

ações preventivas e de enfrentamento de eventos danosos naturais ou          

causados pelo próprio homem, bem como o enfrentamento de situações          

emergenciais no interior da escola a fim de garantir a segurança e possibilitar,             

em um segundo momento, que tais temas cheguem a um grande contingente            

da população centenariense. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

De acordo com o Decreto nº 4837 de 04 de julho de 2012, a Casa Civil                

do Paraná, criou o Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola, que             

traz em seus artigos 1º e 2º o cumprimento e desenvolvimento do referido             

programa. Visando o disposto na Lei o Colégio Estadual Padre José Pires            

ensino Fundamental e Médio aderiu ao mesmo regimentando-o. 

O Programa conta com: 

01 – Um Diretor: Ederson Claudio Pereira de Barros; 

02- Agente Educacional II: Helenice dos Santos Antivere, Fabiane Conceição          

Bresciani Ribeiro, Cleiton de Souza Mançan 

03-Agente Educacional I: Aparecida Antonia Rufino da Silva; Luiz Antonio          

Mazuchelli 

04-  Pedagoga: Marly Aparecida Sávio Aljonas; 

05- Professora: Janete Aparecida de Castro, Thelma Martins Teixeira,         

Alexsandra Barros Picinini;  

Estes agentes buscam manter a escola sempre com alguém capacitado para           

agir em situações de riscos em qualquer período; de acordo com o cronograma             

elaborado pela equipe. 

CONCLUSÃO: 
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A finalidade deste projeto é a proteção humana, mantendo a comunidade           

escolar segura, em situações de risco buscando fundamentalmente organizar a          

saída da população, de maneira ordeira, dos ambientes escolares, orientando          

para que haja proativamente em situações que envolvam ameaça de desastre. 

 

12.7 – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – História e Cultura Afro-brasileira,         

Africana e Indígena  

 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação, priorizamos a          

melhoria da qualidade do ensino, a redução das desigualdades sociais a partir            

do acesso e permanência escolar. 

A Lei nº 10.639/03 estabelece o ensino de cultura e história           

afro-brasileiras e especificas que deve privilegiar o estudo da história da África            

e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e o negro na                

formação da sociedade nacional. Determina ainda que tais conteúdos devem          

ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas             

da Arte, Literatura e História Brasileira. 

A temática indígena foi incluída pela Lei nº 11.565 ao disposto pela Lei nº              

10.639/03. Desta forma nossa escola procurou na Proposta Pedagógica         

Curricular tanto a temática afro-brasileira quanto o ensino da História e Cultura            

dos povos indígenas e está desenvolvendo o Plano de Ação com a Equipe             

Pedagógica. 

 

● Componentes da Equipe Multidisciplinar 

- Alexsandra Barros Picinini, Ana Maria Pereira Xavier, Aparecida Antonia          

Rufino, Andréia Marta Ferreira Nagi. Eliane Regina Guerreiro, Josiane Vieira          

de Freitas, Milene Stabile Rezende, Helenice dos Santos Antivere, Edina          

Carvalho Machado, Renata Aparecida Ferreira da Silva, Fabiane Conceição         

Bresciani Ribeiro, Ilda da Silva Queiroz, Luciana Barbosa Soares, Luiz Antonio           

Mazuchelli, Maria Aparecida Mariano, Marilene Costa Ferreira da Silva, Mariza          

Alves de Mello, Meire Zago, Roselene de Fatima Galera, Terezinha Cabral de            

Souza Paglia, Thelma Martins Teixeira., Lucas Simplício.  
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3. OBJETIVOS GERAIS 

 - Desenvolver atividades pedagógicas de ações, leitura e reflexões para          

conscientização da valorização e reconhecimento do pertencimento       

étnico-racial e sensibilizar a comunidade escolar ao respeito ao         

afrodescendente e indígena coibindo atitudes de discriminação. 

- Programar momentos de estudo dos documentos legais: Lei nº 10.639/03;           

Parecer CNE/CP 03/2004; Resolução 01/04, Plano Nacional de        

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das         

Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e              

Africana; Deliberação 04/06 – CEE; Resolução nº 3399/2010 – GS/SEED;          

Instrução nº 010/2010 – SUED/SEED; Orientação nº 002/2010 – DEDI/SEED; 

- Propiciar conhecimento dos referidos documentos disponibilizados os        

mesmos em local de fácil acessibilidade; 

4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 Ação Mobilizadora: Reconhecimento e Valorização Afro-Brasileira, Quilombola 
e Indígena.  

MATEMÁTICA:  

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: TRATAMENTO DE    
INFORMAÇÃO-ESTATÍSTICA. 

- Pesquisa na sala de informática e análise de gráficos de dados do IBGE              
sobre a composição da população brasileira pela cor, renda e escolaridade no            
país e no município. 

- Pesquisa e levantamento de dados com relação à quantidade de alunos            
negros e indígenas que se assim se declararam. 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: JOGOS MATEMÁTICA 

- Leitura e análise de vídeos e slides sobre jogo africano Yoté para             
compreensão das regras. 

- Pesquisa de outros jogos de origem africana. 

- Trabalho em grupo para confecção dos tabuleiros do jogo Yoté. 

- Jogar Yoté aplicando as regras já assimiladas. 
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GEOGRAFIA:  

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Dimensão Econômica do Espaço Geográfico. 

- Leitura reflexiva com relatos orais, pesquisa, produção de cartazes e debate            
dos conteúdos específicos: 

- Importância do estudo do continente Africano. Pesquisa e produção de           
cartazes sobre: A contribuição cultural da África para nossa cultura: Dança,           
culinária e religião. 

- Leitura reflexiva com relatos orais, produções e cartazes relacionados com os            
conteúdos específicos do ensino de geografia: 

- As Grandes Regiões Culturais da África 

- Civilizações Africanas 

-Etnocentrismo e as diferenças culturais 

-Etnias 

-Quilombos: O sonho da liberdade 

- Leitura, discussão e interpretação de texto nas aulas de língua portuguesa:  

- Texto: A relação harmoniosa entre os indígenas e a natureza. 

- Pesquisa na internet e produção escrita da descrição das obras de: ElonBrasil             
(Pintor brasileiro contemporâneo que retrata imagens indígenas). 

 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Oralidade e escrita. 

- Interpretação dos textos: As grandes regiões culturais. 

- Leitura, Interpretação e Debate sobre o texto: Antigo Egito e a África Negra. 

- Pesquisa dos países que falam a Língua Portuguesa como sua língua oficial e              
Montagem de cartazes relacionados a essa pesquisa. 

- Estudo de palavras de origem africanas no minidicionário de palavras           
africanas presentes em nosso vocabulário. 

- Produção de texto com a utilização dessas palavras e de Produção de             
cartazes. 

 

ARTE: 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Movimentos, períodos e composição. 
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- Antigo Egito e a África Negra: visualizações de imagens da arte desse             
período. 

- Leitura na sala de informática: Faraós Negros. 

-Releitura da obra: Representação de Piye, o Faraó Negro.  

- Maquiagem Egípcia: Ferramentas da maquiagem. - Texturas gráficas         
egípcias. Criação de composições gráficas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA :  

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Dança  

- A origem e a importância da dança africana. Aula teórica com pesquisa de              
vídeos com danças de origem africana. Análise de vídeos de apresentações de            
danças brasileiras que mantém os movimentos das danças africanas. 

- Ações para a Promoção de Igualdade Racial garantindo a participação de            
todos os segmentos representados na EM.  

- Montagem de estúdio para Maquiar e fotografar estudantes Afrodescendentes          
interessados para exposição na semana da consciência negra com o tema:           
Características egípcias e as últimas tendências na moda da maquiagem. 

- Estudo da obra de Candido Portinari: O Lavrador de café e/ou de Tarsila do               
Amaral: A Negra, criando uma nova imagem relacionada ao Afrodescendente          
contemporâneo que assume profissões de destaque e de grande         
responsabilidade na nossa sociedade.  

- Pesquisa e Exposição de imagens e fotos de pessoas contemporânea com a             
descrição sua história de superação profissional. 

Realização do seminário na Semana da Consciência Negra 

Seminário:  

- Ler e refletir a respeito dos textos e vídeos que vão colaborar no              
desenvolvimento de temas a ser apresentado no seminário da consciência          
negra. 

 -Convidar e confirmar a participação de pessoas que possam relatar sua           
história de vida com relação à superação do preconceito e o sucesso na sua de               
sua profissão.  

- Apresentação de trabalhos. 

 

Avaliação: 
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A avaliação será continua no acompanhamento das ações, visando à          
participação individual e coletiva dos alunos e demais envolvido, com os seguintes            
instrumentos: Debates, entrevistas, pesquisas, confecção de cartazes, envolvimento        
do grupo durante as atividades, leitura e interpretação de filmes, imagens. 

 

12.8 –  GRÊMIO ESTUDANTIL 

 
Justificativa  

O grêmio é uma organização sem fins lucrativos que representa o           
interesse dos estudantes e que tem fins cívicos, culturais, educacionais,          
desportivos e sociais. Os atos 322 iniciados à existência jurídica do Grêmio            
Estudantil são expressos através, da Lei Federal nº 7.398, de 04 de novembro             
de 1985, Lei Estadual nº 11.057, de 17 de janeiro de 1995. O grêmio é o órgão                 
máximo de representação dos estudantes da escola. Atuando nele, o aluno           
defende seus direitos e interesses e aprende ética e cidadania na prática. A             
Secretaria de Estado da Educação entende que toda representação estudantil          
deve ser estimulada, pois ela aponta um caminho para a democratização da            
Escola. Por isso, o Grêmio nas Escolas públicas deve ser estimulado pelos            
gestores da Escola, tendo em vista que ele é um apoio à Direção numa gestão               
colegiada.  

Os Grêmios Estudantis compõem uma das mais duradouras tradições         
da nossa juventude. Pode-se afirmar que no Brasil, com o surgimento dos            
grandes estabelecimentos de ensino secundário, nasceram também os        
Grêmios Estudantis, que cumpriram sempre um importante papel na formação          
e no desenvolvimento educacional, cultural e esportivo da nossa juventude,          
organizando debates, apresentações teatrais, festivais de música, torneios        
esportivos e outras festividades.  

As atividades dos Grêmios Estudantis representam para muitos jovens         
os primeiros passos na vida social, cultural e política. Assim, os Grêmios            
contribuem, decisivamente, para a formação e o enriquecimento educacional         
de grande parcela da nossa juventude. 

 

Objetivos: 

• Integrar os alunos e a comunidade, promovendo eventos culturais como            
projeção de filmes, peças teatrais, gincanas, concursos de poesia, coral,          
festival de dança, de música, entre outras;  
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• Organização de campeonatos esportivos nas diversas modalidades;  

• Organizar palestras sobre, violência, drogas, sexualidade, meio ambiente,          
entre outras;  

• Organizar movimentos para discussão de assuntos de interesse da escola e            
da comunidade escolar.  

Metodologia: 

• Divulgação nas salas do Ensino Fundamental e Médio sobre o Grêmio             
Estudantil;  

• Debate com os alunos para esclarecimentos da importância do Grêmio           
Estudantil;  

• Convocação de Assembleias com os representantes de turmas; 

 • Eleição do Presidente e vice-presidente; 

 • Leitura, análise e aprovação do Estatuto do Grêmio Estudantil;  

• Eleições para a Diretoria do Grêmio;  

• Oficinas de formação política com os integrantes do Grêmio;  

• Elaboração e efetivação das propostas para o Plano de Trabalho do Grêmio             
Estudantil. 

 

12.9 – CONECTADOS 2.0 ESCOLA 

É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação que tem por            

objetivo favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias educacionais            

junto à comunidade escolar. O planejamento deste projeto visou atender o          

Plano de Metas do Governo do Estado do Paraná (2015-2018), a ação 6 do              

Programa Minha Escola Tem Ação (META), as “Diretrizes para uma Política           

Nacional de Inovação e Tecnologia Educacional 2017-2021” e a pesquisa          

realizada na rede estadual de educação do Paraná intitulada Guia Edutec.  

 

-  Cabe ao estabelecimento de ensino:  

a) definir representantes (5 a 8 participantes) que contemplem: direção escolar,           

equipe pedagógica, professores, agentes educacionais e Grêmio Estudantil;        
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este grupo de representantes terá como responsabilidades: i) participar dos          

encontros presenciais com os assessores pedagógicos em tecnologias        

educacionais dos NRE, que irão ao estabelecimento de ensino; ii) organizar, no            

estabelecimento de ensino, o repasse das informações e formações recebidas          

para o coletivo escolar, conforme orientação dos assessores pedagógicos em          

tecnologias educacionais dos NRE; iii) organizar, mediar e compartilhar as          

produções e resultados do coletivo de seu estabelecimento de ensino.  

b) proceder a escolha de equipamentos, via formulário online no Portal Dia a             

Dia Educação, para futura aquisição (baseado nas fichas de sínteses do           

coletivo escolar), tendo clareza das condições de infraestrutura, logística e          

recursos humanos presentes no estabelecimento de ensino e arranjos         

compatíveis com essa realidade; 

c) indicar um ou mais responsável (is) pela organização e logística dos             

equipamentos tecnológicos da escola: (Agente Educacional II) Nome do (s)          

responsável (is); 

d) estimular professores, equipe pedagógica e agentes educacionais a          

participar das formações continuadas sobre Educação na Cultura Digital         

(participação de no mínimo de 25% dos profissionais);  

e) oportunizar tempos e espaços para encontros presenciais que constituirão a           

formação continuada com o coletivo escolar;  

f) desenvolver ações pedagógicas e educacionais abrangendo todo o coletivo          

escolar, com o devido registro e atribuição da autoria e créditos aos envolvidos;             

g) contemplar/rever o conceito de utilização das tecnologias para fins          

pedagógicos e da Educação na Cultura Digital em seu Projeto Político           

Pedagógico (PPP);  

h) permitir o acesso à escola das equipes pedagógicas e técnicos de suporte             

dos NRE e SEED-PR para acompanhar o desenvolvimento de atividades e           

respectivamente, a manutenção de equipamentos; 

i) em caso de aquisição de equipamentos, prover local seguro e adequado             

para armazenamento.  
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No contexto da Educação, os ambientes gerados por aplicativos informáticos          

dinamizam os conteúdos curriculares e potencializam o processo pedagógico.         

O uso de mídias tem suscitado novas questões, sejam elas em relação ao             

currículo, à experimentação, às possibilidades do surgimento de novos         

conceitos e de novas teorias (BORBA, 1999). Atividades com lápis e papel ou             

mesmo quadro e giz, para construir gráficos, por exemplo, se forem feitas com             

o uso dos computadores, permitem ao estudante ampliar suas possibilidades          

de observação e investigação, porque algumas etapas formais do processo          

construtivo são sintetizadas (D’AMBROSIO & BARROS, 1988). Os recursos         

tecnológicos, como o software, a televisão, as calculadoras, os aplicativos da           

Internet, entre outros, têm favorecido as experimentações pedagógicas e         

potencializado formas de resolução de problemas. Secretaria de Estado da          

Educação do Paraná 66 maneira passível de manipulação, pois permitem          

construção, interação, trabalho colaborativo, processos de descoberta de forma         

dinâmica e o confronto entre a teoria e a prática. As ferramentas tecnológicas             

são interfaces importantes no desenvolvimento de ações em Educação.         

Abordar atividades com os recursos tecnológicos enfatiza um aspecto         

fundamental da disciplina, que é a experimentação. De posse dos recursos           

tecnológicos, os estudantes argumentam e conjecturam sobre as atividades         

com as quais se envolvem na experimentação (BORBA & PENTEADO, 2001).           

A Internet é um recurso que favorece a formação de comunidades virtuais que,             

relacionadas entre si, promovem trocas e ganhos de aprendizagem (TAJRA,          

2002). O trabalho com as mídias tecnológicas insere diversas formas de           

ensinar e aprender, e valoriza o processo de produção de conhecimentos. 

 

12.10 –  PROJETO CIVISMO 

 

Tema Gerador: Civismo 
 
Problemática 
 
-Falta de respeito ao entoar o hino Nacional; 
-Falta de conhecimento do hino; 
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-Falta de conhecimento do que é nação; 
-Patriotismo. 
 
Objetivos 
 
-Resgatar o patriotismo através do projeto do Hino Nacional; 
-Conhecer a lei do Hino Nacional; 
-Reconhecer letra do hino nacional e os símbolos nacionais; 
-Desenvolver nos alunos o amor e o respeito à Pátria; 
-Despertar através da reflexão a consciência sobre os deveres para com o            
patrimônio escolar, professores e demais funcionários. 
  
 
Fundamentação Teórica 
 

No mundo contemporâneo o discurso referente aos valores que tem          
como alusão à bandeira, hino nacional, ou seja, que estão associados ao            
civismo em sua maioria foi praticamente deixado de lado, tendo em vista que o              
atual momento em que vivemos a sociedade valoriza o que ter em detrimento             
do ser, ou melhor, uma sociedade puramente capitalista que busca          
simplesmente a sua satisfação não atribuindo a menor importância aos outros           
e muito menos aos símbolos nacionais e cada vez mais se distanciam destes             
valores que tem a finalidade de despertar amor pela pátria, contudo           
acreditamos que juntos podemos mudar este quadro. 

A nação brasileira parece andar meio esquecida. Fala-se muito em Crise           
Econômica e Preservação da Natureza mas pouco se ouve falar da nossa            
Pátria. O Civismo é um sentimento que deve ser semeado a todo instante e              
que deve permear todos os nossos ato públicos assim como todos atos do             
homem público. Devemos aprender a cultivar o amor e o respeito aos símbolos             
nacionais e em especial à Bandeira Nacional e ao Hino Nacional. 

Portanto, a escola é o local que se forma mais apropriado para essa             
lição, para esse aprendizado. É nela que se forma o verdadeiro caráter do             
homem civilizado, do homem comunitário e cidadão. 
 
Plano de Trabalho e Recursos Metodológicos 
Partindo da problemática em questão, o grupo de professores do Colégio           
Estadual Padre José Pires busca reavivar em cada aluno a importância do            
civismo através das seguintes atividades: 
- Interpretar a letra dos Hinos e analisá-los; 
- Entoar o hino uma vez por semana; 
- Ilustração referente a cada estrofe; 
- Trabalhar a introdução do Hino Nacional; 
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- Pesquisar sobre a lei que rege o Hino Nacional; 
- Atividade extraclasse. 
 
 
Disciplinas envolvidas 
O projeto proposto busca-se envolver todas disciplinas, ou seja, promover um           
trabalho interdisciplinar. Essa interação é uma maneira complementar ou         
suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico-reflexivo, saber          
esse que deve ser valorizado. 
 

 
 
 
Cronograma e local de desenvolvimento 
Será desenvolvido semanalmente durante o 2º semestre de 2017, o qual será            
na sala de aula, auditório e pátio do Colégio Pe. José Pires.  
 
 
Avaliação 
A avaliação será contínua durante todo o processo do projeto, verificando           
através de atividades propostas, o nível de conhecimento dos alunos sobre o            
tema em questão. 
 

12.11 –  PROJETO RESGATANDO VALORES 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Temos observado um aumento nas questões de indisciplina, violência e          

desrespeito no ambiente escolar, fatos estes que se tornam graves e           

recorrentes. E com toda problemática tem tornado o ambiente escolar um lugar            

hostil e desinteressante para o aprendizado que todos almejam. 

Diante desse quadro e entendendo a escola como espaço,         

principalmente de integração social e desenvolvimento pessoal dos alunos,         

faz-se necessário criar estratégias com o intuito de melhorar essa situação,           

visando proporcionar um ambiente mais atrativo e acolhedor, para que eles           

possam repensar suas atitudes, desenvolvendo afetividade, senso de ética,         



89 

 

cidadania e justiça, minando aos poucos a agressividade que costumam          

cultivar em seu dia a dia.  

Nesse sentido a execução deste projeto se dará através de um trabalho            

interdisciplinar de resgate e valorização de valores essenciais, fundamentais         

para a convivência saudável no ambiente escolar: sala de aula, pátios,           

biblioteca, secretaria e demais dependências da escola. 

Para tanto, todos os envolvidos no processo da educação: professores,          

agentes I e II, equipe diretiva e pedagógica serão protagonistas do sucesso            

desse projeto voltado para o resgate dos valores vivenciados e aprendidos           

pelos alunos. 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Resgatar a auto estima em nossos alunos através de valores como: Respeito,             

Solidariedade e Tolerância, contribuindo assim para uma melhor qualidade de          

vida; 

- Adotar atitudes comuns e persistentes entre todos os envolvidos no processo            

educativo, favorecendo o desenvolvimento de hábitos convertidos em        

comportamentos positivos através de uma postura de aprendizagem que         

beneficie a qualidade do processo ensino – aprendizagem; 

 
CONTEÚDOS 
 
- Valores: Respeito, Solidariedade, Tolerância, Amor ao próximo, Dignidade,         
Amizade,  Convivência, entre outros. 
 
 
METODOLOGIA 
 

O projeto deverá ser desenvolvido com todas as turmas de todos os            

turnos do Colégio Estadual Padre José Pires, com a seguinte organização de            

ações propostas abaixo: 
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- Apresentação do projeto ao corpo docente; 

- Palestra sobre valores humanos para professores e funcionários da escola; 

- Desenvolvimento das atividades no segundo semestre será desenvolvido         

pelos professores de forma interdisciplinar, todas as disciplinas trabalharão em          

seus planejamentos, os valores citados, através de leituras e interpretações de           

textos, charges, palestras com profissionais da comunidade, debates,        

seminários, leitura de textos reflexivos, filmes e vídeos ( cinema na escola),            

trabalhos com musicas, jogos e brincadeiras, confecção de cartazes ( 6º e 7º             

anos), histórias em sequencia ilustrativa ( 8º e 9º anos), paródias ( 1ª e 2ª               

séries), teatro (3ª série), para exposição e apresentação. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E/OU ALCANÇADOS 

Espera-se que diante da proposta deste projeto, este possa contribuir de           

forma colaborativa nos aspectos tão relevantes descritos, diminuindo o índice          

de violência, desrespeito e outras situações apresentada no dia a dia, que            

possamos vivenciar atitudes mais cordiais, respeitosas e solidárias.  

 

RECURSOS 

- textos, vídeos, filmes, músicas. 

 

13 –   PROPOSTA  PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 
 
DISCIPLINA DE ARTE 
 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A Arte se faz presente desde os primórdios da humanidade, como na            

pré-história, sendo uma atividade fundamental para o ser humano. É parte           

integrante da realidade de qualquer sociedade, essencial no processo de          

conscientização da existência do indivíduo no particular e no social, ajudando-o           
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na interpretação do mundo e de si mesmo. Aproxima indivíduos de culturas            

diferentes e favorece a percepção de semelhança entre as culturas. 

A Arte é uma forma de trabalho criador, em que o homem transforma a              

natureza e a si próprio, através de seu pensamento, sua ação e com a ajuda de                

ferramentas. Ela é o meio necessário para a comunicação e expressão, é a             

diferença essencial que nos separa dos demais animais. É a materialização           

que o ser humano traz em si de deixar sua marca, de atribuir significados às               

coisas e a si mesmo, de se firmar como indivíduo. 

Essa necessidade de expressar-se encontra-se desde as pinturas e         

desenhos feitos nas paredes das cavernas pelos homens pré-históricos, nos          

objetos ritualísticos posteriores, na esperança da perpetuação do espírito como          

no Egito, na busca de um ideal de beleza na Grécia, no poder da Igreja no                

Idade Média, no misticismo na África, enfim, a arte está presente de diversas             

formas na constituição das sociedades humanas. 

A Arte é um processo de humanização, em que o ser humano            

apresenta-se como criador e produz novas maneiras de ver e sentir, que são             

diferentes em cada momento histórico e em cada cultura. 

Neste sentido a escola é espaço que possibilitará o diálogo entre o            

particular e o universal de cada aluno, levando-o a questionar e a interpretar o              

mundo e a si mesmo. 

A disciplina de Arte manterá este diálogo através de suas experiências,           

a cultura, imagens, sons, gestos, movimentos e o conhecimento historicamente          

construído pela humanidade. Seria a educação através da estética,         

ensinando-os a ver e a ouvir criticamente, a interpretar e a reinterpretar a             

realidade, ampliando suas possibilidades de fruição e expressão artística. 

O professor de arte então, seria o mediador neste processo de leituras            

de mundo diferenciados, interpretações da realidade, humanização e        

sensibilização dos alunos, através do acesso a obras artísticas, às diversas           

formas de produção familiarizando-os com o conhecimento da Arte,         

transcendendo a aparência do que lhes é mostrado e aprendendo a totalidade            

da realidade humana social. Possibilitará também o momento da imaginação e           
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criação através da prática artística, seja através das artes visuais, teatro,           

música ou dança. Assim, o professor estará possibilitando o conhecimento          

estético, o trabalho artístico e o sentir e perceber de cada aluno, ajudando             

assim na formação de um indivíduo mais consciente de si e do seu meio. 

A prática pedagógica em Artes tem como enfoque essencial a          

compreensão e produção das Artes Visuais, Dança, Música e Teatro          

valorizando a estética da sensibilidade e do conhecimento de cada aluno. 

 

OBJETIVOS GERAIS:  

● Fazer parte do processo de humanização; 

● Ajudar o aluno a melhor entender a si e ao seu meio; 

● Levar o aluno a descobrir  seu poder de criação; 

● Desenvolver a criatividade do aluno; 

● Ampliar os conhecimentos do aluno a fim de enriquecer e rever suas            

visões de mundo; 

● Estabelecer relações com a realidade e com as diferentes culturas          

através da produção a apreciação de bens materiais; 

● Produzir novas maneiras de ver e sentir o mundo; 

● Criar uma nova consciência de sua existência individual e social; 

● Ajudar na criação de um novo olhar, um ouvir mais crítico e um novo              

interpretar da realidade; 

● Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística; 

● Pesquisar e saber organizar informações sobre arte em contato com          

artistas, obras de arte, fontes de comunicação e informação; 

● Observar as relações entre arte e realidade, refletindo, investigando,         

indagando, com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a         

sensibilidade, argumentando e apreciando arte de modo sensível; 

● Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística         

pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos           

colegas, sabendo receber e elaborar críticas; 

● Identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico,         

contextualizando nas diversas culturas; 
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● Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos       

artísticos diversos em artes ( artes visuais, dança, música e teatro). 

 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES/ BÁSICOS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Área Música 

Conteúdos 

Estruturantes 

Elementos 

Formais 

Composição  Movimentos e  

Períodos  

6º ano Altura 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade  

Ritmo 

Melodia 

Escala: diatônica, 

pentatônica, 

cromática, 

improvisação  

Greco-Romana 

Oriental 

Ocidental 

africana 

7º ano Altura 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade 

Ritmo 

Melodia 

Escalas 

- Gêneros:  

folclórico, indígena,  

popular e étnico; 

- Técnicas: vocal,   

instrumental e mista   

improvisação  

Musica popular  

e étnica  

(ocidental e  

oriental) 

8º ano  Altura 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade 

Ritmo 

Melodia 

Harmonia  

Tonal, modal, e   

fusão de ambos 

- técnicas: vocal,   

instrumental e mista 

Indústria Cultural 

Eletrônica 

Minimalista 

Rap, Rock,  

Tecno 

9º ano Altura Ritmo Musica engajada; 
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Área Artes Visuais 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade 

Melodia 

Harmonia  

- Técnicas: vocal,   

instrumental e  

mista; 

- Gêneros: popular,   

folclórico e étnico. 

 

Musica Popular  

Brasileira, 

Musica 

Contemporânea  

Conteúdos 

Estruturantes 

Elementos 

Formais 

Composição  Movimentos e  

Períodos  

 

 

6º ano 

Ponto 

Linha 

Textura 

Forma 

Superfície 

Volume 

Cor 

Luz 

 

Bidimensional 

Figurativa 

Geométrica, 

simetria 

Técnicas: Pintura,  

escultura, 

arquitetura... 

Gêneros: cenas da   

mitologia 

Arte Greco-  

Romana 

Arte Africana 

Arte Ocidental 

Arte Pré –   

Histórica 

7º ano  Ponto 

Linha 

Textura 

Forma 

Superfície 

Volume 

Cor 

Luz 

Proporção  

Tridimensional 

Figura e fundo 

Abstrata  

Perspectiva 

Técnicas: pintura,  

escultura, 

modelagem, 

gravura... 

Arte Indígena 

Arte popular 

Brasileira e  

Paranaense 

Renascimento 

Barroco 

 

8º ano Ponto Semelhanças Indústria Cultural 
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Área Teatro 

Linha 

Textura 

Forma 

Superfície 

Volume 

Cor 

Luz 

Contrastes 

Ritmo Visual 

Estilização 

Deformação 

Técnicas: desenho,  

fotografia, 

audio-visual e mista 

Arte no Séc. XX 

 

Arte 

contemporânea  

 

9º ano Ponto 

Linha 

Textura 

Forma 

Superfície 

Volume 

Cor 

Luz 

Bidimensional 

Tridimensional 

Figura – fundo 

Ritmo Visual 

Técnica: pintura,  

grafitte, 

performance  

Gêneros: Paisagem  

urbana, cenas do   

cotidiano ... 

 

Realismo 

Vanguardas 

Muralismo e Arte   

Latino –  

americano  

 

Hip Hop 

Conteúdos 

Estruturantes 

Elementos 

Formais 

Composição  Movimentos e  

Períodos  

 

6º ano 

Personagens:  

expressões 

corporais, vocais,  

gestuais e faciais 

 

Ação 

 

Espaço 

Enredo, roteiro 

Espaço Cênico,  

adereços 

Técnicas: jogos  

teatrais, teatro  

indireto e direto,   

improvisação, 

manipulação, 

máscara .... 

Greco-Romana 

Teatro Ocidental 

Teatro Medieval 

Renascimento 
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Gênero: tragédia,  

comédia e circo 

7º ano Personagens: 

expressões 

corporais, vocais,  

gestuais e faciais 

 

Ação 

 

Espaço 

Representação 

Leitura dramática,  

cenografia; 

Técnicas: jogos  

teatrais, mímicas,  

improvisação, 

formas animadas ... 

Gêneros: Rua e   

arena 

Caracterização 

Comédia Dell’  

arte 

Teatro  popular 

Brasileira e  

Paranaense 

Teatro Africano 

8º ano  Personagens: 

expressões 

corporais, vocais,  

gestuais e faciais 

 

Ação 

 

Espaço 

Representação no  

cinema e mídias  

Texto dramático  

Maquiagem 

Sonoplastia 

Roteiro 

Técnicas: jogos 

teatrais, sombra, 

adaptação cênica 

Indústria Cultural 

Realismo 

Expressionismo 

Cinema Novo  

9º ano Personagens: 

expressões 

corporais, vocais,  

gestuais e faciais 

 

Ação 

 

Espaço 

Técnicas: 

Monólogo, jogos  

teatrais, direção,  

ensaio, teratro –   

Fórum 

 

Dramaturgia 

Cenografia 

Sonoplastia 

Iluminação 

Teatro engajado; 

Teatro do  

oprimido; 

Teatro pobre; 

Teatro do  

absurdo; 

Vanguardas; 
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Área Dança  

Figurino  

Conteúdos 

Estruturantes 

Elementos 

Formais 

Composição  Movimentos e  

Períodos  

6º ano  Movimento 

corporal 

 

Tempo  

Espaço  

Kinesfera; 

Eixo; 

Ponto de apoio; 

Movimentos 

articulares; 

Fluxo ( livre e 

interrompido); 

Rápido e lento; 

Formação Níveis 9 

alto, médio, e 

baixo); 

Deslocamento 

(direto e indireto); 

Dimensões 

(pequeno e grande); 

Técnica: 

improvisação 

Gênero: circular 

Pré – historia 

Greco – romana 

Renascimento 

Dança Classi’ca 

7º ano  Movimento 

corporal 

 

Tempo 

 

 

espaço 

Ponto de apoio de 

rotação; 

Coreografia; 

Salto e queda; 

Peso ( leve e 

pesado ); 

Dança popular 

Brasileira 

Paranaense 

Africana 

Indígena 
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Fluxo ( livre, 

interrompido e 

conduzido); 

Lento, rápido e 

moderado; 

Níveis (alto, médio e 

baixo ); 

Formação; 

Direção; 

Gênero, folclórica, 

popular e étnica; 

 

8º ano  Movimento 

corporal 

 

Tempo 

 

 

Espaço  

Giro 

Rolamento 

Saltos 

Aceleração e 

desaceleração 

Direções ( frente, 

atrás,  direita, e 

esquerda) 

Improvisação 

Coreografia 

Sonoplastia 

Gênero: Industrial 

Cultural e 

espetáculo  

Hip Hop 

Musicais 

Expressionismo 

Indústria cultural 

Dança moderna 

 

9º ano Movimento 

corporal 

 

Tempo 

 

Kinesfera 

Ponto de apoio 

Peso 

Fluxo 

Quedas 

Vanguardas 

Dança  Moderna 

Dança 

contemporânea  
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ENSINO MÉDIO 

 

Área Música 

 

Espaço 

Saltos 

Giros 

Rolamentos 

Extensão ( perto e 

longe) 

Coreografia 

Deslocamento 

Gênero: 

Performance e 

moderna  

Conteúdos 

Estruturantes 

Elementos 

Formais 

Composição  Movimentos e  

Períodos  

 Altura 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade  

Ritmo 

Melodia 

Harmonia 

Escalas 

Modal, tonal e fusão    

de ambos. 

Gêneros: erudito,  

clássico, popular,  

étnico, folclórico,  

Pop; 

Tecnicas: vocal,  

instrumental, 

eletrônica, 

Musica popular 

Brasileira 

Paranaense 

Popular 

Indústria Cultural 

Engajada 

Vanguarda 

Ocidental 

Oriental 

Africana 

Latino –  

americano  
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Área – Artes Visuais 

 

informática e mista   

improvisação 

 

Conteúdos 

Estruturantes 

Elementos 

Formais 

Composição  Movimentos e  

Períodos  

 Ponto 

Linha 

Forma 

Textura 

Superfície 

Volume 

Cor 

Luz 

 

Bidimensional 

Tridimensional 

Figura e fundo 

Figurativo 

Abstrato 

Perspectiva 

Semelhanças 

Contrastes 

Ritmo visual 

Simetria 

Deformação  

Estilização 

Técnica: Pintura,  

desenho, 

modelagem, 

instalação, 

performance, 

fotografia, gravura e   

esculturas, 

arquitetura, história  

em quadrinhos ... 

Arte Ocidental 

Arte Oriental 

Arte Africana 

Arte Brasileira 

Arte Paranaense 

Arte Popular 

Arte e Vanguarda 

Industria Cultural 

Arte 

Contemporânea 

Arte Latino -   

Americana 
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Área – Teatro 

Gêneros: paisagem,  

natureza morta,  

cenas do cotidiano,   

Histórica, Religiosa,  

da Mitologia ... 

Conteúdos 

Estruturantes 

Elementos 

Formais 

Composição  Movimentos e  

Períodos  

 Personagens: 

expressões 

corporais, vocais,  

gestuais e faciais; 

 

 

 

 

Ação 

 

Espaço 

 

Técnicas: jogos  

teatrais, teatro direto   

e indireto, mímica,   

ensaio, Teatro –   

Fórum 

Roteiro 

Encenação e leitura   

dramática 

Gêneros: Tragédia,  

Comédia, Drama e   

Épico 

Dramaturgia 

Representação nas  

mídias  

Caracterização 

Cenografia 

Sonoplastia, figurino  

e iluminação 

Direção  

 

Arte Ocidental 

Arte Oriental 

Arte Africana 

Arte Brasileira 

Arte Paranaense 

Arte Popular 

Arte e Vanguarda 

Industria Cultural 

Arte 

Contemporânea 

Arte Latino -   

Americana 
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METODOLOGIA 

A proposta de Arte discute projetos que partem de um problema e            

entrecruzam saberes e temas das Artes Visuais, música, Teatro e Dança.           

Dinamizando de forma sistêmica por meio de práticas significativas mediadas          

por pesquisas e análises, pelo estudo da produção acadêmica e da popular,            

do passado e da atualidade, do contraponto, cada projeto articula o processo            

de fruição, reflexão e produção, tecendo os subsídios teórico-práticos por meio           

de situações pedagógicas significativas presentes em momentos, seções e         

propostas de criação. 

No contexto de mundialização, caracterizado pelo imediatismo das        

transformações, pensar, ter idéias e criar são fundamentais. O trabalho por           

meio de projetos envolve a resolução de problemas do contexto atual em que             

os alunos dos vivem, por isso mesmo, apresenta-se como um dos caminhos            

que possibilitam o desenvolvimento da aprendizagem significativa. A ênfase na          

problematização privilegia o pensar e o agir no trabalho pedagógico em           

processos que levam à construção criativa com a mediação do professor e o             

apoio da teoria. 

Aspectos da problematização: - Aspecto da necessidade (situação         

problema contextualizada e sensível à realidade contemporânea ou sistema de          

situações e elementos do imaginário); 

Aspecto da articulação de subsídios ( Referenciais culturais e técnicos a serem            

trabalhados em sala, relacionados à proposta); 

Aspecto dos elementos especificados ( Estruturação estética e artística); 

Aspecto dramático ( Integração de todos os aspectos da ação          

contemplando a observação da realidade, a teorização, as hipóteses e          

soluções, bem como a aplicação, expressão e intervenção em interação com a            

realidade). 

 

Produção  
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AVALIAÇÃO 

 

Pensar a avaliação como processo de reflexão sobre a aprendizagem           

dos alunos e a ampliação da educação dos sentidos, da apropriação cultural,            

da leitura de mundo, em busca de autonomias relativas. 

A avaliação, no processo de ensino de Arte, precisa ser realizada com             

base em conteúdos, objetivos e orientações do projeto educativo na área e tem             

três momentos para sua concretização: 

A avaliação pode diagnosticar o nível de conhecimento artístico e          

estético dos alunos; nesse caso, costuma ser prévia a uma atividade; 

A avaliação pode ser realizada durante a própria situação de          

aprendizagem, quando o professor identifica como os alunos interagem com os           

conteúdos e transformam seus conhecimentos; 

A avaliação pode ser realizada ao término de um conjunto de atividades            

que compõe o trimestre para analisar como a aprendizagem ocorreu. 

 

- Instrumentos para avaliação; 

Construções bidimensionais e tridimensionais; 

Esboços; 

Apresentações por meio de Artes Visuais, Música, Teatro e dança; 

Audições; 

Montagens; 

Escrita: relatos, descrições, análises, composições; 

Explanações/ debates; 

Leituras e releituras; 

Pesquisas, entrevistas, visitas; 

 

- Critérios de avaliação 

Criar formas artísticas por meio de poéticas pessoais; 

Estabelecer relações com o trabalho de arte produzindo por si, por seu grupo e              

por outros sem discriminação estética, artística, étnica e de gênero; 
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Identificar os elementos da linguagem visual e suas relações em trabalhos           

artísticos e na natureza; 

Conhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte por meio das próprias             

emoções, reflexões e conhecimentos; 

Reconhecer a existência desse processo em jovens e adultos de distintas           

culturas; 

Valorizar a pesquisa em fontes de documentação, preservação, acervo e          

veiculação da produção artística. 

- Avaliar no trabalho dos alunos 

A organização dos conteúdos; 

A re-elaboração dos conhecimentos adquiridos; 

A ampliação dos sentidos e da percepção na resolução de uma proposta de             

leitura, representação artística ou criação. 

 

Para cada área da linguagem artística neste processo avaliativo leva –se em            

conta:  

 

 

Artes Visuais:  

- Como expressão e comunicação no fazer dos alunos: desenho, pintura,           

colagem, escultura, gravura, modelagem, vídeo, fotografia, história em        

quadrinhos e produções informatizadas pela criação e construção de formas          

plásticas e visuais em espaços diversos (bidimensional e tridimensional); 

- As artes visuais como objeto de apreciação significativa, os elementos           

básicos e os recursos expressivos da linguagem visual: apreciação, fruição,          

interpretação, experienciação estética com obras e suas  reproduções; 

- As artes visuais como produto cultural e histórico, analisar, refletir, discutir            

sobre os produtores e arte vida, épocas e produtos em conexões; 

- A diversidade das concepções e estéticas na produção visual, regional e            

mundial; 
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- A arte da sociedade, ressaltando os artistas pensadores, profissionais e           

diferentes meios  de divulgação das artes plásticas; 

- A arte como desvelar de outras culturas, como a arte africana e afro-brasileira              

e suas variantes. 

- Estabelecer relações com o trabalho de arte produzido por si, por seu grupo e               

por outros se discriminação estética, artística, étnica e de gênero; 

- Identificar alguns elementos da linguagem visual que se encontram em           

múltiplas realidades; 

- Reconhecer e apreciar vários trabalhos e objetivos de arte por meio das             

próprias emoções, reflexões e conhecimentos; 

- Valorizar as fontes de documentação, preservação e acervo da produção           

artística. 

 

Música: 

A música como expressão e comunicação dos indivíduos: interpretação,         

improvisação e composição: 

- Apreciação significativa em música: escuta, envolvimento e compreensão da          

linguagem visual ( os elementos fundamentais da linguagem musical, estilos e           

formas de interpretação; 

- A música como produto cultural e histórico, música e sons do mundo             

( produtores, épocas e produtos em conexões); 

- A diversidade da produção musical regional, nacional e mundial, em           

diferentes culturas e momentos históricos, a música na sociedade,         

compositores, intérpretes, outros profissionais e suas formas de preservação e          

divulgação; 

- A presença da herança africana na formação dos ritmos brasileiros e na             

música em geral. 

- Tomar decisões próprias na organização dos processos criativos individuais e           

de grupos em relação a movimentos, música, cenário e espaço cênico. 

- Refletir, discutir e analisar aspectos das relações socioculturais que os jovens            

estabelecem com a música pelos meios tecnológicos contemporâneos, com o          

mercado cultural. 
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Conhecer e apreciar músicas de seu meio sociocultural e do conhecimento           

musical construído pela humanidade em diferentes períodos históricos e         

espaços geográficos 

 

Dança: 

- A dança como manifestação coletiva, expressão e na comunicação humana e            

como produto cultural e apreciação estética; 

- A dança africana em suas concepções e influências: como sensualidade           

(samba), religião (candomblé) e luta (capoeira). 

 

Teatro 

- O teatro como expressão e comunicação; 

- Reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem dramática, espaço          

cênico, personagem e ação dramática, experimentação e articulação entre as          

expressões corporais, plástica e sonora; 

- Experimentação na improvisação, objetos, máscaras, situações físicas,        

imagens e sons; 

-Pesquisa, elaboração e utilização do cenário, figurino, maquiagem, adereços,         

objetos de cena, iluminação e som; 

- O teatro como produção coletiva e como produto cultural da apreciação            

estética, observação e análise de diversas manifestações do teatro, produtos          

em diferentes culturas e épocas; 

- Pesquisa e leitura de textos dramáticos e de fatos da história do teatro. 

- Saber improvisar e atuar nas situações de jogos, explorando as capacidades            

do  corpo e da voz; 

- Valorizar as fontes de documentação, os acervos e os arquivos da produção             

artística teatral, identificando momentos importantes da história do teatro. 

Dança: 

- Conhecer as principais correntes históricas da dança e as manifestações           

culturais populares e suas influências nos processos criativos pessoais; 

Tomar decisões próprias na organização dos processos criativos individuais e          

de grupos em relação a movimentos, música, cenário e espaço cênico 
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DISCIPLINA BIOLOGIA 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Objeto do estudo da Biologia é a Vida. 

Ao longo da história da humanidade, várias foram as explicações para o            

surgimento e a diversidade da vida, de modo que os modelos científicos            

conviveram e convive com outro sistema explicativo, contraposição entre os          

mesmos e a compreensão de que a ciência não tem respostas definitivas para             

tudo, sendo uma de suas características a possibilidade de ser questionada e            

de se transformar. Elementos da história e da filosofia da Biologia tornam            

possível aos alunos a compreensão de que há uma ampla relação entre a             

produção científica e o contexto social, econômico e político. É possível           

verificar que a formulação o sucesso ou fracasso das diferentes teorias           

científicas estão associados a seu momento histórico. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

- Classificar os seres vivos para a análise da diversidade biológica existente            

das características e fatores que determinaram o aparecimento e ou extinção           

de algumas espécies ao longo da história. 

- Ampliar a discussão sobre a organização dos seres vivos, que está baseada             

na visão macroscópica e descritiva, para uma visão evolutiva, com o propósito            

de compreender a construção de conceitos científicos na Biologia. 

- Discutir a respeito dos processos pelos quais os seres vivos sofrem            

modificações, perpetuam uma variabilidade genética e estabelecem relações        

ecológicas, garantindo a diversidade de seres vivos. 

- Perceber como a aplicação do conhecimento biológico interfere e modifica o            

contexto de vida da humanidade, necessitando assim, da participação e da           

crítica de cidadãos responsáveis pela vida. 
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- Compreender a Inter relação da Biologia com outros campos do           

conhecimentos e suas implicações com a tecnologia atual. 

 

 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS BÁSICOS 

Organização  dos Seres Vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos Biológicos 

 

 

 

 

Biodiversidade 

 

 

 

 

Manipulação Genética 

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 

 

Dinâmicas dos ecossistemas: relação    

entre os seres vivos e     

interdependências com o ambiente. 

 

Organismos geneticamente  

modificados 

 



109 

 

METODOLOGIA 

 

Serão consideradas primeiras as idéias do aluno: prática social,         

problematização, instrumentalização, retorno a pratica social. O conteúdo será         

desenvolvido partindo do senso comum, confrontando com o conhecimento         

historicamente construído e resultando na construção e apropriação do         

conhecimento. 

Debate de informações atuais para despertar o interesse investigativo e          

a pesquisa. Abordagem dos conteúdos historicamente para que o aluno          

reconheça a ciência como um objeto humano, possibilitando aquisição da          

mesma, da compreensão do processo de produção deste conhecimento,         

através de leituras e pesquisas. 

Utilizando de instrumentos didáticos como vídeos, texto, computador,        

fotos, transparências, modelos de atividade práticas, jogos e livros. 

Visitas, apresentação e exposição de trabalhos, leituras       

complementares, pesquisas individuais e em grupo, resolução de atividades         

diversas. 

 

 

AVALIAÇÃO  

 

A avaliação deverá ser realizada de forma continua cumulativa e          

principalmente diagnóstico como instrumento cuja finalidade é obter as         

informações necessárias sobre o desenvolvimento da prática pedagógica para         

nela intervir e reformular os processos de aprendizagem, para que os           

professores e alunos tornem observadores dos avanços e dificuldades a fim de            

superar os obstáculos e se organizar para o desenvolvimento de suas           

habilidades. 

Serão utilizados mecanismos variados como: observações constantes,       

produção de texto, relatório, anotações, provas escrita e oral, seminários,          

pesquisas, auto avaliação. 
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RECUPERAÇÃO   PARALELA 

Toda vez que o aluno não for capaz de assimilar o conteúdo, este será              

novamente revisto através de explicação dada pelo professor, trabalhos em          

grupos e individuais com retomada de conteúdo, procurando mudar a maneira           

de avaliação para melhor fixação dos conteúdos pelos alunos. 

 

DISCIPLINA  CIÊNCIAS 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

O ensino de ciência é importante porque a nossa sociedade vive um            

momento que se caracteriza por grandes e rápidas conquistas científicas que           

interferem profundamente no modo de vida das pessoas, em todos os seus            

aspectos. Isso pode ser facilmente identificado quando se analisa o dia-a-dia           

de uma família urbana ou de uma família rural, de vinte anos atrás e nos dias                

atuais. 

A ciência impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias que         

propicia novas conquistas científicas e, juntas interferem nos modelos de          

desenvolvimento dos países e povos. Mas o desenvolvimento de ciência não           

garante a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, nem a             

distribuição de riquezas, o bem estar social, ou o equilíbrio ambiental. 

Para que a ciência seja aplicada em benefício de todas as pessoas, sem             

privilégio e sem destruição do ambiente ou comprometimento dos recursos          

para gerações futuras, faz-se necessário formar cidadãos críticos, capazes de          

compreender e interagir nos processos de desenvolvimento, avaliar sua         

eficácia em cada situação, reconhecer seus riscos e decidir sobre sua           

utilização. 

O ensino de Ciências tem função importante na vida das pessoas, pois            

contribui para preparar os jovens a compreenderem o mundo e as mudanças            

que nele ocorrem e para se posicionarem frente aos dilemas que surgem            

sempre que novos conhecimentos são incorporados ao modo de vida da           

sociedade. 
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OBJETIVOS  

- Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte             

integrante e agente de transformações do mundo em que vive em relação            

essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. 

- Identificar relações entre conhecimento cientifico, produção de tecnologia e           

condições de vida, no mundo de hoje e sua evolução histórica. 

- Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas          

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da          

natureza e ao homem; 

- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para           

adquirir e construir conhecimentos; 

- Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à astronomia, matéria,           

energia e suas transformações, espaço, tempo, sistema equilíbrio e vida. 

 

CONTEÚDOS 

6º Ano 

ESTRUTURANTE BÁSICOS 

Matéria 

Energia 

Biodiversidade 

Constituição da matéria - Água 

Formas, conversão e transformação de     

energia 

Ecossistemas 

 

Matéria 

Biodiversidade 

Energia 

Constituição da matéria - Solo 

Organização dos seres vivos 

Ecossistemas 

 

Matéria 

Energia 

Biodiversidade 

Constituição da matéria – Ar e Tecnologia 

Formas de energia 

Conversão de energia 

Transmissão de energia 
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7º Ano 

 

8º Ano 

Ecossistemas 

Matéria 

Astronomia 

Terra e Universo 

Sistema Solar 

Movimentos terrestres 

Movimentos celestes 

Matéria 

Sistemas biológicos 

Biodiversidade 

Energia 

Constituição da matéria 

Organização dos seres vivos 

Sistemática 

Células 

Morfologia e fisiologia dos seres vivos 

Formas de energia 

Matéria 

Biodiversidade 

Sistemas Biológicos 

Energia 

Constituição da matéria 

Organização dos seres vivos 

Células 

Morfologia e Fisiologia dos seres vivos 

Formas de energia 

Biodiversidade 

Sistemas Biológicos 

Matéria 

Energia 

Organização dos seres vivos 

Ecossistemas 

Células 

Constituição da matéria 

Morfologia e Fisiologia dos seres vivos 

Formas de energia 

Evolução dos seres vivos 

Matéria 

Astronomia 

Constituição da matéria 

Astros 

Movimentos terrestres 

Movimentos celestes 
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9º Ano 

Matéria 

Sistemas Biológicos 

Energia 

Biodiversidade 

Constituição da Matéria 

Células 

Seres vivos 

Evolução dos seres vivos 

Morfologia e Fisiologia 

Sistemas biológicos 

Energia 

Células 

 Morfologia e fisiologia 

Evolução dos seres vivos 

Constituição da matéria 

Sistemas biológicos 

Matéria 

Energia 

Biodiversidade 

Células 

Morfologia e Fisiologia 

Constituição da matéria 

Evolução dos seres vivos 

Sistemas Biológicos 

Energia 

Biodiversidade 

Astronomia 

Morfologia e fisiologia dos seres vivos 

Formas de energia 

Evolução 

Origem e Evolução do Universo 

Astronomia 

Matéria 

Energia 

 

Evolução da Ciência 

Astros 

Leis do Universo e as Tecnologias 

Propriedades da matéria 

Constituição da matéria 

Formas de energia 

Matéria 

Energia 

Constituição da matéria – Átomos 

Evolução da Ciência 

Formas de energia 

Transformação de energia 

Matéria 

Sistemas biológicos 

Células 

Morfologia e fisiologia dos seres vivos 
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METODOLOGIA 

 

Os conteúdos específicos da disciplina de Ciências, selecionados a         

partir de critérios que levam em consideração o desenvolvimento cognitivo do           

estudante, o número de aulas semanais, as características regionais, entre          

outros, devem ser abordados considerando aspectos essenciais no ensino de          

Ciências; a história da ciência, a divulgação científica e as atividades           

experimentais. 

A abordagem desses conteúdos específicos deve contribuir para a         

formação de conceitos científicos escolares no processo ensino-aprendizagem        

da disciplina de Ciências e de seu objeto de estudo (o conhecimento científico             

que resulta da investigação da Natureza), levando em consideração que, para           

tal formação conceitual, há necessidade de se valorizar as concepções          

alternativas dos estudantes em sua zona cognitiva real e as relações           

substantivas que se pretende com a mediação didática. 

Para tanto, as relações entre conceitos vinculados aos conteúdos         

estruturantes (relações conceituais), relações entre os conceitos científicos e         

conceitos pertencentes a outras disciplinas (relações interdisciplinares), e        

relações entre esses conceitos científicos e as questões sociais, tecnológicas,          

políticas, culturais e éticas (relações de contexto) se fundamentam e se           

constituem em importantes abordagens que direcionam o ensino de Ciências          

Biodiversidade Mecanismos de Herança genética 

Interações biológicas 

Matéria 

Energia 

Constituição da matéria 

Formas de Energia 

Conservação de energia 
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para a integração dos diversos contextos que permeiam os conceitos          

científicos escolares. 

Todos esses elementos podem auxiliar na prática pedagógica dos         

professores de Ciências, ao fazerem uso de problemáticas, contextualizações,         

interdisciplinaridade, pesquisas, leituras científicas, atividade em grupo,       

observações, atividades experimentais, recursos instrucionais, atividades      

lúdicas, entre outros. 

 

 AVALIAÇÃO 

No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como           

meio de diagnóstico do processo ensino-aprendizagem quanto como        

instrumento de investigação da prática pedagógica, sempre com 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. 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

Na recuperação paralela, serão discutidas com os alunos as questões          

avaliadas, os conceitos, técnicas e formas de resolução, novas questões para           

resolução, trabalho de monitoramento, atividades para casa, exercício após         

revisão do assunto e reavaliação para comprovação dos conteúdos retomados. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  
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PRESSUPOSTOS TERÓRICOS 

 

Entende-se a Educação Física como a área de conhecimento da cultura           

corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma disciplina que            

introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando-o           

cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o        

para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas             

em beneficio do exercício critico da cidadania e da melhoria da qualidade de             

vida. A Educação Física é um componente importante na construção da           

cidadania, na medida em que seu objetivo de estudo é a produção cultural da              

sociedade, da qual os cidadãos tem o direito se aprimorar. 

Nesse sentido, partindo de seu objeto de estudo e de ensino, Cultura            

Corporal, a Educação Física busca garantir o acesso ao conhecimento e à            

reflexão crítica das inúmeras manifestações ou praticas corporais        

historicamente produzidas pela humanidade, na busca de contribuir com ideal          

mais amplo de formação de um ser humano critico e reflexivo, reconhecendo-o            

como sujeito, que é produto, mas também histórico, político, social e cultural. 

O papel da Educação Física é transcender o senso comum e           

desmistificar formas arraigadas e equivocadas em relação às diversas práticas          

e manifestações corporais. Priorizam-se o conhecimento sistematizado, como        

oportunidade para reelaborar idéias, e praticas que ampliem a compreensão do           

aluno sobre os saberes produzidos pela humanidade e suas implicações para a            

vida. 

Cabe ressaltar a dinamização do trabalho dos professores no sentido de           

tornar a Educação Física Escolar interessante para os alunos, fazendo com           

que ela tenha objetivos e finalidades definidas para cada nível Ensino           

Fundamental e Médio que contribuam para a formação dos jovens, atuando de            

forma interdisciplinar na escola. 

 

OBJETIVOS  
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● Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de        

manifestações de cultura corporal do país e do mundo, percebendo-as como           

recurso valioso para integração entre pessoas e entre diferentes grupos sociais           

e étnicos; 

● Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando       

hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais; 

● Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho          

existente nos diferentes grupos sociais, analisando criticamente os padrões         

divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito; 

● Reconhecer e dar informações sobre os principais ossos e músculos do           

corpo humano, suas divisões, objetivos e aplicação dentro da área da           

Educação Física; 

● Desenvolver as capacidades físicas e habilidades motoras por meios da          

pratica da cultura corporal, movimento e estilo de vida; 

● Vivenciar esportes coletivos e individuais dentro de contextos        

participativo e competitivo; 

● Resgatar as manifestações culturais e tradicionais e conhecer as         

qualidades do movimento expressivo; 

● Conscientizar que respeito, justiça e solidariedade fazem parte das         

praticas físicas; 

● Conscientizar sobre a importância da alimentação e promover atitudes         

que objetivam contato com o meio ambiente através de praticas corporal; 

● Conhecer, respeitar e valorizar as diversas manifestações culturais para         

integração social; 

● Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais; 

● Participar de atividades desenvolvendo suas potencialidades de forma        

democrática dentro dos jogos, esporte, dança e ginástica; 

● Ser capaz de participar de atividades corporais estabelecendo relações         

equilibradas e construtivistas reconhecendo e respeitando características       

físicas e de desempenho de si próprio e dos outros; 

● Enfatizar o caráter de respeito, incondicional as regras; 
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● Reconhecer e aceitar a individualidade e as limitações de cada aluno; 

● Desenvolver espírito de solidariedade, repudiando qualquer espécie de        

violência, adotando atitudes de respeito mutuo, dignidade e solidariedade nas          

praticas de cultura corporal de movimento; 

● Conhecer os efeitos que a atividade física exerce sobre o organismo e            

saúde; 

● Adquirir e aperfeiçoar as habilidades especifica a jogos, esportes e          

ginásticas; 

● Participar da organização de campeonatos, gincanas, excursões e        

acampamentos dentro do contexto escolar; 

● Compreender e vivenciar os aspectos de quantidade e qualidade         

relacionados aos movimentos; 

● Conscientizar-se sobre o sedentarismo relacionado à Educação Física        

ao cultivo da saúde e bem estar das pessoas; 

● Enfatizar a atividade física como pratica permanente para a melhoria da           

qualidade de vida; 

● Conscientizar a comunidade escolar sobre consumismo exacerbado; 

● Resgatar a historicidade afro-descendente desde o momento em que foi          

retirada do continente africano, através de suas danças de guerra, caça festas. 

 

 

CONTEUDOS ESTRUTURANTES 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO. 

● Esporte 

● Jogos e brincadeiras 

● Dança 

● Ginástica 

● Lutas 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

ESPORTE 

● Coletivos (voleibol, basquetebol, handebol, futebol de salão, futebol) 
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● Individuais (tênis de mesa, xadrez) 

● Complementares  

JOGOS E BRINCADEIRAS 

● Jogos e brincadeiras populares  

● Brincadeiras  e cantigas  de roda 

 

DANÇA 

● Danças folclóricas 

● Danças criativas  

● Danças de ruas 

● Danças circulares 

 

GINÁSTICA 

● Ginástica rítmica 

● Ginástica circense 

●  

LUTAS 

● Lutas de aproximação de capoeiras 

● Capoeira 

CONTEUDOS ESTRUTURANTES 

7º ANO - Ensino Fundamental 

● Esporte 

● Jogos e brincadeiras 

● Dança 

● Ginástica 

● Lutas 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

ESPORTE 

● Coletivos ( voleibol, basquetebol, handebol, futebol de salão, futebol) 

● Individuais ( tênis de mesa, xadrez, atletismo) 

● Complementares 
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JOGOS E BRINCADEIRAS 

● Jogos e brincadeiras populares  

● Jogos de tabuleiro 

● Jogos cooperativos 

● Brincadeiras e cantigas de roda 

 

DANÇA 

● Danças folclóricas. 

● Danças de rua 

● Danças criativas 

● Danças circulares 

GINÁSTICA 

● Ginástica rítmica 

● Ginástica circense 

● Ginástica geral 

LUTAS 

● Lutas: com instrumento mediador 

● Capoeira  

●  

8º ANO - Ensino Fundamental 

CONTEUDOS ESTRUTURANTES 

● Esporte 

● Jogos e brincadeiras 

● Dança 

● Ginástica 

● Lutas 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

ESPORTE 

● Coletivos 

● Individuais (atletismo, xadrez) 

● Complementares 

JOGOS E BRINCADEIRAS 
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● Jogos cooperativos,  

● Jogos dramáticos 

● Jogos de tabuleiro 

 

DANÇA 

● Danças criativas 

● Danças circulares  

 

GINÁSTICA 

● Ginástica rítmica 

● Ginástica geral 

 

LUTAS 

● Lutas com instrumento mediador 

 

9º ANO  - Ensino Fundamental 

CONTEUDOS ESTRUTURANTES 

● Esporte 

● Jogos e brincadeiras 

● Dança 

● Ginástica 

● Lutas 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

ESPORTE 

● Coletivos 

● Individuais (atletismo, tênis) 

● Complementares 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

● Jogos cooperativos. 

● Jogos dramáticos 
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● Jogos de tabuleiros 

DANÇA 

● Danças criativas  

● Danças circulares 

GINÁSTICA 

● Ginástica rítmica 

● Ginástica geral 

LUTAS 

● Com instrumento mediador 

● Capoeira  

ENSINO MÉDIO  

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

- Esporte 

- Jogos e brincadeiras 

- Dança 

- Ginástica 

- Lutas 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

-  Coletivos ( voleibol, basquetebol, futebol de salão, futebol) 

- Individuais ( tênis de mesa, atletismo, xadrez) 

- Radicais 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

- jogos de tabuleiros 

- jogos dramáticos 

- jogos cooperativos 

 

DANÇA 

- danças folclóricas 
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Danças de salão 

- dança de rua 

 

GINÁSTICA 

-  ginástica artística/ olímpica 

-  ginástica de condicionamento físico 

-  ginástica geral  

 

Ainda serão trabalhados os elementos articuladores abaixo no Ensino         

Fundamental e Médio 

● 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 

●  

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada irá além da dimensão motriz e as práticas           

corporais do esporte, da dança, dos jogos, das lutas, levarão em conta a             

multidisciplinaridade de experiências manifestas pelo corpo e o nível ( Ens.           

Fundamental e Médio) aumentando seu grau de complexidade e         

aprofundamento teórico de acordo com as etapas. 

Para a apreensão crítica dos conteúdos da disciplina de Educação          

Física, como esporte, dança, lutas, ginástica, jogos e brincadeiras, sugere-se          

que as aulas tenham três momentos: 
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Primeiro momento: O conteúdo da aula é apresentado aos alunos e           

problematizados, buscando discutir com eles as melhores formas de         

organização para a execução das atividades a serem desenvolvidas; 

Segundo momento: Os alunos desenvolvem as atividades e o professor          

observa as situações; 

Terceiro momento: É o momento de reflexão sobre a prática do diálogo,            

o que leva o aluno a pensar suas atitudes positivas e negativas durante as              

aulas. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e ao longo do processo ensino aprendizagem,           

propiciando ao aluno múltiplas possibilidades de expressar e aperfeiçoar a          

pratica cultural de movimento. A observação será constante, em caráter          

individual e coletivo, buscando subsídios para assegurar o desenvolvimento de          

hábitos e atitudes que preservem o espírito de solidariedade, cooperação,          

ética, responsabilidade, afetividade, primando sempre pela formação do        

cidadão e por consciente participação na sociedade em prol de melhores           

perspectivas e de qualidade de vida. 

Será diagnóstica para que tanto professor quanto alunos possam         

revisitar o trabalho realizado até então, para identificar lacunas no processo           

pedagógico, planejar e propor encaminhamentos que superem as dificuldades         

constatadas. 

Serão utilizadas como instrumentos e estratégias: 

● Desafios, situações -problema a serem desenvolvidos; 

● Contextualização coerente com as expectativas de ensino       

aprendizagem; 

● Identificação de conhecimentos do aluno e as estratégias por eles          

empregadas; 

● Possibilidade de reflexão do aluno, elaboração de hipóteses,        

expressando seu pensamento; 

● Possibilidade de aprendizagem com o erro; 
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● Exposição com clareza o que se aprende; 

● Revelar claramente o que e como se pretende avaliar. 

Métodos de avaliação e critérios a serem considerados. 

1. Atividade de leitura compreensiva de textos; 

2. Projeto de pesquisa bibliográfica; 

3. Produção de textos; 

4. Palestras, apresentação oral; 

5. Projeto de pesquisa de campo; 

6. Relatórios; 

7. Seminários; 

8. Debate; 

9. Questões discursivas e objetivas 

 

RECUPERACÃO PARALELA 

Os alunos que apresentarem domínio insuficiente dos conteúdos terão         

oportunidade de recuperá-los através de revisão de conteúdos, utilização da          

dinâmica do aluno, trabalho individualizado (orientação particular). 

 

DISCIPLINA-  ENSINO RELIGIOSO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Religião e conhecimento religioso são patrimônios da humanidade, pois,         

constituíram-se historicamente na inter-relação dos aspectos culturais, sociais,        

econômicos e políticos. A disciplina de Ensino Religioso deve orientar - se para             

a apropriação dos saberes sobre as expressões e organizações religiosas das           

diversas culturas na sua relação com outros campos do conhecimento. No           

Brasil, a de alguns segmentos sociais/culturais vem consolidando o         

reconhecimento da diversidade religiosa e da demandando da escola o          

trabalho pedagógico com o conhecimento sobre essa diversidade, frutos das          

raízes culturais brasileiras. 
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Um dos grandes desafios da escola e da disciplina do Ensino Religioso            

é efetivar uma pratica de ensino voltado para a superação do preconceito            

religioso, como também, desprender-se do seu histórico confessional        

catequético, para a construção e consolidação do respeito à diversidade          

cultural e religiosa.  

O Ensino Religioso contribuirá para superar desigualdades étnicas –         

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.  

 

OBJETIVOS GERAIS 

-Refletir e entender como os grupos sociais se constituem culturalmente e           

como se relacionam com o sagrado. 

-Compreender suas trajetórias, suas manifestações no espaço escolar,        

estabelecendo relações entre: culturas, espaços e diferenças. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

- Paisagem Religiosa 

- Universo Simbólico Religioso  

- Texto Sagrado 

 

6º Ano 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

- Organizações Religiosas 

- Lugares Sagrados 

- Textos Sagrados orais ou escritos 

- Símbolos Religiosos  

7º Ano 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

- Temporalidade Sagrada  

- Festas Religiosas 
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- Ritos 

- Vida e Morte 

 

METODOLOGIA 

A proposta de trabalho para a disciplina de Ensino Religioso ocorrerá de            

forma a repensar as ações que subsidiam esse trabalho, através construção,           

produção do conhecimento, hipóteses divergentes da vida real ou metódica,          

debates, pesquisas, confrontos de idéias e conteúdos formalizados, 

 

 

AVALIAÇÃO 

Acontecerá através da observação do professor em diferentes situações         

do ensino aprendizagem, observando: o respeito pelos colegas em relação aos           

diferentes credos. 

Através de atividades individuais e em grupos que permitiram observar o           

progresso do aluno. 

 

DISCIPLINA - FILOSOFIA 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A importância dessa disciplina e sua justificativa estão relacionadas a          

trajetória que a Filosofia percorre evidenciando a existência de um ideal ou            

saber científico, fornecendo uma ampla compreensão de concepções        

organizadas levando o sujeito a tradução do seu sentir e do seu agir num              

esclarecimento do mundo e da realidade. 

Assim, a Filosofia se manifesta ao ser humano como uma forma de            

entendimento que propicia a compreensão da sua existência, possibilitando a          

superação das diferenças sociais. O sujeito é fruto do seu tempo histórico, das             

relações sociais em que está inserido, mas é, também, um ser singular, que             

atua no mundo a partir do modo como compreende e como dele lhe é possível               

participar. 
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OBJETIVOS GERAIS 

Compreender a Filosofia como condição primeira, como essência e         

como princípio do conhecimento, refletindo criticamente a verdade. Analisando         

a especificidade do conhecimento filosófico, articulando-o com a prática social. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

- Mito e Filosofia; 

- Teoria do conhecimento; 

- Ética; 

- Filosofia Política; 

- Filosofia da Ciência; 

- Estética. 

 

1º ANO 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

 Filosofia e Mito: 

- Saber mítico; 

- Saber filosófico; 

- Relação Mito e Filosofia; 

- Atualidade do mito; 

- O que é Filosofia. 

 

Teorias do Conhecimento: 

- Possibilidades do conhecimento; 

- As formas de conhecimento; 

- O problema da verdade; 

- A questão do método; 

- Conhecimento e método. 

 

2º ANO 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
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-Ética 

- Ética e moral; 

- Pluralidade ética; 

- Ética e violência; 

- Razão, desejo e vontade; 

- Liberdade, autonomia do sujeito e a necessidade das normas. 

 

Filosofia e Política. 

- Relações entre comunidade e poder; 

- Liberdade e igualdade política; 

- Política e ideologia; 

- Esfera pública e privada; 

- Cidadania formal e/ou participativa. 

 

Estética 

- Natureza da arte; 

- Filosofia da arte; 

- Categorias estéticas – feio, belo, trágico, cômico, grotesco, gosto, etc. 

- Estética da sociedade. 

 

3º ANO 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

- 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 Cidadania 

- Concepção de Ciência; 

- A questão do método científico; 
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- Contribuições e limites da Ciência; 

- Ciência e ideologia; 

- Ciência e ética. 

 

Estética 

- Natureza da arte; 

- Filosofia e arte; 

- Categorias estéticas – feias, belas, trágicas, cômicas, grotesco, gosto, etc. 

- Estética e sociedade. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho com os conteúdos estruturantes da Filosofia e seus          

conteúdos básicos dar-se-ão em quatro momentos: - a mobilização para o           

conhecimento; a problematização; a investigação; a criação de conceitos. 

O ensino da Filosofia pode ser desenvolvido pela exibição de filmes ou            

de imagens, da leitura de um texto jornalístico ou da audição de uma música.              

Instigar e motivar possíveis relações entre o cotidiano do estudante e o            

conteúdo filosófico a ser desenvolvido, mobiliando os alunos para o          

conhecimento. 

A problematização, a investigação são formas de trabalho no         

desenvolvimento da formação de conceitos. A análise de problemas terá como           

prioridade possibilitar a experiência filosófica, pois o ensino da filosofia deve           

estar na perspectiva de quem dialoga com a vida, por isso, é importante que,              

na busca da resolução do problema, haja preocupação também com uma           

análise da atualidade, com uma abordagem que remeta o aluno à sua própria             

realidade. 

Com isso, é preciso ter claro que esse processo de ensino           

fundamenta-se em uma cognição situada, ou seja, as idéias prévias dos           

estudantes e professores advindas do contexto de suas experiências e de seus            

valores culturais devem ser reestruturadas e sistematizadas a partir das idéias           

ou dos conceitos que estruturam as disciplinas de referência. 
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A educação tem por finalidade adaptar os indivíduos a concepções          

questionadoras de limites na formação dos indivíduos num pensar coerente e           

crítico. 

 

AVALIAÇÃO 

Na complexidade do mundo contemporâneo, com suas múltiplas        

particularidades e especializações, espera-se que o estudante possa        

compreender pensar e problematizar os conteúdos básicos dos conteúdos         

estruturantes – Mito e Filosofia, Teoria do Conhecimento, Ética, Filosofia e           

Política, Filosofia da Ciência, elaborando respostas aos problemas suscitados e          

investigados. 

Com a problematização e investigação, o estudante desenvolverá a         

atividade filosófica com os conteúdos básicos e poderá formular suas respostas           

quando toma posições e, de forma escrita ou oral, argumenta, ou seja, cria             

conceitos. Portanto, terá condições de ser construtor de ideias com o caráter            

inusitado e criativo, cujo resultado poderá ser avaliado pelo próprio estudante e            

o professor. 

A avaliação será concebida na sua função diagnóstica e processual com           

função de subsidiar e redirecionar o curso da ação no processo de ensino             

aprendizagem. A avaliação em Filosofia não se resumirá em perceber o quanto            

o estudante assimilou do conteúdo presente na história da Filosofia ou nos            

problemas filosóficos, nem a examinar sua capacidade de tratar deste ou           

daquele tema. O ensino de Filosofia tem uma especificidade que deve ser            

levada em conta no processo de avaliação. O ensino da Filosofia é, acima de              

tudo, um grande desafio, pois ao avaliar torna-se relevante avaliar a           

capacidade do estudante em trabalhar e criar conceitos sob os seguintes           

pressupostos: Qual discurso tinha antes? ; Qual conceito trabalhou? ; Qual           

discurso tem após? ; Qual conceito trabalhou? 

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. 
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RECUPERAÇÃO PARALELA 

[...] a atividade filosófica do mestre consiste em gerar ou dar poder ao outro,              

isto quer dizer também fazê-lo responsável. Nisto reside a fecundidade, a           

atividade de “produzir” a capacidade de pensar, dizer e agir do outro, que             

implica a realização de pensamentos, palavras, ações diferentes das do          

mestre, que lhe escapam ao querer e ao “controle” [...]. Querer que o outro              

pense, diga e faça o que queria, isto é um querer fácil. (LANGON, 2003, pg.               

94). 

Ao final de cada processo de estudo, o estudante que não obtiver os             

resultados desejados por via de regra, encontrar-se-á apto a realizar          

atividades de recuperação paralela antes, durante e após a decisão final no            

que se refere às suas notas. O estudante terá condições de discutir, comparar             

idéias e conceitos de caráter criativo e de socialização no que se refere a              

retomada do conteúdo para posterior avaliação. 

No processo de aprendizagem da Filosofia o estudante é observado no           

desenvolvimento de suas atividades dentro e fora da sala de aula, dando ao             

mesmo, subsídios que equiparados à recuperação paralela, fortalecerá e         

incentivará a produtividade do aluno no desenvolvimento da capacidade de          

produzir conhecimento, criando novas soluções através das mais diversas         

linguagens. 

Pedagogicamente, avaliar é dar valor, valorizar, objetivando o        

aperfeiçoamento da capacidade criativa e construtiva do educando, pois a          

qualidade da avaliação revela a qualidade da escola. 

 

DISCIPLINA -  FÍSICA 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A física tem como objeto de estudo o universo em toda sua            

complexidade. Por isso, a disciplina de física propõe aos estudantes o estudo            

da natureza. Como alerta Menezes (2005), natureza aqui, tem sentido de           
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realidade material sensível. Entretanto os conhecimentos de Física        

apresentados aos estudantes do Ensino Médio não são coisas da natureza, ou            

a própria natureza, mas modelos de elaborações humanas que permite a           

compreensão dos fenômenos físicos que cercam o mundo macroscópio desde          

sua evolução, suas transformações e as interações que nele se apresentam. 

Devemos considerar a Física como um campo estruturado de         

conhecimentos que permite a compreensão dos fenômenos físicos que cercam          

o mundo macroscópico. 

O universo como objeto de estudo da Física: sua evolução, suas           

transformações e as interações que nele se apresentam. 

Segundo as Diretrizes Curriculares "a Física deve educar para cidadania          

e contribuir para o desenvolvimento de um sujeito crítico, capaz de admirar a             

beleza da produção científica ao longo da história. Também deve considerar a            

dimensão do conhecimento sobre o universo defenômenos e fazer perceber a           

não-neutralidade da sua produção, tais aspectos sociais, políticos, econômicos         

e culturais, seu comprometimento e envolvimento com as estruturas que          

representam tais aspectos." 

 

Conceitos fundamentais: 

Espaço, tempo, massa; calor, entropia, carga elétrica, polos magnéticos e          

campos. 

 

 

OBJETIVOS 

● Refletir sobre o mundo das ciências - perspectiva de que o mundo não é              

apenas fruto da pura racionalidade científica. 

● Contribuir para a formação do sujeito crítico capaz de admirar a beleza            

da produção científica. 

● Compreender a necessidade do conhecimento científico para entender        

os fenômenos que o cerca. 

● Perceber influência dos aspectos sociais, políticos, econômicos e        

culturais na ciência física. 
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● Reconhecer que, se de um lado a tecnologia melhora a qualidade de            

vida do homem, do outro ela pode trazer efeitos que precisam ser ponderados             

para um posicionamento perante a física. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE CONTEUDOS BÁSICOS  
 

Movimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termodinâmica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eletromagnetismo 

 

 
 

- Momentum e inércia, conservação     

de quantidade de movimento    

(momentum),  

- variação da quantidade de     

movimento = Impulso, 2a Lei de      

Newton, 3a Lei de Newton e      

condições de equilíbrio, energia e o      

princípio da conservação da energia,  

- gravitação. 

 

- Leis da Termodinâmica: Lei zero da       

Termodinâmica, 1a Lei da    

Termodinâmica, 2a Lei da    

Termodinâmica, Carga, corrente   

elétrica, campo e ondas    

eletromagnéticas Força  

eletromagnética, Equações de   

Maxwell: Lei de Gauss para     

eletrostática/Lei de Coulomb, Lei de     

Ampère, Lei de Gauss magnética, Lei      

de Faraday), A natureza da luz e suas        

propriedades. 

- carga elétrica 

- campo eletromagnético 

- força eletromagnética 

- Equações de Maxwell 
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Metodologia 
 

A metodologia será abordada por meio de textos que contribuem para           

aproximar estudantes e professores da produção científica., Será utilizado         

como ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos, buscando          

sistematizá-los e atingir o conhecimento científico, através da problematização,         

pesquisas, trabalhos em grupos, onde o trabalho seja mediado pelo professor           

com atividades diversas significativas. 

Os conteúdos obrigatórios: Educação fiscal, educação tributária,       

enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, diversidade sexual,           

direito da criança e adolescente, serão trabalhados buscando formar cidadãos          

críticos, com senso de justiça, responsabilidade e compromisso social e este           

trabalho se dará por meio de textos, pesquisas, seminários, debates e           

atividades diversificadas e contextualizadas. 

A avaliação terá como objetivo subsidiar o trabalho do professor, através           

da avaliação será possível investigar para intervir, buscando estratégias         

diversificadas, dando significado ao conteúdo, abordando-o de forma        

contextualizada. 

A avaliação na disciplina de Física deverá concretizar a aprendizagem          

do aluno possibilitando a estes a apropriação a estes a apropriação dos            

conteúdos historicamente construídos pela humanidade. 

 

Recuperação Paralela 

A recuperação paralela será realizada sempre que o aluno tiver          

necessidade de estar sendo recuperado, no que se refere ao surgimento de            

- energia e o principio da conservação       

da energia 

- elementos de um circuito elétrico 

- luz 
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dúvidas, onde os conteúdos serão retomados de forma diferenciada,         

utilizando-se de novas metodologias para alcançar a aprendizagem. 

 
DISCIPLINA GEOGRAFIA 
 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 
 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

O estudo da geografia sempre buscou explicar a forma como os seres            

humanos se relacionam com a natureza para sobreviver. Muitas vezes esse           

estudo passou por momentos onde era utilizado como instrumentos que          

buscava atender alguns interesses e algumas ideologias. Um exemplo desses          

momentos é quando a geografia foi meramente descritiva. Relatava os          

elementos do espaço, sem a inter-relação dos fenômenos físicos e humanos,           

sem o viés critico. Com o avanço da ciência e da humanidade, essa ciência              

evolui junto. E de instrumento de interesses passou a adotar uma dialética            

como corrente filosófica. Para desvendar e explicar os fenômenos geográficos          

que afligem o nosso planeta. Hoje dos diversos desafios que as questões            

contemporâneas nos impõem, a geografia destaca algumas propostas que se          

entrelaçam. Primeiro, o ensino da geografia do dia-a-dia, ou seja, o espaço e a              

realidade (econômica, cultural, política, etc.) vivida pelo aluno, que faz parte do            

contexto global onde cada um, de nós, se torna um agente transformador.  

Outra questão é que, a cada dia vemos que o sistema capitalista esta             

degradando o nosso planeta e que a humanidade deve hoje tomar um caminho             

inverso, que é o controle e a preservação, ou seja, a construção de uma              

sociedade global sustentável. O ensino de geografia hoje, em cada serie e em             

cada conteúdo tem um objetivo único, conhecer e melhorar a realidade vivida            

de cada pessoa e que possamos juntos, construir um mundo melhor para todos             

nós e para as futuras gerações. 

 

 

 
OBJETIVOS GERAIS 
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- Conhecer o mundo atual em sua diversidade favorecendo a          

compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem,            

diferenciando espaços e tempos de modo que construam referencias que          

possibilitem uma participação propositiva e relativa nas questões        

socioambientais, de um modo que compreendam o papel das sociedades na           

construção do território, da paisagem e do lugar. 

- Entender as questões culturais e demográficas mundiais afetadas pela          

internacionalização da economia e pelas relações econômicas e políticas de          

dependência materializadas cada vez mais nos espaços geográficos dos         

diferentes países e também as desigualdades e injustiças de produção e           

organização do espaço geográfico no modo capitalista de produção em relação           

à experiência de organização sócio espacial do socialismo como uma das           

realidades geográficas do mundo bipolarizado. 

- Compreender a diversidade do mundo dentro dos conceitos de           

paisagens ,os lugares e os territórios considerando as suas inter- relações na            

construção do espaço geográfico . 

- Fazer com que o aluno compreenda a realidade sócio espacial que o              

cerca, identificando-se como agente construtor do espaço geográfico e         

reconhecendo que, direta ou indiretamente ,participa dos fatos sociais e          

interfere nas dinâmicas naturais de  um mundo cada vez mais globalizado. 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 
 
- Dimensão Econômica do Espaço Geográfico 

- Dimensão Política do Espaço Geográfico 

- Dimensão Socioambiental do Espaço Geográfico 

- Dimensão Cultural e Demográfica do Espaço Geográfico 

 
 
CONTEÚDOS BÁSICOS: 
 
ENSINO FUNDAMENTAL: 
 
6º ANO 
● Você é morador do nosso planeta - Descobrindo o lugar 
● O Planeta Azul faz parte do Universo 
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● A diversidade de paisagens, sociedades e culturas no Planeta Terra 

● As sociedades modificam o espaço do planeta pelas atividades         
econômicas. 
 
 
7º ANO 
● Brasil: vastidão de terras e águas 

● Desigualdades de um dos países mais populosos do mundo 

▪ Formação do espaço socioeconômico brasileiro e povoamento. 
▪ Organização do espaço urbano e geográfico no Brasil 
● Brasil: um país urbanizado em um mundo globalizado 

● Circulação de pessoas, mercadorias e ideias no Brasil. 
● O MERCOSUL e a ampliação das fronteiras comerciais brasileiras 

● As diferentes regionalizações do Brasil 
 
8º ANO 
● Desenvolvendo o espaço do continente americano 

● Regionalizando a porção sul-americana 

● América Central: agricultura tropical e turismo 

● As faces contrastantes dos países da Nafta 

 
9º ANO 
● Europa unificada por um túnel, um parlamento e uma moeda. 
● O desmoronamento do Socialismo 

● África: Natureza e povo, uma historia de exploração 

● A organização do espaço asiático: conflitos, diversidade e parcerias. 
 
 
 
 
ENSINO MÉDIO: 
 
1ª SÉRIE 
 
● Modo de produções e formações sócio espaciais 

● Industrializações clássicas, periféricas e planejadas. 

● Revolução técnica-científica informacional e novo arranjo do espaço da         

produção 

● Novas tecnologias e alterações nos espaços urbano e rural 

● Os atuais conceitos de estado, nação, país, fronteira e território. 

● Regionalização do espaço mundial 
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● Redefinição das fronteiras: conflitos de base territorial tais como: étnicos,          

culturais, políticos, econômicos entre outros. 

● Patrimônios culturais e ecológicos 

● Crise ambiental: conflito político e interesses econômicos 

● Problemas ambientais dos grandes centros urbanos 

● Biotecnologia e impactos ambientais 

● Dinâmica da Natureza e formação de objetos 

● O meio ambiente e as grandes paisagens naturais do planeta 

● Atividades humanas e transformação da paisagem natural nas diversas         

escalas geográficas 

● Recursos naturais, convencionalismo (uso sustentável de bens naturais)        

e preservacionalismo (áreas protegidas) 

● Produção do espaço geográfico, e impactos ambientais sobre a água, o           

solo, o ar e o clima. 

● Composição demográfica e suas implicações políticas sociais e        

econômicas 

● Diferentes grupos étnicos e o racismo, migração e desemprego. 

● Crescimento demográfico e suas implicações políticas, sociais e        

econômicas. 

● Movimentos migratórios e suas implicações econômico-culturais e sócio        

espaciais, e aspectos culturais das identidades regionais. 

● O movimento do povo africano no tempo e no espaço 

● Questões relativas ao trabalho e renda do povo africano 

 

2ª SÉRIE 

● Formação dos blocos econômicos regionais 

● Reestruturação do segundo mundo e países econômicos de transição 

● Industrialização nos países pobres, diferenças tecnológicas, econômicas       

e ambientais. 

● Industrializações clássicas, periféricas e planejadas. 
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● Urbanização e hierarquia das cidades grandes: megalópoles,       

metrópoles, cidades grandes, médias e pequenas. 

● Movimentos sociais e reordenação do espaço urbano 

● Territórios urbanos marginais: narcotráfico, prostituição, sem teto, entre        

outros. 

● Redefinição de fronteiras, conflitos de base territorial, tais como: étnicos,          

culturais, políticos, econômicos entre outros. 

● Conflitos rurais e estrutura fundiária 

● Questões territoriais indígenas 

● Produção do espaço geográfico e impactos ambientais sobre a água, o           

solo, o ar o clima. 

● Ocupação de área de riscos, encostas e mananciais. 

● Problemas ambientais dos grandes centros urbanos. 

● Teorias demográficas e políticas populacionais em diferentes países. 

● Relações entre composição demográfica, emprego, renda e situação        

econômica do país, da região, do lugar. 

● População urbana e população rural, composição etária de gênero e de           

emprego. 

● Diferentes grupos étnicos e o racismo, migração e desemprego. 

● Movimentos migratórios e suas implicações econômico-culturais e sócio        

espaciais e aspectos culturais das identidades regionais 

● A população brasileira, miscigenação de povos. 

● A distribuição espacial da população afro - descendente no Brasil 

● A contribuição do negro na construção da nação brasileira 

● A origem dos grupos étnicos que foram trazidos para o Brasil com a rota              

da escravidão. 

 

 

3ª SÉRIE 

 

● Oposição Norte Sul e aspectos econômicos da produção 
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● Distribuição espacial da indústria nas diversas escalas geográficas 

● Internacionalização do capital e sistemas financeiros 

● Localização no mapa e pesquisas sobre a atualidade de alguns países 

● A nova ordem mundial no inicio do século XXI, o fim dos três mundos e               

a atual oposição Norte Sul 

● Fim do Estado de bem estar social e o neoliberalismo 

● Regionalização do espaço mundial 

● Os novos países das organizações internacionais 

● Crise ambiental: conflitos políticos e interesses econômicos 

● Biotecnologia e impactos ambientais 

● Nacionalismo, minorias étnicas, separatismo e xenofobia. 

● Estudo da organização espacial das aldeias africanas (questões        

urbanísticas) 

● Estudo de como o continente africano pode se configurar especialmente          

as (re) divisões territoriais 

● A colonização da África pelos europeus 

● A política de imigração e a teoria do embranquecimento no mundo 

 
METODOLOGIA: 
 

Os conteúdos serão trabalhados de forma critica e dinâmica, interligando          

teoria, pratica e realidade, mantendo uma coerência dos fundamentos teóricos,          

utilizando a cartografia como ferramenta essencial, possibilitando assim,        

transitar em diferentes escalas espaciais, do local ao global e vice-versa. 

As abordagens temáticas serão realizadas através do uso de mapas e           

maquetes, textos, imagens, fotos, pesquisas, seminários que auxiliam na         

aquisição do conhecimento. 

Sempre que possível promover aulas de campo, para que a          

compreensão da realidade através do contato do aluno com a concretude do            

real,  permita-lhe a complexidade do mundo. 

 
 
 
AVALIAÇÃO 
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A avaliação deverá ser parte integrante do processo ensino         

aprendizagem, atuando como diagnostico e acompanhamento, proporcionando       

ao professor possibilidades de identificar lacunas de aprendizagem e as          

necessidades individuais, além disso, contara com atividades de apresentação,         

discussão e sistematização de conteúdos de forma que a aprendizagem atinja           

todos os alunos. 

A avaliação deverá deste modo, verificar a aprendizagem a partir daquilo           

que é básico e fundamental para que ela se processe. Isso implica em             

definirmos o que é necessário para o aluno avançar no caminho da aquisição             

de conhecimento. 

A avaliação, por tanto, precisará ser pensada em função da totalidade           

do processo ensino aprendizagem e voltada para o julgamento qualitativo da           

ação, devendo buscar uma postura critica com função diagnostica e          

continuação cientifica de geografia. 

Sempre que houver necessidade de fazer retomada e a reavaliação dos           

conteúdos trabalhados. 

 
 
RECUPERAÇÃO PARALELA 
 

A recuperação paralela será realizada sempre que surgir duvidas; os          

conteúdos serão retomados de modo diferenciado; nova metodologia para que          

possamos (professores e alunos) alcançar o objetivo proposto. 

Será continua para garantir a aprendizagem, através de: atividades         

extraclasse, trabalhos individuais e em grupos, exercícios de aplicação, folhas          

tarefas, textos complementares, pesquisas e outros que o professor achar          

necessário. 

 

DISCIPLINA   HISTÓRIA 
 
ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO  
 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
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Na concepção de História as verdades prontas e definitivas não têm lugar,            

porque o trabalho pedagógico na disciplina deve dialogar com várias vertentes           

tanto quando recusar o ensino de Historia marcado pelo dogmatismo e pela            

ortodoxia.  

Do mesmo modo, recusam-se as produções historiográficas que        

afirmam não existir objetividade possível em História, e consideram todas as           

afirmativas igualmente válidas. Destaca-se que os consensos mínimos        

construídos no debate entre as vertentes teóricas não expressam meras          

opiniões, mas implicam fundamentos do conhecimento histórico. 

A História tem como objetivo de estudos os processos históricos          

relativos às ações e às relações humanas praticadas no tempo, bem como a             

respectiva significação 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 formas de agir, pensar, sentir,           

representar, imaginar, instituir e de relacionar social, cultural e politicamente. 

As relações humanas determinam os limites e as possibilidades das          

ações dos sujeitos de modo e demarcar como estes podem transformar           

constantemente as estruturar sócio históricas. Mesmo condicionadas, as ações         

dos sujeitos permitem espaços para escolhas e projetos de futuro. A           

investigação voltada para a descoberta das relações humanas busca         

compreender e interpretar os sentidos que os sujeitos atribuem as suas ações. 

Os processos históricos, então, não podem ser entendidos como uma          

sucessão de fatos na ordem de causa e consequência. Segundo o historiador            

Christopher Lloyd (1995), os processos históricos estão articulados em         

determinadas relações causais. Os acontecimentos construídos pelas ações e         

sentido humano, em determinado local e tempo, produzem relações humanas,          

que ensejam um espaço e atividade relativa aos acontecimentos históricos.          

Isso ocorre de forma não linear, em ações que produzem outras relações. As             

quais também constroem novas ações. Assim, os processos históricos são          

marcados pela complexidade causal, isto é, fatos distintos produzem novas          
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relações, enquanto relações distintas convergem para novos acontecimentos        

históricos. 

A produção do conhecimento, pelo historiador, requer um método         

específico, baseado na explicação e interpretação de fatos do passado,          

construía a partir dos documentos e da experiência do historiador, a           

problematizarão produz uma narrativa histórica que tem como desafio         

contemplar a diversidade das experiências sociais, culturais e políticas dos          

sujeitos e suas relações. 

Fenômenos, processos, acontecimentos, relações ou sujeitos podem ser        

analisados a partir do conhecimento histórico construído. Ao confrontar ou          

comparar documentos entre si e com o contexto social e teórico que os             

constituíram, a produção do conhecimento propicia validar, relatar ou         

complementar a produção historiográfica existente. Como resultado, pode        

ainda contribuir para rever teorias, metodologias e técnicas na abordagem do           

objeto de estudo historiográfico. 

A finalidade da história é a busca da superação das carências humanas            

fundamentadas por meio de um conhecimento constituído por interpretações         

históricas. Essas interpretações são compostas por teorias que diagnosticam         

as necessidades dos sujeitos históricos e propõem ações no presente e projeto            

de futuro. Já a finalidade do ensino de Historia é a formação de um              

pensamento histórico a partir da produção do conhecimento. Este         

conhecimento é provisório, configurado pela consciência histórica dos sujeitos. 

Entretanto, provisoriamente não significa relativismo teórico, mas que        

existem várias explicações e interpretações para um mesmo fato. Algumas são           

mais aceitas historiograficamente, de modo que são constituídas pelo estado          

atual da ciência histórica em relação aos seus objetos e o seu método. Com              

isso, outro aspecto fundamental da provisoriedade histórica é que as          

explicações e interpretações sobre determinado processo histórico também se         

modificam temporariamente, ou seja, os diferentes contextos espaço temporais         

das diversas sociedades produzem suas próprias concepções de História. De          
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investigação, a partir das experiências dos sujeitos e do contexto em que            

vivem. 

 
OBJETIVOS  
 

Os objetivos do ensino de História atendem tanto à necessidade de           

desenvolver competências intelectuais quanto à tarefa de formar cidadãos para          

uma vida solidária e democrática. 

- Compreender as características da sociedade atual, identificando as relações          

sociais e econômicas, os regimes políticos, às questões ambientais,         

comparando-as com as características de outros tempo e lugares; 

- Construir uma ideia clara dos acontecimentos e de sua sucessão no tempo; 

- Localizar os acontecimentos no tempo e relacioná-los segundo critérios de           

anterioridade, posterioridade e simultaneamente; 

- Questionar a realidade atual, identificando os principais problemas e          

apresentando propostas de solução, considerando seus próprios limites e         

possibilidades; 

- Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar as diferenças entre as           

pessoas, os grupos e os povos, considerando-as um elemento importante da           

vida democrática; 

- Desenvolver uma atitude de solidariedade e compromisso social, valorizando          

a justiça e os direitos fundamentais do ser humano; 

- Valorizar a paz como forma de solução dos conflitos; 

- Desenvolver a competência leitora, aprendendo a observar, interpretar e          

emitir opiniões sobre diferentes tipos de textos, contínuos ou descontínuos. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

Conteúdos estruturantes são saberes, conhecimentos construídos      

historicamente e considerados fundamentais para a compreensão do objeto e          

organização dos campos de estudos de uma disciplina escolar. Eles derivam           

os conteúdos específicos que compõem o trabalho pedagógico e a relação           

ensino-aprendizagem no cotidiano da escola. 
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Na disciplina de Historia para o Ensino Fundamental, as dimensões da           

vida humana constituem enfoques significativos para o conhecimento da         

Historia. Assim, os conteúdos estruturantes para esse nível de ensino são: 

- Relação de Trabalho; 

-Relações de Poder; 

-Relações Culturais 

A definição dos conteúdos estruturantes orienta e organiza o tratamento          

a ser dado aos conteúdos específicos de Historia no Ensino fundamental.           

Permitem, também, apreender as contribuições, limites e possibilidades que se          

abre para a disciplina, em diversos contextos históricos. 

O professor pode problematizar o ensino de Historia, pode identificar as           

concepções teóricas em distintas produções didáticas e sua influencia na          

organização dos currículos. 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 
ENSINO FUNDAMENTAL  
 
6º Ano 
- A experiência humana no tempo; 

-Os sujeitos e suas relações com o outro no tempo; 

-As culturas locais e a cultura comum 

 

7º Ano 

-As relações de propriedade; 

-A constituição histórica do mundo do campo e do mundo da cidade; 

-As relações entre o campo e a cidade. 

-Conflitos, resistências e produção cultural campo/cidade. 

 

8º Ano 

-História das relações da humanidade com o trabalho; 

-O trabalho e a vida em sociedade; 

-O trabalho e as contradições da modernidade; 

-Os trabalhadores e as conquistas de direito. 
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9º Ano 

-A constituição das instituições sociais; 

-a formação do Estado; 

-Sujeitos, guerras e revoluções 

 

ENSINO MÉDIO 

CONTEUDOS BÁSICOS 

 
1ª  série 
-Trabalho escravo, servil assalariado e o trabalho livre; 

-Urbanização e industrialização; 

 

2ª série  
-O Estado e as relações de poder; 

-Cultura e religiosidade; 

 

3ª série  
 

-Os sujeitos, as revoltas e as guerras; 

-Movimentos sociais políticos e culturais, as guerras e as revoluções; 

 

METODOLOGIA 
 

Inicialmente justifica-se a importância de se tratar ao longo dos anos           

finais do Ensino fundamental e Médio, o processo de construção do           

conhecimento. 

No processo de construção da consciência histórica, é imprescindível         

retomar junto aos alunos a questão da produção do conhecimento, ou seja,            

como é produzido a partir do trabalho de um pesquisador que tem como objeto              

de estudo as ações e as ralações humanas praticadas no tempo. Nesse            

contexto pode-se adotar um método de pesquisa de forma que possa           

problematizar o passado, e buscar, por meio de documentos e perguntas,           

respostas às suas indagações. Dessa forma o pesquisador produz uma          
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narrativa histórica cujo desafio é contemplar a diversidade das experiências          

políticas, sociais, econômicas e culturais. 

A produção de conhecimento histórico, discutida nos fundamentos        

teóricos metodológicos, é essencial para que os alunos compreendam: 

-os limites do livro didático; 

-as diferentes interpretações de um mesmo acontecimento histórico; 

-a necessidade de ampliar o universo de consultas para entender melhor           

diferentes contextos; 

-a importância do trabalho do historiador e da produção do conhecimento           

histórico e da produção do conhecimento para compreensão do passado; 

-que o conhecimento histórico é uma explicação sobre o passado que pode ser             

complementada com novas pesquisas e pode ser refutada ou validade pelo           

trabalho de investigação do historiador. 

Entende-se que tais aspectos possibilitam que os alunos valorizem e          

contribuem para a preservação de documentos, dos lugares, de memória,          

como museus, bibliotecas, acervos privados e públicos de fotografia, de          

documentos escritos e audiovisuais, entre outros, seja pelo uso adequado dos           

locais de memória, pelo manuseio cuidadoso de documentos que podem          

constituir fontes de pesquisas, seja pelo reconhecimento do trabalho feito pelos           

pesquisadores. 

 
AVALIAÇÃO 
 

A avaliação deve definir o projeto político pedagógico da escola, e de            

forma diagnostica superar os modelos excludentes de escolarização e da          

sociedade que a escola publica tem o compromisso de superas, com vistas à             

diminuição das desigualdades sociais e com a luta por uma sociedade justa e             

mais humana. 

Nas reflexões relativas à avaliação objetiva-se buscar a coerência entre          

a concepção de história e as praticas avaliativas que integram o processo de             

ensino aprendizagem. 
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A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem de todos os alunos,            

de modo que permite o conjunto das ações pedagógicas, e não como elemento             

externo e esse processo. 

Práticas avaliativas classificatórias que priorizam o caráter classificatório,        

autoritário, desvinculado da sua função de aprendizagem, que não se ocupa           

dos conteúdos do projeto político pedagógico da escola devem ser evitadas. 

Ao considerar os conteúdos de História efetivamente tratados em aula,          

essenciais para o desenvolvimento da consciência histórica, eis alguns critérios          

a serem observados na avaliação dos alunos ao longo do Ensino fundamental. 

-se os conteúdos e conceitos históricos estão sendo apropriados; 

-se o conceito de tempo foi construído de forma a permitir o estudo das              

diferentes dimensões e contextos históricos propostos para o nível de ensino           

em questão; 

-se emprega conceitos históricos para analisar diferentes contextos; 

-se compreendem a História como prática social, da qual participam como           

sujeito de seu tempo; 

-se analisam as diferentes conjunturas históricas a partir das dimensões          

econômicas social, política e cultural no Ensino Fundamental; 

-se compreendem que o conhecimento histórico é produzido com base no           

metidos da problematização de distintas fontes documentais, a partir das quais           

o pesquisado produz a narrativa histórica. 

-se explicam o respeito à diversidade étnico-racial, social e econômica, a partir            

do conhecimento dos processos históricos, e. 

-se compreendem que a produção do conhecimento histórico pode validar          

refutar ou complementar a produção historiográfica já existente. 

Os alunos serão avaliados continuamente durante as aulas, através da          

participação nas atividades realizadas em sala de aula ou extra classe, bem            

como em debates, relatórios, resumos, leituras e interpretação de documentos,          

trabalhos em grupos, produção de textos, seminários, pesquisas, provas         

objetivas e subjetivas, pontualidade, organização disciplinar e assiduidade. 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
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A recuperação paralela será feita através de retomada de conteúdo com           

atividades diversificadas individuais e coletivas, levando-se em conta a         

participação do aluno. 

 
DISCIPLINA - LÍNGUA PORTUGUESA 
 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

Na concepção de linguagem é fundamental reconhecer sua realidade         

sócio interacional; reconhecer a presença do outro, mesmo quando não          

diretamente visível – quer daquele que nos convida à interlocução, autor que é             

dos textos que lemos ou ouvimos; quer daquele a quem convidamos à            

interlocução, que é dos nossos textos escritos ou orais. Isso lhe permite            

compreender melhor a realidade em que está inserido e o seu papel como             

sujeito social. Ressaltando esse caráter social da linguagem, o interlocutor é           

levado por um objetivo, uma intenção, uma necessidade de interação. 

Para BAKHTIN-VOLOCHINOV (apud DCE 2008) [ ...] Toda palavra comporta           

duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo               

fato de que se dirige a alguém. Ela constituí juntamente o produto da interação do               

locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. [...]                

A palavra é território comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN-VOLOCHINOV,           

1999, p. 113) 
Diante do exposto, pode-se entender que diferentes operações        

cognitivas são realizadas por meio da linguagem e que esta, enquanto           

fenômeno de uma interlocução viva perpassa todas as áreas do conhecimento,           

possibilitando o tão necessário “encontro de saberes”, a interdisciplinaridade. 

É importante ressaltar que tais objetivos e as práticas deles decorrentes           

supõem um processo longitudinal de ensino e aprendizagem que, por meio da            

inserção e participação dos alunos em processos interativos com a língua oral            

e escrita, inicia na alfabetização e vai se consolidando no decurso de todo o              

Ensino Fundamental e Médio. 
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Objetivos : 

 
- Empregar a língua oral em diferentes situações de uso sabendo adequá-la a             

cada contexto e interlocutor, descobrindo as intenções que estão implícitas nos           

discursos do cotidiano e posicionando-se diante dos mesmos. 

- Desenvolver o uso da língua escrita em situações realizadas por meio de             

práticas sociais, considerando-se os interlocutores, os seus objetivos, o         

assunto tratado, os gêneros textuais e o contexto de produção/leitura. 

- Refletir sobre os textos produzidos, lidos ou ouvidos atualizando o gênero e             

tipos de seus textos, assim como os elementos gramaticais empregados em           

sua organização. 

- Aprimorar, pelo contato com os textos e obras literárias a capacidade de             

pensamento crítico e a sensibilidade dos alunos, propiciando através da          

Literatura, a constituição de um espaço dialógico que permita a expansão           

lúdica do trabalho com as práticas da oralidade, da leitura e da escrita. 

-Entender a linguagem como meio de expressão, informação e comunicação. 

- Colocar-se como protagonista no processo de produção/recepção. 

- Relacionar textos com seus contextos, mediante a natureza, função e           

organização. 

 

Conteúdo Estruturante: 

Discurso como prática social 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

 

Conteúdos Básicos 

Oralidade: Exercício da expressão oral, oportunizando ao aluno estruturar e          

argumentar a própria opinião, respeitando a opinião do outro. 
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Leitura: Estimular o gosto e o interesse pela leitura através de momentos de             

interação entre os alunos, através de diálogos, lendas, contos de fadas,           

poemas, narrativas, dramatização, autobiografia, quadrinhas, bilhetes, entre       

outros textos lidos conversação e debates sobre textos lidos. 

 

Escrita: Produção de textos pelo aluno, expressando sua própria opinião.          

-Composição de textos curtos dos mais variados gêneros. 

 

Análise linguística: Perpassando as práticas de leitura, escrita e oralidade; a           

análise linguística amplia progressivamente o conjunto de conhecimentos        

discursivos, semânticos, gramaticais envolvidos na construção dos sentidos do         

texto. 

 

7º ANO 

Conteúdos Básicos 
 
Oralidade: Exposição do pensamento, interpretação oral de textos, construção         

do próprio discurso. 

 

Leitura: Uso da fluência, entonação e ritmo, no sentido de melhorar a            

compreensão das idéias contidas no texto. 

 

Escrita: Expressão do pensamento do aluno prezando a clareza de idéias,           

melhorando a argumentação e realização de atividades auxiliares da escrita. 

 

Análise Linguística: Ampliação progressiva do conjunto de conhecimentos        

discursivos, semânticos, gramaticais envolvidos na construção do texto. 

 

 8º ANO 

Conteúdos Básicos 

 

Oralidade: Desenvolver habilidades de expressão oral, criando condições para         

que o aluno manifeste suas opiniões e idéias com clareza e objetividade 
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Leitura: Despertar o gosto e o interesse pela leitura, proporcionando momentos           

de interação entre os alunos estimulando a conversação sobre textos lidos           

valorizando a leitura. 

 

Escrita: Proporcionar aos alunos a oportunidade de expressar suas ideias          

através da produção de textos, após leitura e discussão de outros textos sobre             

o mesmo tema. 

 

9º ANO 

Conteúdos Básicos 

Leitura: 

- Reconhecer o gênero textual, bem como os elementos composicionais, mais           

linguísticas observando a intencionalidade oral, aspectos da argumentação,        

papel do locutor e interlocutor, turnos de fala; elementos extralinguísticos:          

entonação, pausas e gestos. 

 

Oralidade: 

-Despertar o gosto e o interesse pela leitura, direcionando à interpretação            

textual, de forma a analisar: conteúdo temático, interlocutores, fonte,         

intencionalidade, intertextualidade, informatividade e marcas linguísticas. 

 

Escrita: 

- Adequar o gênero discursivo ao conteúdo temático, bem como elementos           

composicionais, marcas linguísticas, argumentação, paragrafação,     

intertextualidade e refacção textual. 

 

Análise Linguística: Proporcionar o estudo da gramática contextualizada        

facilitando a prática oral e escrita. 

 

 Ensino Médio 
 
  1ª SÉRIE 
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Leitura: 

- Textos oriundos das mais práticas sociais (literários, jornalísticos, científicos,          

publicitários); 

- Compreensão e interpretação de textos observando: 

. Conteúdos temáticos; 

. Interlocutores; 

. Fonte; 

. Intencionalidade; 

. Ideologia; 

. Informatividade; 

. Situcionalidade; 

. Marcas linguísticas; 

 

Oralidade: 

- Adequação ao gênero: 

. Conteúdo temático; 

. Elementos composicionais; 

. Marcas linguísticas. 

- Variedades linguísticas; 

- Intencionalidade do texto; 

- Papel do interlocutor: 

. Participação e cooperação; 

. Turnos de fala. 

- Particularidades de pronúncia de algumas palavras;- Procedimentos e marcas          

linguísticas    típicas da conversação (entonação, repetições, pausas); 

-Finalidade do texto oral; 

-Maternidade fônica dos textos poéticos; 

- Relevância no falar em situações formais (espaço público transmissão de           

informações, debates, etc.); 

- Leitura dramática; 

- Exposição oral 
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● Escrita: 

- Adequação ao gênero: 

. Conteúdo temático; 

. Elementos composicionais; 

. Marcas linguísticas. 

- Argumentação; 

- Coesão e coerência textual; 

- Finalidade do texto; 

- Paragrafação; 

- Paráfrase de textos; 

- Resumos; 

- Diálogos textuais; 

- Re- facção de textos: 

. Produção de textos (narrativos, crônicas, dissertações); 

. Atividade  de produção contextualizadas; 

. Divulgação de textos; 

. Apreciação de textos; 

. Re- escrita de textos produzidos (adequar-se ao gênero, planejar e organizar            

sua sequência, articular suas partes, selecionar variedade linguística e dialogar          

com os discursos que circulam socialmente; 

. Prática significativa da escrita (atividade sócio interacional) indispensáveis à          

vida cidadã (escrita argumentativa, escrita informativa e a escrita literária          

(narrativa ou poética); 

- Análise linguística perpassando as práticas de leitura, escrita e oralidade: 

. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa; ação oral individual. 

- Processo de comunicação; 

- Comunicação / Linguagem / Língua / Fala; 

- Níveis da língua ou da fala; 

- Funções da linguagem; 
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Literatura: 

- A Língua Portuguesa no mundo / origem da Língua Portuguesa; 

- Português  ( do Brasil e de Portugal); 

- Neologismo e gírias; 

- Conceito de Gramática / Forma e conteúdo / informação básica e            

complementar; 

- Conotação e Denotação; 

-Figuras de  linguagem; 

- Ortoepia e Prosódia; 

- Ortografia; 

- Estrutura das palavras e elementos mórficos: Prefixos e Sufixos – Radicais            

gregos e latinos; 

- Estilo individual e estilos de época ou escolas literárias; 

- Trovadorismo; 

- Humanismo; 

- Classicismo; 

- Análise da Narrativa; 

- Texto dissertativo. 

 
2ª SÉRIE 
 

Leitura: 

- Textos oriundos das mais práticas sociais (literários, jornalísticos, científicos,          

publicitários); 

- Compreensão e interpretação de textos observando: 

. Conteúdos temáticos; 

. Interlocutores; 

. Fonte; 

. Intencionalidade; 

. Ideologia; 

. Informatividade; 

. Situcionalidade; 
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. Marcas linguísticas. 

- Identificação do argumento principal e dos argumentos secundários; 

- Inferências; 

. As particularidades (lexicais, sintáticas e comportamentais) do texto em          

registro formal e informal. 

- As  vozes sociais presentes no texto; 

- Relações dialógicas entre textos; 

- Textos verbais e não-verbais; 

- Contexto de produção de obra literária; 

- Dialogo da literatura com outras áreas; 

- Abordagem de livros paradidáticos para estimular o gosto pela leitura. 

 

 

Oralidade: 

- Adequação ao gênero: 

. Conteúdo temático; 

. Elementos composicionais; 

. Marcas linguísticas. 

- Variedades linguísticas; 

- Intencionalidade do texto; 

- Papel do interlocutor: 

. Participação e cooperação; 

. Turnos de fala. 

- Particularidades de pronúncia de algumas palavras;- Procedimentos e marcas          

linguísticas típicas da conversação (entonação, repetições, pausas); 

-Finalidade do texto oral; 

- Maternidade fônica dos textos poéticos; 

- Relevância no falar em situações formais (espaço público transmissão de           

informações, debates, etc.); 

- Leitura dramática; 

- Exposição oral individual. 
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Escrita: 

- Adequação ao gênero: 

. Conteúdo temático; 

. Elementos composicionais; 

. Marcas linguísticas. 

- Argumentação; 

- Coesão e coerência textual; 

- Finalidade do texto; 

- Paragrafação; 

- Paráfrase de textos; 

- Resumos; 

- Diálogos textuais; 

- Re- facção de textos: 

. Produção de textos (narrativos, crônicas, dissertações); 

. Atividade  de produção contextualizadas; 

. Divulgação de textos; 

. Apreciação de textos; 

.Re - escrita de textos produzidos (adequar-se ao gênero, planejar e organizar            

sua sequência, articular suas partes, selecionar variedade linguística e dialogar          

com os discursos que circulam socialmente; 

- Prática significativa da escrita (atividade sócio interacional) indispensáveis à          

vida cidadã (escrita argumentativa, escrita informativa e a escrita literária          

(narrativa ou poética); 

- Análise linguística perpassando as práticas de leitura, escrita e oralidade: 

. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa; 

. Classes de palavras. 

 

Literatura 

- Periodização Literária: 

. Romantismo; 

. Romantismo no Brasil; 

. Realismo Naturalismo; 
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. Parnasianismo e Simbolismo. 

 

3ª SÉRIE 
 

Leitura: 

- Textos oriundos das mais práticas sociais (literários, jornalísticos, científicos,          

publicitários); 

- Compreensão e interpretação de textos observando: 

. Conteúdos temáticos; 

. Interlocutores; 

. Fonte; 

. Intencionalidade; 

. Ideologia; 

. Informatividade; 

. Situcionalidade; 

. Marcas linguísticas. 

 

- Identificação do argumento principal e dos argumentos secundários; 

- Inferências; 

- As particularidades (lexicais, sintáticas e comportamentais) do texto em          

registro formal e informal. 

- As  vozes sociais presentes no texto; 

- Relações dialógicas entre textos; 

- Textos verbais e não-verbais; 

- Contexto de produção de obra literária; 

- Dialogo da literatura com outras áreas; 

- Abordagem de livros paradidáticos para estimular o gosto pela leitura. 

Oralidade: 

 

- Adequação ao gênero: 

. Conteúdo temático; 

. Elementos composicionais; 
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. Marcas linguísticas. 

- Variedades linguísticas; 

- Intencionalidade do texto; 

- Papel do interlocutor: 

. Participação e cooperação; 

. Turnos de fala. 

- Particularidades de pronúncia de algumas palavras; 

- Procedimentos e marcas linguísticas típicas da conversação (entonação,         

repetições, pausas); 

 -Finalidade do texto oral; 

- Maternidade fônica dos textos poéticos; 

- Relevância no falar em situações formais (espaço público transmissão de           

informações, debates, etc.); 

- Leitura dramática; 

- Exposição oral individual. 

 

Escrita: 

- Adequação ao gênero: 

. Conteúdo temático; 

. Elementos composicionais; 

. Marcas linguísticas. 

- Argumentação; 

- Coesão e coerência textual; 

- Finalidade do texto; 

- Paragrafação; 

- Paráfrase de textos; 

- Resumos; 

- Diálogos textuais; 

- Re-facção de textos: 

. Produção de textos (narrativos, crônicas, dissertações); 

. Atividade de  produção contextualizadas; 

. Divulgação de textos; 
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. Apreciação de textos; 

. Reescrita de textos produzidos (adequar-se ao gênero, planejar e organizar           

sua sequência, articular suas partes, selecionar variedade linguística e         

dialogar com os discursos que circulam socialmente; 

. Prática significativa da escrita (atividade sócio interacional) indispensáveis à          

vida cidadã (escrita argumentativa, escrita informativa e a escrita literária          

(narrativa ou poética); 

- Análise linguística perpassando as práticas de leitura, escrita e oralidade: 

. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa; 

. Concordância verbal e nominal; 

. Sintaxe de regência 

. Coordenação e subordinação nas orações do texto. 

- A pontuação e seus efeitos de sentido no texto. 

 

Literatura: 

- Periodização Literária: 

. Modernismo em Portugal; 

. Modernismo no Brasil (I); 

. Modernismo no Brasil (II); 

. Movimentos de Vanguardas; 

. Literatura Contemporânea. 

 
 
Metodologia para o Ensino Fundamental 
 

Será desenvolvida através de atividades contextualizadas partindo do        

senso comum do aluno para que posteriormente ele seja capaz de duvidar,            

refletir, analisar, argumentar e construir o seu conhecimento. 

O trabalho com a Língua Portuguesa terá, portanto, como centro o           

estudo e a produção de textos em gêneros variados. 

Para que esse trabalho com os textos seja significativo deverá estar           

sempre relacionada à vida dos estudantes, para que haja interesse e interação. 
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Além disso, meios diversos de estudo existirão, como: seminários,         

debates, trabalhos em grupos, pesquisas, etc. A atividade girará em torno do            

estudo de textos, seja como fonte de informação, seja como forma de prazer.             

Após a leitura, haverá busca de dados, reflexão com outros textos, fatos já             

conhecidos e ainda, análise lingüística das estruturas significativas do texto. 

Uma vez que se espera despertar o gosto pelas atividades com a Língua             

Portuguesa serão propostas atividades lúdicas que possibilitem interação e         

aprendizagem como: jogos, concursos, confecção de cartazes e/ou painéis,         

músicas, etc. 

Sempre que possível, os alunos serão incentivados a dramatizar textos          

trabalhados para se expressarem melhor. 

Serão propostas pesquisas sobre temas de interesse dos alunos. 

Elaborar atividades sobre aspectos discursivos e linguísticos do gênero         

priorizado, em função das necessidades apresentadas pelos alunos. 

Deixar claro para os alunos as finalidades das atividades propostas. 

Distribuir as atividades de ensino num tempo que possibilite a          

aprendizagem. 

Planejar atividades em duplas ou em pequenos grupos, para permitir          

que a troca entre alunos facilite a apropriação dos conteúdos. 

Interagir com os alunos para ajudá-los a superar as dificuldades. 

Elaborar com os alunos instrumentos de registro e síntese dos          

conteúdos aprendidos, que se constituirão em referências para as produções          

futuras. 

 
 
 
 
 
Metodologia para o Ensino Médio: 
 

Garantir aos estudantes o aprimoramento do domínio discursivo no         

âmbito da oralidade, da leitura e da escrita, proporcionando-lhes experiências          

diversificadas no uso da Língua Portuguesa para que esta se transforme em            

objeto de reflexão, tendo em vista o resultado de sua produção oral, escrita ou              
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de sua leitura. Trabalhando dessa forma, o professor valoriza os alunos           

enquanto sujeitos da linguagem, os quais selecionam os recursos mais          

coerentes para interpretar, no caso da leitura, e para significar, quando           

produzem seu texto oral ou escrito. 

 
Na oralidade: 

 
As possibilidades de trabalho com a oralidade são muito ricas e nos            

apontam diferentes caminhos: debates, discussões, seminários, transmissão       

de informações, troca de opiniões, de defesa de ponto de vista           

(argumentação), contação de histórias, declamação de poemas, representação        

teatral, relatos de experiências, entrevistas, etc. Analisar a linguagem: em          

programas televisivos, como jornais, novelas, propagandas; em programas        

radiofônicos; no discurso do poder em suas diferentes instâncias; no discurso           

público; no discurso privado, enfim, nas mais diversas realizações do discurso           

oral. 

 

Na leitura: 
 

O ato de ler é identificado com o familiarizar-se com diferentes de            

diferentes textos produzidos em diferentes práticas sociais – notícias, crônicas,          

piadas, poemas, artigos científicos, ensaios, reportagens, propagandas,       

informações, charges, romances, contos, etc. – leitura das imagens ( fotos,           

outdoors, propagandas, imagens digitais e virtuais, figuras) – leitura de textos           

midiáticos aos quais, via emissões televisivas, radiofônicas, virtuais, sendo que          

estes, os alunos têm maior acesso que aos textos selecionados no próprio            

ambiente escolar. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO: 
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A avaliação da aprendizagem da Língua Portuguesa, neste aspecto,         

enfatizará a totalidade do homem, buscando através de estímulo a          

participação, a cientificidade e, procurando desenvolver projetos       

interdisciplinares. 

Com a coleta dos resultados obtidos o professor poderá reformular o           

projeto pedagógico elaborado, oportunizando ao aluno conhecimentos       

relevantes para a solução de problemas, oferecendo condições para o mesmo           

ser criativo e livre, além de capaz em suas iniciativas e responsável por suas              

ações. 

Quando se reconhece a linguagem como um processo dialógico,         

discursivo, a avaliação precisa ser analisada sob novos parâmetros, precisa          

dar ao professor pistas linguística e discursiva em práticas de oralidade, leitura            

e escrita. 

Nessa concepção, a avaliação formativa, que considera ritmo e         

processos de aprendizagens diferentes nos estudantes e, na sua condição de           

contínua e diagnóstica, aponta as dificuldades, possibilita que a intervenção          

pedagógica aconteça a tempo, informando os sujeitos do processo ( professor           

e alunos), ajudando-os a refletirem e tomarem decisões. 

A oralidade será avaliada, primeiramente, em função da adequação do          

discurso/texto aos diferentes interlocutores e situações. Num seminário, num         

debate, numa troca informal de idéias, numa entrevista, numa contação de           

história, as exigências de adequação da fala são diferentes, e isso deve ser             

considerado numa análise da produção oral dos estudantes. Mas é necessário,           

também, que o aluno se posicione como avaliador de textos orais com os quais              

convive (noticiários, discurso políticos, programas televisivos, etc.) e de suas          

próprias falas, mais ou menos formais, tendo em vista o resultado esperado. 

A avaliação da leitura deve considerar as estratégias que os estudantes           

empregaram no decorrer da leitura, a compreensão do texto lido, o sentido            

construído para o texto, sua reflexão e sua resposta ao texto. 

Em relação à escrita, retomamos o que já se disse: o que determina a              

adequação do texto escrito são as circunstâncias de sua produção e o            
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resultado dessa ação. É a partir daí que o texto escrito será avaliado nos seus               

aspectos textuais e gramaticais. Tal como na oralidade, o aluno precisa,           

também aqui, posicionar-se como avaliador tanto dos textos que o rodeiam           

quanto de seu próprio texto. 

O posicionamento do aluno como avaliador de seus textos orais e           

escritos é essencial para que ele adquira autonomia. 

 

Recuperação Paralela: 

 

● A Recuperação Paralela é destinada aos alunos que apresentam         

dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e         

necessitem de um trabalho mais direcionado, paralelo às aulas regulares e           

também podem ser incluídos alunos, para os quais foram atribuídos conceitos           

satisfatórios (acima da média 6,0). 

 

● É competência dos professores responsáveis pelas aulas de        

recuperação paralela desenvolver atividades significativas e diversificadas       

capazes de levar o aluno a superar as dificuldades de aprendizagem. 

 

● Ao Professor da Classe, a identificação das dificuldades do aluno, a           

definição dos conteúdos, das expectativas de aprendizagem e dos         

procedimentos avaliativos a serem adotados; 

 

. Os resultados das atividades de recuperação incorporarão a avaliação          

bimestral do aluno, substituindo a nota do aluno no bimestre, quando esta for             

inferior àquela obtida nas atividades de recuperação. 

 
 
DISCIPLINA  MATEMÁTICA 
 
ENSINO FUNDAMENTAL  E MÉDIO  
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A matemática é uma ciência que provém da construção humana, seus           

conceitos surgiram da necessidade do homem resolver situações-problema.        

Essas situações normalmente estão relacionadas com outras áreas, mas nem          

sempre em momentos que ficamos diante de uma situação real, percebemos           

que estamos usando conceitos matemáticos, mas eles estão presentes. Afinal,          

a Matemática não é apenas uma disciplina, é uma forma de pensar que deve              

estar ao alcance de todos. Sendo assim, somos capazes de aprender           

Matemática, independentemente do meio social que estamos inseridos, uma         

vez que ela é parte integrante de nossas raízes culturais. 

Entende-se que a Matemática como um saber vivo, dinâmico, construído          

historicamente para atender as necessidades sociais e teóricas. A         

aprendizagem da Matemática não consiste apenas em desenvolver        

habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar conceitos pela          

memorização ou listas de exercícios, mas criar estratégias que possibilitam ao           

aluno atribuir sentido e construir significados as idéias matemáticas de modo a            

tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar. 

 

OBJETIVOS  

● Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de        

resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição,           

a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua          

adequações. 

● Aplicar seus conhecimentos a situações diversas utilizando-os na        

interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas. 

● Compreender e utilizar a precisão da linguagem matemática,        

promovendo a utilização de raciocínio dedutivo e indutivo, a fim de validar ou             

negar conjecturas. 

● Possibilitar ao aluno expressar-se oral, escrita e graficamente em         

situações matemáticas e valorizar a precisão da linguagem matemática. 
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● Contribuir para promover a realização pessoal, mediante o sentimento         

de segurança em relação as usas capacidades matemáticas ou às decisões           

em diferente situações reais. 

● Possibilitar a utilização de recursos tecnológicos, como a calculadora, o          

computador e instrumentos de medida. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES  

Os conteúdos estruturantes do ensino da Matemática são: 

● Números e Álgebra; 

● Grandezas e medidas  

● Funções; 

● Geometria; 

● Tratamento de informações; 

 

Conteúdos Básicos 

Ensino Fundamental 

Conteúdos 
Estruturantes 

Números e Álgebra Funções Geometria Tratamento da 
informações 

6° ano ● Sistema de 
numeração decimal; 
números naturais. 

●  ● Geometria 
plana e espacial. 

● Dados, 
tabelas e gráficos, 
Números naturais e 
fracionários 

● Medidas de 
comprimento, área e 
volumes. 
● Porcentagem
. 

7° ano ● Razão e 
proporção 

● Regra de três 

● Equação de 
1° grau 

● Números 
inteiros e racionais. 

●  ● Geometria 
plana e espacial. 

● Pesquisa 
Estatística, Média, 
Moda e mediana 

● Juros 
simples. 

8° ano ● Monômios e 
polinômios 

●  ● Geometria 
plana 

● Gráfico e 
informação; 
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Ensino Médio 
 

 

● Produtos 
notáveis 

● Números 
irracionais 

● Sistemas de 
equação. 

● Medidas de 

comprimento, 
área e ângulos 

população e 
amostra. 

9° ano ● Equação de 
2° grau; 

● Noção 
intuitiva de função 
quadrática e 
função afim. 

● Geometria 
plana, espacial e 
analítica 

● Relações 
métricas no 
triângulo retângulo 

● Trigonome 
tria do triângulo 
retângulo. 

● Juros 
composto 

● Estatítica 

● Noções e 
probabilidade 

● Análise 
combinatório. 

Conteúdos 
Estruturantes 

Números e Álgebra Função Geometria Tratamento de 
informações 

1ª Série ● Conjunto dos 
Números Reais. 

● Função 
Afim 

● Função 
Quadrática 

● Função 
exponencial 
● Função 
logarítmica 

● Progressã
o aritmética e 
geométrica. 

● Geometria 
Plana 

● Trigonometria. 

● Est
atística. 

2ª Série ● Matrizes 

● Determinantes 

● Sistemas 
lineares. 

● Função 
Exponencial 
● Função 
logarítmica 

● Progressõ
es: Aritmética e 
Geométrica. 

● Geometria 
Espacial. 

● Análise 
Combinatória 

● Probabilida
des. 

3ª Série ● Polinômios 

● Números 
Complexos. 

●  ● Geometria 
Analítica e espacial. 

● Matemática 
Financeira 

● Binômio de 
Newton. 
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METODOLOGIA  
 

A aula de matemática deve propor situações e questões que possibilitem           

acima de tudo, a reflexão dos alunos. São as reflexões que permitirão uma             

melhor compreensão, um estabelecimento por parte dos alunos das conexões          

entre o conhecimento que trazem e aquele que está sendo construído. 

O trabalho do professor, nesse sentido, será o de guiar e motivar, propor             

atividades em grupo, mostrar possíveis aplicações cotidianas, relacionar os         

conteúdos a temas atuais da realidade, oportunizar atividades abertas para          

abordagem de conceitos matemáticos, valorizando o pensamento do aluno,         

bem como o caminho percorrido na busca da solução de problemas. 

É imprescindível que o professor possibilite o inter-relacionamento entre         

os conceitos, evitando a fragmentação dos conteúdos. Estabelecer conexão         

entre o conteúdo já dominado pelo aluno e o proposto atualmente é necessário             

para que o conhecimento se construa em “espiral”, de forma sólida e plena. 

Outros recursos a seres utilizados pelos professores em sala de aula           

são as tecnologias e os jogos. 

As tecnologias em suas diferentes formas e usos constituem um dos           

principais agentes de transformações da sociedade. 

Estudiosos mostram que a escrita, leitura, visão, audição, criação e          

aprendizagem são influenciadas cada vez mais pelos recursos da informática. 

Nesse cenário, inserem-se mais um desafio para a escola, ou seja, o de como              

incorporar ao seu trabalho, tradicionalmente apoiado na oralidade e na escrita,           

novas formas de comunicar e conhecer. 

Por outro lado, também é fato que as calculadoras, computadores e           

outros elementos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas diferentes          

atividades da população. 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atividades –            

enfrentarem desafios, lançando-se à busca de soluções, desenvolvimento da         

crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las            

quando o resultado não é satisfatório – necessário para a aprendizagem da            

Matemática. 
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Além de ser um objetivo sociocultural em que a Matemática está           

presente, o jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos           

psicológicos básicos, supõe um “fazer sem obrigação externa e imposta”,          

embora demande exigências, normas e controle. 

 
AVALIAÇÃO 
 

A avaliação tem papel de mediação no processo pedagógico, ou seja,           

ensino, aprendizagem e avaliação integram um mesmo sistema. 

O processo de avaliação está em conjunto com os objetivos a serem            

atingidos pelo professor e com a metodologia aplicada. 

Na verdade, a avaliação tem dois sentidos: para o professor e para o             

aluno. Para o aluno, na medida em que mostra quais os seus avanços e quais               

as dificuldades, para o professor, mediador do processo ensino aprendizagem,          

no sentido de mostrar o que precisa ser melhorado nesse processo. 

Sendo um processo dinâmico, a avaliação deve incluir diferentes recursos, tais           

como: provas escritas, trabalhos extra - classe, pesquisa, debates em sala,           

registro das atividades dos alunos, assiduidade, empenho dos alunos em          

realizar as tarefas propostas, enfim todos os indicativos que mostrem o           

processo ou as dificuldades dos alunos. 

Além do conhecimento matemático, é muito importante que o professor          

analise se está ocorrendo a formação da autonomia dos alunos, o           

desenvolvimento de seu raciocínio lógico e indutivo, seu empenho em          

aprender. 

A avaliação deverá acontecer relacionada às oportunidades oferecidas,        

analisando a adequação das situações didática propostas aos conhecimentos         

prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições do enfrentar. 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
 

A recuperação paralela será realizada sempre que houver necessidade,         

através da retomada dos conteúdos não assimilados, com reorientação do          

professor, com atividades diversificadas e monitoria. 
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Esse processo é relevante, pois contribui para que o conhecimento          

matemático seja transmitido, compreendido, apropriado e construindo pelos        

alunos. 

 

DISCIPLINA   QUÍMICA 

ENSINO MÉDIO  

 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

O conhecimento químico e os demais saberes estão em continua          

transformação. Esse processo de elaboração e transformação do        

conhecimento ocorre em função das necessidades humanas, uma vez que a           

ciência é construída por homens e mulheres, portanto, falível e inseparável dos            

processos sociais, políticos e econômicos. O desenvolvimento da sociedade no          

contexto capitalista passou a exigir das ciências respostas precisas e          

específicas a suas demandas econômicas, sociais, políticas, etc. A partir das           

décadas de 1960 e 1970, o processo de industrialização brasileiro influenciou a            

formação de cursos profissionalizantes, com métodos que privilegiavam a         

memorização de fórmulas, a nomenclatura, as classificações dos compostos         

químicos, as operações matemáticas e a resolução de problemas. 
 

Hoje o ensino de Química está voltado para a construção e           

reconstrução de significados dos conceitos científicos nas atividades em sala          

de aula. Estes conceitos estudados na visão conceitual devem ser retomados a            

cada passo, com o objetivo de ajudar a construir os conceitos envolvidos,            

dando o significado em diferentes contextos. 

 
Isso ocorre por meio da inserção do aluno na cultura científica, seja no             

desenvolvimento de práticas experimentais, na análise de situações cotidianas,         

e ainda na busca de relações da Química com a sociedade e a tecnologia. Isso               

implica compreender o conhecimento científico e tecnológico para além do          

domínio estrito dos conceitos de Química. (PARANÁ, 2009). 
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Segundo Paraná (2009) as diretrizes, propõe que a compreensão e a           

apropriação do conhecimento químico aconteçam por meio do contato do aluno           

com o objeto de estudo da Química: as substâncias e os materiais. 
 

Esse processo deve ser planejado, organizado e dirigido pelo professor          

numa relação dialógica, em que a aprendizagem dos conceitos químicos          

constitua apropriação de parte do conhecimento científico, o qual, segundo          

Oliveira (2001): 
 
[...]deve contribuir para a formação de sujeitos que compreendam e questionem a            

ciência do seu tempo. Para alcançar tal finalidade, uma         
proposta metodológica é a aproximação do aprendiz com o         
objeto de estudo químico, via experimentação. 

 
A experimentação propicia a apropriação efetiva do conceito, pois deve          

ocorrer de forma a problematizar a construção dos conceitos químicos. A           

aprendizagem deve ocorrer através de atividade significativa e contextualizada. 
 

Segundo Paraná (2009), as diretrizes, propõe um trabalho pedagógico         

com o conhecimento químico que propicie ao aluno compreender os conceitos           

científicos para entender algumas dinâmicas do mundo e mudar sua atitude em            

relação a ele. Segundo o mesmo autor cabe ao professor criar situações de             

aprendizagem de modo que o aluno pense mais criticamente sobre o mundo. 

 
O ponto de partida para a organização dos conteúdos curriculares são           

os conteúdos estruturantes e seus respectivos conceitos. A partir do mesmo, o            

professor poderá desenvolver com os alunos os conceitos relacionados ao          

fenômeno em estudo levando em consideração o seu saber prévio. 

OBJETIVOS: 

- Compreender conceitos, princípios e leis da química e utilizá-los para           

interpretar fenômenos químicos. 

- Aplicar os conceitos, princípios e leis da química na solução de nossos             

problemas, 
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- Reconhecer a química com uma construção humana, compreendendo os          

históricos de sua produção e suas relações com o contexto cultural,           

socioeconômico e político. 

Interpretar textos elaborados com linguagem científica, que contenham         

tabelas, gráficos, figuras, fórmulas químicas, formulações matemáticas, enfim,        

representações comuns da linguagem utilizada pela ciência química. 

- Conhecer e utilizar normas básicas de segurança em atividades de           

laboratório, na escala ou no mundo do trabalho. 

- Comparar processo químico na escala de laboratório. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 

- Matéria e sua natureza 

- Biogeoquímica 

- Química sintética 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: 

1ª Série 

- Matéria 

- Constituição da matéria; 

- Estados de agregação; 

- Natureza elétrica da matéria 

- Modelos atômicos (Rutherford, Thomson, Dalton, Bohr). 

- Estudos dos metais. 

- Tabela periódica. 
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- Solução 

- Substâncias simples e compostas; 

- Misturas; 

- Métodos de separação 

- Ligação química 

- Ligação iônica, covalente e metálica 

- Ligações polares a apolares 

- Geometria molecular 

2ª Série 

- Solução 

- Solubilidade 

- Aspectos quantitativos das soluções 

- Misturas com e sem reação química 

- Concentração 

- Dispersão e suspensão, 

- Funções químicas inorgânicas 

- Ácidos, bases, sais e óxidos. 

- Classificação, nomenclatura e fórmulas dos ácidos, bases, sais e óxidos. 

- Estudos dos gases 

- Volume, pressão e temperatura. 

- Equação geral dos gases. 

- Reações químicas 
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- Reações exotérmicas e endotérmicas. 

3ª Série 

- Introdução à química orgânica 

- Estudo do carbono. 

- Conceito e nomenclatura 

- Hidrocarbonetos 

- Funções oxigenadas 

- Funções nitrogenadas 

- Isomeria 

- Isomeria plana espacial 

- Compostos orgânicos naturais 

- Petróleo 

- Carvão mineral e hulha 

- Carvão vegetal e animal 

- Aminoácidos 

- Glicídios e lipídios, 

- Polímeros 

- Conceito, classificação e estudos de alguns polímeros 

METODOLOGIA 

É importante que o processo pedagógico parta do conhecimento prévio          

dos estudantes no qual se incluem as idéias preconcebidas sobre o           

conhecimento da química, ou as concepções espontâneas, a partir das quais           

será elaborado um conceito científico. 
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Na interpretação dos fenômenos, é essencial que fique claro o caráter           

dinâmico da química. Ela não é uma ciência isolada, mas sim uma construção             

contínua do conhecimento. É importante fornecer ao educando a compreensão          

do processo de elaboração desse conhecimento, com seus avanços, erros e           

conflitos. Isso permite uma visão crítica da ciência. Durante as atividades, o            

educando tem a chance de sentir-se como participante de um mundo em            

constante transformação. 

O mundo atual exige mais do que interpretação das informações. Exige           

também competências e habilidades ligadas ao uso dessas interpretações nos          

processos investigativos de situações problemáticas, objetivando minimizar tais        

problemas. 

As atividades podem ser desenvolvidas em grupo, em duplas ou          

individualmente, mas de preferência em grupo, pois este favorece a          

comunicação oral, a socialização e a troca de experiências, tanto no caso            

positivo ou negativo do experimento. Os cuidados que deverão ser tomados no            

laboratório devem estar sempre em lembretes para os alunos e alertá-los ainda            

quando tentarem experiência caseira para não ocorrer acidentes domésticos. 

AVALIACÃO 

A avaliação é um instrumento fundamental para se obterem informações          

sobre o andamento do processo de ensino-aprendizagem e não apenas ao           

final de cada constante do trabalho do professor, possibilitando reflexões e           

reformulações nos procedimentos e nas estratégias, visando sempre ao         

sucesso efetivo do aluno. 

É fundamental a utilização de diversos instrumentos e situações para          

poder avaliar diferentes aprendizagens. 

No processo de avaliação é essencial que o educador considere as           

diferentes formas de expressão oral, escrita, individual e coletiva. 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
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A recuperação será realizada sempre que surgirem dúvidas e         

dificuldades relacionadas ao conteúdo estudado, através de um trabalho de          

orientação, com novas metodologias, garantindo desta maneira a        

aprendizagem mais eficiente, podendo ser aplicada uma nova avaliação. 

 
DISCIPLINA  SOCIOLOGIA 
 
 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

A sociologia não se limita ao estudo das condições de existência social             

dos seres humanos. Todavia essa constitui a porção mais fascinante ou           

importante de seu objeto e aquela que alimentou a própria preocupação de            

aplicar o ponto de vista cientifico á observação e a explicação dos fenômenos             

sociais. Ora, ao se falar do homem como objeto de indagações se iniciam e              

quais são os limites. Pode-se, no Máximo, dizer que essas indagações           

começam adquirir consistência a investigação das condições de existência         

sociais dos seres humanos. Sob outros aspectos, já se disse que o homem             

sempre foi o principal objeto da curiosidade humana. Atrás do mito da Religião             

ou da Filosofia sempre se acha um agente humano, que se preocupa,            

fundamental e primariamente, com questões relativas á origem, á vida e ao            

destino de seus semelhantes. 

Por isso, seria vão e impróprio separar a Sociologia das condições           

histórico-sociais de existência, nas quais ela se tornou intelectualmente         

possível e necessária. A Sociologia não se afirma primeiro como explicação           

cientifica e, somente depois, como forma cultural de concepção do mundo. Foi            

o inverso o que se deu na realidade. Ela nasce se desenvolve como um dos               

florescimentos intelectuais mais complicados das situações de existência, que         

impuseram tanto ao pensamento prático quanto ao pensamento teórico, tarefas          

demasiado complexas para as formas pré-científicas de conhecimento. 

Daí a posição peculiar da Sociologia na formação intelectual do mundo           

moderno. Os pioneiros e fundadores dessa disciplina se caracterizam menos          

pelo exercício de atividades intelectuais socialmente diferenciadas, que pela         
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participação mais ou menos ativa das grandes correntes de opinião dominantes           

na época, seja no terreno ou da propagação de idéias, seja no terreno da ação. 

 

 

 

OBJETIVOS  

- Compreender a Sociologia (dentre as demais ciências) como um construtor,           

histórica e socialmente, determinada, desenvolvendo o pensamento       

sociológico; 

- Caracterizar as relações políticas, econômicas e sociais em nível nacional e            

internacional; 

- Desenvolver procedimentos próprios do pensamento crítico, apreensão,        

construção de conceitos e argumentos; 

- Reconhecer a sociedade como fonte de análise dos diferentes tipos, devido            

ao sucesso ou fracasso; 

- Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as            

explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos,         

e as do senso comum; 

- Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das            

observações  e reflexões realizadas; 

- Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana,          

ampliando a “visão de mundo'' e o ''horizonte de expectativas'' , nas relações             

interpessoais com os vários grupos sociais; 

- Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e           

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito á diversidade,           

enquanto princípios estéticos, político e ético que supera conflitos e tensões do            

mundo atual; 

- Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de             

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

- Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da              

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja,            

efetivamente, uma reciprocidade. 
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CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 
 
 
ENSINO MÉDIO: 
 
1ª  Série 
 
- O Surgimento da Sociologia 

- Instituições Sociais 

- Cultura e Indústria Cultural 

- Poder e Política 

- Direito e Cidadania 

- Movimentos Sociais 

 

2ª  Série 

- Teorias Sociológicas 

- Instituições Sociais 

- Cultura e Indústria Cultural 

- Poder e Política 

- Direito e Cidadania 

- Movimentos Sociais 

 

3ª  Série 

- Instituições Sociais 

- Cultura e Indústria Cultural 

- Trabalho, Produção e Classes Sociais 

- Ideologia 

- Movimentos Sociais 

 
CONTEUDOS BÁSICOS: 
 
 1ª  Série 

- O  Surgimento da Sociologia 

- A Instituição Familiar 

- Cultura ou Culturas: Uma Contribuição Antropológica 
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- Formação do Estado Novo 

- Movimento Estudantil 

 

2ª  Série 

- As Teorias Sociológicas na Compreensão do Presente 

- A Instituição Escolar 

- Diversidade Cultural Brasileira 

- Globalização 

- Movimentos Sociais 

 

 3ª  Série 

- A Produção Sociológica Brasileira 

- A Instituição Religiosa 

- Cultura: Criação ou Apropriação 

- O Progresso do Trabalho e a Desigualdade Social 

- Movimentos Agrários no Brasil 

 
 
METODOLOGIA 
 
 

Utilizar-se-á a produção de texto por parte dos alunos, as quais           

serão solicitadas após as aulas expositivas dialogadas, leitura (livro didático,          

textos didáticos e jornalísticos, obras literárias) e fichamento dos textos          

trazidos pelo professor ou pesquisados pelos alunos e resumos no caderno,           

exercícios escritos e oralmente apresentados e discutidos, leitura de textos,          

debates, apresentação de seminários e análises críticas. Serão solicitados         

trabalhos bimestrais – atividades no caderno, questionário, pesquisas para         

serem apresentadas e lidas em sala de aula, como forma de introdução            

acerca da temática abordada pelo conteúdo específico ou instrumento de          

sondagem sobre conteúdo aprendido - questionário.  

 
AVALIAÇÃO 
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Toda e qualquer sociedade avalia sistematicamente cada um dos seus          

membros. A dinâmica das interpretações sociais exige do individuo         

demonstração de sua competência. No processo educativo, a avaliação deve          

fazer parte como diagnostico do processo ensino-aprendizagem como        

instrumento de investigação da prática pedagógica, sempre com 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. Dessa forma, se estabelecerá o verdadeiro sentido da         

avaliação: acompanhar o desempeno 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.  

Pois a avaliação e a atividade pedagógica que melhor revela, fortalece e            

incentiva a produtividade científica de professores e alunos. 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
 

A recuperação de estudos 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 o esforço de            

retomar, de voltar o 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. 

Assim, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, entendia como         

questão metodológica, é determinada pela perspectiva de investigar para         

intervir. 

 

 
DISCIPLINA  LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 
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 ENS. FUNDUNDAMENTAL  E   MÉDIO. 
 
 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  
 

A aprendizagem de LEM é considerada como direito de todos e faz parte             

da formação de todo ser inserido no processo ensino-aprendizagem. 

É necessário que se formem, através do ensino de línguas, tanto           

materna quanto estrangeira, indivíduos capazes de compreender os discursos         

utilizados na vida social para que os mesmos tenham uma consciência das            

diversidades como instrumento de luta. 

A posição do professor é muito mais que transmissor de conhecimento,           

sua ação deve ser pautada na concepção política, conduzindo o outro a            

construir seu objetivo atingindo vários outros grupos. 

A efetivação do discurso só se dará a partir do momento em que             

diversas estiverem agregadas como: quem faz parte do seu processo, onde e            

quando ele acontece e com que propósito. 

Em face das dificuldades e das desigualdades sociais, o professor          

enfocará seu ensino de LE na leitura, tanto no nível fundamental quanto no             

médio, que o auxiliará em sua auto- afirmarão na sociedade. As outras            

habilidades como falar, ouvir e escrever, geralmente restringe-se a outras          

funções específicas, então são menos utilizadas. 

O ensino de LE contribuirá para que o indivíduo não se sirva da cultura              

do outro no sentido de igualar-se, mas tenha uma ampliação de informação            

que venha transformar sua realidade. 

A concepção de linguagem estará envolvendo três dimensões:        

construcionista, porque ao falarmos, escrevermos ou compreendermos,       

formamos a nossa identidade; sócio interacionista que o uso da língua feito            

mediante um interlocutor e a situada em que todos os âmbitos do sujeito se              

projetam num mundo social, repleta de significados onde a sua história é papel             

principal. 

Ao utilizarmos a LE teremos quatro tipos de conhecimentos que são:           

conhecimento do sistema linguístico, conhecimento de mundo, conhecimento        
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de organização textual e conhecimento de outros meios semióticos. Lembrando          

sempre que o professor deverá instigar a discussão levando a diferentes falas            

sobre o mesmo assunto e favorecendo o vínculo afetivo do educando com o             

conteúdo. 

 
OBJETIVO:  
 

- Proporcionar ao aluno o desenvolvimento da consciência sobre a          

importância do aprendizado de uma língua estrangeira, no qual o tornará um            

sujeito capaz de obter informações que transformarão seu modo de          

compreender o mundo, modificando-o, conquistando seu espaço e contagiando         

outros que venham fazer parte do seu, para juntos traçarem objetivos de lutas             

e diminuir as desigualdades sociais e culturais. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 
 
- Discurso como prática social 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 

6º ANO 

CONTEÚDOS BÁSICOS: 

Gêneros discursivos (esferas sociais de circulação): 

Cotidiana: Álbum de família; Anedotas; exposição oral; fotos ; músicas; 

quadrinhas. 

 

Literária/artística: Autobiografia; histórias em quadrinhos; letras de músicas; 

pinturas. 

Científica: pesquisas; verbetes. 

Escolar: cartazes; pesquisas. 

Imprensa: caricatura; entrevista (oral e escrita); manchete; tiras. 

Publicitária: anúncio. 

Produção e consumo: regras de jogo; rótulos/ embalagens. 

Midiática: desenho animado; e-mail; vídeo clipe; filmes. 
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Leitura: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas: coesão, coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão,         

negrito), figuras de linguagem. 

Escrita: Tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas: coesão, coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão,         

negrito), figuras de linguagem; acentuação gráfica; ortografia; concordância        

verbal e nominal. 

 

Oralidade: Tema do texto; finalidade; papel do locutor e interlocutor; elementos           

extralingüísticos: entonação, pausas, gestos...; adequação do discurso ao        

gênero; turnos de fala; variação linguísticas; marcas linguísticas: coesão,         

coerência, gírias, repetição, recursos semânticos. 

 
7º ANO 
 
Leitura: 
 
Tema do texto; interlocutor; finalidade; informatividade; situacionalidade;       

informações explícitas; discurso direto e indireto; elementos composicionais do         

gênero; repetição proposital de palavras; léxico; marcas linguísticas-coesão e         

coerência; função das classes gramaticais no texto; pontuação; recursos         

gráficos e figuras de linguagem. 

 
Escrita: 
Tema do texto; interlocutor; finalidade do texto; discurso direto e indireto;           

elementos composicionais do gênero; marcas linguísticas; coesão e coerência;         

função das classes gramaticais no texto, pontuação, recursos gráficos (aspas,          

travessão, negrito) figuras de linguagem. 

 
Oralidade: 
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Tema do texto; finalidade; papel do locutor e interlocutor; elementos          

extralinguísticos: entonação, pausas, gestos; adequação do discurso ao        

gênero; turnos de fala; variações linguísticas; marcas linguísticas: coesão e          

coerência, gírias, repetição, semântica. 

 
Gêneros discursivos – (esferas sociais de circulação): 
 
● Cotidiana: anedotas; carta pessoal; cartão; convites; exposição oral;        
fotos; músicas. 
 
● Literária/Artística: contos de fada; fábulas; letras de músicas; pinturas;         
histórias em quadrinhos. 
 
● Científica: pesquisas; verbetes. 
 
● Escolar: cartazes; pesquisas. 
 
● Imprensa: caricatura; cartum; classificados; entrevistas (oral e escrita),        
horóscopo; manchete, tiras. 
 
● Publicitária: anúncio, e-mail. 
 
- Produção e consumo: regras de jogo; rótulos/embalagens. 

 
- Midiática: desenho animado; filmes; e-mails; vídeo-clip. 
 
8º ANO: 
 
Gêneros Discursivos (Esferas sociais de circulação) 

 

- Cotidiana: cartão; cartão postal; convites; exposição oral; músicas; 

-Literária: biografias; contos; história em quadrinhos; letras de músicas;         

pinturas;   Narrativas de humor e ficção científica; 

 

-Científica: pesquisas; resumos; verbetes; 

-Escolar; cartazes; mapas; pesquisas; 

- Imprensa; entrevista; manchete; tiras; 

- Publicitária: anúncio; placas; caricatura; 

-Produção de consumo: bulas; rótulos; 
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- Midiática: desenho animado; vídeo clipe; filmes. 

 

Leitura: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas; coesão coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráfico (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Escrita: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas: coesão, coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Oralidade: tema do texto; finalidade; finalidade; papel do locutor e interlocutor;           

elementos extralinguísticos; entonação, pausas, gestos...; adequação do       

discurso ao gênero; turnos de fala; variação linguística; marcas linguísticas:          

coesão, coerência, gírias, repetição, recursos semânticos. 

 

 

 

9º ANO 
 
- Gêneros Discursivos (Esferas sociais de circulação): 

- Cotidiana: diário; exposição oral; fotos; músicas; provérbios; receitas;         

anedotas; 

- Literária/ Artística: biografias; contos; fábulas; histórias em quadrinhos; letras          

de músicas; pinturas; textos dramáticos; 

- Científica: relatório; verbetes; pesquisas; 

- Escolar: cartazes; pesquisas; textos de opinião; 

- Imprensa: caricatura; carta ao leitor; charge; entrevista; manchete; sinopses          

de filmes; 

- Publicitária: anúncio; músicas; 
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- Produção e Consumo: rótulos/embalagens; 

 

- Midiática: desenho animado; filmes; vídeo clipe. 

 

Leitura: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas; coesão coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráfico (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Escrita: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas: coesão, coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Oralidade: tema do texto; finalidade; finalidade; papel do locutor e interlocutor;           

elementos extralinguísticos; entonação, pausas, gestos...; adequação do       

discurso ao gênero; turnos de fala; variação linguística; marcas linguísticas:          

coesão, coerência, gírias, repetição, recursos semânticos. 

 

 

 

ENSINO MÉDIO 
 
CONTEUDOS ESTRUTURANTES: Discurso como prática social 
 
CONTEÚDOS BÁSICOS: 
 
 
1ª SÉRIE  
 
GÊNEROS DISCURSIVOS (esferas sociais de circulação) 
 
Cotidiana: comunicado; exposição oral; fotos; músicas; 
 
Literária/ Artística: letras de músicas; romances; poemas; biografias; textos 
dramáticos; 
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Científica: pesquisa; relatório; resumo; 
 
Escolar; cartazes; diálogo/ discussão argumentativa; pesquisa; texto de 
opinião; seminário; 
 
Imprensa: sinopses de filmes; tiras; manchete; entrevista; 
 
Publicitária: anúncio; músicas; 
 
Produção e Consumo: rótulos/ embalagens; 
 
Midiática: desenho animado; filmes; vídeo clipe; 
 
Leitura: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas; coesão coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráfico (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Escrita: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas: coesão, coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Oralidade: tema do texto; finalidade; finalidade; papel do locutor e interlocutor;           

elementos extralinguísticos; entonação, pausas, gestos...; adequação do       

discurso ao gênero; turnos de fala; variação linguística; marcas linguísticas:          

coesão, coerência, gírias, repetição, recursos semânticos. 

 

2ª SÉRIE  
 
- Gêneros Discursivos (Esferas sociais de circulação) 

- Cotidiana: exposição oral; músicas; fotos; receitas; carta pessoal; diário; 

bilhetes; comunicado; 

- Literária/ Artística: letras de músicas; poemas;  romances; memórias; 

narrativas de ficção científica; narrativas de humor; 
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- Científica: debate;  pesquisas; resumo; relatório; artigos; 

- Escolar: cartazes; diálogo/ discussão argumentativa; exposição oral; 

seminário; texto argumentativo; texto de opinião; 

- Imprensa: anúncio de emprego; artigo de opinião; caricatura; charge; cartum; 

entrevista; manchete; tiras; 

- Publicitária: anúncio; comercial para tv; e-mail; folder; fotos; slogan; músicas; 

outdoor; publicidade comercial; 

- Política: carta de emprego; 

- Produção e Consumo: rótulos/embalagens; 

- Midiática: Blog; chat; desenho animado; e-mail; filmes; home page; torpedos; 

vídeo clipe; 

 

Leitura: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas; coesão coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráfico (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Escrita: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas: coesão, coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Oralidade: tema do texto; finalidade; finalidade; papel do locutor e interlocutor;           

elementos extralinguísticos; entonação, pausas, gestos...; adequação do       

discurso ao gênero; turnos de fala; variação linguística; marcas linguísticas:          

coesão, coerência, gírias, repetição, recursos semânticos. 

 
 
3ª  SÉRIE 
 
Gêneros Discursivos (Esferas sociais de circulação) 
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Cotidiana: Curriculum Vitae; exposição oral; fotos; músicas; piadas; provérbios; 

relatos de experiências vividas; 

 

Literária/ Artística: biografias; contos; contos de fadas; contos de fábulas 

contemporâneos; crônicas de ficção; fábulas; fábulas contemporâneas; letras 

de músicas; poemas; romances; 

 

Científica: artigos; debate; pesquisas; resumo; relatório; 

 

Escolar: cartazes; diálogo/discussão argumentativa; relatório; seminário; texto 

argumentativo; texto de opinião; pesquisas; 

 

Imprensa: anúncio de emprego; artigo de opinião; caricatura; cartum; charge; 

classificados; entrevista; manchete; tiras; 

 

Publicitária: anúncio; caricatura; músicas; publicidade institucional; 

 

Política: carta de emprego; 

 

Produção e Consumo: manual técnico; placas; 

 

Midiática: chat; desenho animado; filmes; home page; vídeo clipe; 

 

Leitura: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas; coesão coerência, função das         

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráfico (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Escrita: tema do texto; interlocutor; finalidade; aceitabilidade do texto;         

informatividade; elementos composicionais do gênero; léxico; repetição       

proposital das palavras; marcas linguísticas: coesão, coerência, função das         



191 

 

classes gramaticais no texto; pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão,         

negrito), figura de linguagem. 

 

Oralidade: tema do texto; finalidade; finalidade; papel do locutor e interlocutor;           

elementos extralinguísticos; entonação, pausas, gestos...; adequação do       

discurso ao gênero; turnos de fala; variação linguística; marcas linguísticas:          

coesão, coerência, gírias, repetição, recursos semânticos. 

 

 
METODOLOGIA: 
 
 

O foco nas aulas de língua inglesa será o texto. A partir do estudo e               

desenvolvimento das estruturas de variados gêneros textual verbal ou não          

verbal, o aluno colocara em prática o uso da língua no que diz respeito à               

leitura, oralidade e escrita. 

A primeira abordagem será um questionamento a cerca do tema do           

texto, onde será observado o conhecimento prévio do aluno e o que ele             

consegue inferir sobre. O professor os incentivará a discutir o que o autor             

pretende com o texto, a quem o texto é direcionado, onde e quando ele foi               

escrito.  

Através da diversidade dos gêneros textuais, o aluno identificará os          

elementos característicos de cada um , seja na parte estrutural ,seja no            

funcional. Os alunos terão oportunidade de confrontar diferenças entre um          

texto jornalístico, por exemplo, e um poema, relacionado sempre a cultura           

estudada com seu meio social.  

Após a leitura superficial do texto será priorizados a compreensão de           

forma linear e então, a não linear. O aluno deverá instigado a perceber o texto               

como um todo, cada palavra, cada imagem, cada sinal, levará ao tema geral do              

texto e com certeza, coincidirá com o seu conhecimento do mundo. 

A abordagem dos conceitos linguística será necessária quando o texto          

exigir um entendimento da estrutura apresentada. 



192 

 

Os temas relevantes serão cobrados através de pesquisas para que o           

aluno tenha condições de aprofundar o assunto além da sala de aula. 

Os trabalhos serão desenvolvidos pelos alunos em duplas ou grupos          

envolvendo pesquisa bibliografia ,entrevistas ,debates, seminário, exposições e        

apresentações orais, aperfeiçoando o seu raciocínio lógico , a sua interação           

interpessoal ,bem como suas diversas interpretações de conhecimento do         

mundo . 

A partir das pesquisas, trabalho sobre os temas estudados, o aluno será            

levado a relacioná-lo com as demais disciplinas curriculares. 

O livro didático será suporte para o desenvolvimento de vários gêneros           

textuais, compreensão de funções gramáticas e treino ao evoluir um texto, mas            

não constitui única ferramenta: dicionário, vídeos, DVD, CD-ROM, internet, TV          

multimídia e outros, também serão utilizados. 

 

 

 AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será diagnóstica, contínua e somativa, através de provas          

escritas, produções e participações em sala de aula, provas escritas, trabalhos,           

atividades propostas em sala interpretação de textos, listening. 

 

 
RECUPERAÇÃO PARALELA: 
 

A recuperação paralela acontecerá sempre que surgir dúvidas ou         

dificuldades na assimilação dos conteúdos. A mesma se desenvolverá da          

seguinte forma: o professor proporcionará a retomada de conteúdo,         

atendimento individual, oportunizará o trabalho com o auxílio e monitoria, bem           

como atividades complementares. 

 
 
 
 
 
 
 
PARTE III – MARCO OPERACIONAL 



193 

 

 
14 – PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA 
 
14.1 – AÇÕES RELATIVAS AO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Conscientizá-los da importância da escola e do seu papel no pleno           

desenvolvimento da sua personalidade, orientando-os do compromisso no        

cumprimento do seu dever enquanto cidadãos; 

Construir regras com os alunos para que entendam a necessidade de           

melhorar e se comportar, no intuito de respeitar os professores e funcionários,            

enfim a comunidade escolar, com o objetivo de amenizar a indisciplina. 

 
14.2 - AÇÕES RELATIVAS AO ENSINO MÉDIO 
 

Aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental       

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

A preparação básica para o trabalho e a cidadania do aluno de modo a              

ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou             

aperfeiçoamento posteriores; 

O aprimoramento do aluno como pessoa, incluindo a formação ética, o           

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

A compreensão dos fundamentos Científicos - tecnológicos dos        

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada            

disciplina. 

 
14.3 –  PLANO DE AÇÃO DA DIREÇÃO E DIREÇÃO AUXILIAR 
 

Temos como meta uma gestão democrática e participativa, buscando         

em conjunto por ações compartilhadas, onde haja a integração de todos,           

inclusive a comunidade, através de articulação dos órgãos colegiados,         

estabelecendo a verdadeira democratização do saber. 

Uma das prioridades para efetivação desta proposta é a participação da           

família na escola, o papel dos pais na escola e a participação da comunidade              

escolar, conscientizando-os da importância da participação de cada um no          

processo pedagógico. E assim a gestão democrático-participativa se confirma         
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por meio de um processo político através do qual as pessoas na escola             

discutem, deliberam e planejam, solucionam problemas e os encaminham,         

acompanham, controlam e avalia o conjunto das ações voltadas ao          

desenvolvimento da própria escola e do processo ensino aprendizagem.  

Deparamo-nos ainda hoje com uma escola arraigada em uma filosofia          

voltada para a teoria tradicional, onde o professor detinha o conhecimento e o             

aluno apenas assimilava esse saber, prevalecendo o autoritarismo e o respeito           

era imposto, porém, nos dias atuais houve muitas transformações na          

sociedade refletidas nas atitudes comportamentais dos alunos, que não         

respeitam as regras impostas. Os professores por sua vez têm dificuldades de            

trabalhar os conteúdos de forma contextualizada com o cotidiano do aluno, a            

indisciplina dos alunos, gerada pela desestrutura familiar e econômica, a falta           

de compromisso dos pais em se sentirem parte de escola participando das            

questões escolares, e em trabalhar regras e valores com os filhos, falta de             

domínio em sala por parte dos professores. Assim diante das avaliações dos            

índices de rendimento, os pais em sua maioria pensam esta escola numa            

concepção linear que gera um conformismo centrado no senso comum, e que a             

escola não requer grandes mudanças. Apesar de tantas dificuldades         

almejamos formar pessoas solidárias e que respeitem o outro, responsáveis,          

reflexivas, críticas, participativas, competentes, dotadas de sentimentos e        

imaginação, com discernimento para desenvolver seus talentos e suas         

competências, tendo capacidade de continuar aprendendo, tomar decisões e         

enfrentar situações problemas, pessoas que buscam através do conhecimento         

aperfeiçoamento pessoal e social exercendo direitos e deveres de um cidadão,           

que saibam se posicionar frente às dificuldades, decidir o que é melhor para si,              

para os outros e viver em solidariedade. 

 

Metas de melhoria do processo educativo 
 
 

Prioridades Objetivos Ações Período Público 
alvo 

Recursos Responsáveis 
pela ação 

Resultados 
esperados 

Reestrutura
ção 
pedagógica 

Diminuir o 
índice de 
reprovação 
e aprovação 

Implementação 
de projetos de 
leitura e 
produção de 

2017 alunos Humanos 
e  
materiais 

Equipe 
pedagógica 
professores e 
direção 

Superação 
dos índices 
alcançados 
no Ideb, 
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QUADRO DE METAS 
 

por conselho 
de classe 
 

textos, além de 
atividades 
extraclasse de 
esportes, cultura 
e arte 
realizar 
planejamento 
estratégico com 
planos de ação 
com metas a 
serem 
alcançadas 
pesquisas de 
opinião com 
alunos, 
professores, 
funcionários, pais 
ou responsáveis; 
avaliação 
institucional, 
avaliação de 
desempenho (da 
direção, 
professores e 
funcionários) e 
auto-avaliação 
para os alunos 

Enem e na 
olimpíada 
de 
matemática 

Reestrutura
ção física 
da escola 

Reorganizar 
o ambiente 
escolar 

Promover 
modificações nas 
instalações 
físicas para 
acolher bem a 
todos. 

Médio 
prazo 

  Direção  Reestrutura 
cão do 
espaço físico 
escolar 

Trazer a 
família pra 
escola 

 Estimulo à 
participação da 
família em todas 
as ações 
realizadas na 
escola 

 Família    

Indicadores A escola que temos hoje A escola que pretendemos O que vamos fazer ações 
(curto,  médio e longo 
prazo) 

 Potencialidades Dificuldades   

1 - gestão de 
resultados 
educacionais 

Não apresenta de maneira 
clara os resultados em termos 
de avaliação, falta um real 
entendimento do ato avaliativo 
com alta taxa de reprovação e 
aprovação por conselho de 
classe 

Taxa de aprovação expressiva 
diminuição do número de alunos 
aprovados por conselho de 
classe e consequente 
aprovação por nota 

Planificação dos resultados 
(notas e médias). 
estudo dos dados bem 
como elaboração de 
estratégias para a 
promoção do aluno 
reorientação pedagógica 

2 – gestão 
participativa/demo
crática 

Falta uma aproximação maior 
com a comunidade 
 

Pais e alunos atuantes e 
participativos  e tendo a família 
como elemento fundamental no 
sucesso escolar 
 

reunião com os pais    
estimulo à participação da    
família em todas as ações     
realizadas na escola 
pesquisa de perfil dos pais,     
observação das  
expectativas dos pais com    
relação a escola 
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criação de um web site     
com informações sobre a    
nossa escola 
pesquisa de campo sobre    
as diversas questões   
educacionais recorrentes 
eventos culturais  
envolvendo a participação   
da família 

3-  gestão 
pedagógica 

os critérios avaliativos e as 
atividades pedagógicas não 
estão claramente definidos em 
termos de sua articulação com 
o projeto político pedagógico 

Atividades  pedagógicas e 
critérios avaliativos coerentes 
com o projeto político 
pedagógico: que tipo de cidadão 
queremos formar? 
compreensão clara de currículo 

Avaliação do currículo por    
parte da equipe   
pedagógica 
aprimoramento e  
elaboração com equipe   
pedagógica dos critérios   
avaliativos 
acompanhamento das  
atividades pedagógicas  
pela equipe pedagógica 
atividades complementares  
em contraturno (esportiva,   
dança, musica) 
reorganização pedagógica  
com o intuito de identificar     
falhas no processo ensino    
aprendizagem e  
estabelecer metas a   
alcançar implementação de   
projetos de leitura e    
produção de textos, além    
de atividades extraclasse   
de arte e cultura 

4-  gestão de 
inclusão/socioedu
cação 

Nossa escola apresenta 
problemas de acessibilidade e 
falta de material pedagógico 
adequado a alunos de 
inclusão 

Pretendemos garantir a 
qualidade de ensino educacional 
a todos os alunos, 
reconhecendo e respeitando a 
diversidade e respondendo a 
cada um de acordo com suas 
potencialidades e necessidades 
 

Palestras para professores   
sobre o tema atividades    
com os alunos 
a escola que pretende ser     
inclusiva deve se planejar    
para gradativamente  
implementar as  
adequações necessárias,  
para garantir o acesso de     
alunos com necessidades   
educacionais especiais à   
aprendizagem e ao   
conhecimento 
reformulação do espaço   
escolar afim de promover    
acessibilidade 
 

5-  gestão de 
pessoas 

Temos ótimos professores e 
funcionários  e todos anseiam 
por uma escola melhor e de 
qualidade 

Profissionais comprometidos 
com o processo educativo, 
motivados e com sucesso em 
suas ações 

Divulgação e incentivo a    
cursos de capacitação 
ações que visem a    
socialização e integração   
entre professores e   
funcionários valorização de   
ações individuais e   
coletivas incentivo a   
aplicação de projetos 
 
 

6- gestão de 
serviços de apoio 
(recursos físicos 

Os recursos são oriundos que 
se que exclusivo do fundo 
rotativo 
o escola necessita  de uma 
reorganização estrutural 

Utilização dos recursos com 
uma apmf atuante  na busca de 
recursos aplicação coerente dos 
recursos com prestação de 
contas transparente 

Atuar junto a APMF    
buscando recursos através   
de promoções e eventos 
solicitação de materiais,   
equipamentos e reformas   
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14.4 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOCENTE NA         
HORA ATIVIDADE DOS PROFESSORES 
 

 
Pedagogas responsáveis: 

Raquel Aparecida de Souza Silva 

Andréia Marta Ferreira Nagi 

Maria José Vieira Carvalho  

a escola sofre depredação e 
furtos constantes 

 juntos aos orgãos   
governamentais,. 
reorganização estrutural  
da escola(sala dos   
professores, secretaria,  
sala de apoio, etc.) 

TÓPICO OBJETIVO PERÍODO 
Leitura das instruções do 
NRE, orientações sobre   
preenchimento de registro de classe     
online 

Esclarecer dúvidas que aparecem    
com frequência quanto ao registro     
no RCO 
 

 
 
1º e 2º Semestre 

Instrumentos de avaliação 
Recuperação Paralela 
Conselho de Classe 
 

Implantação da avaliação   
processual explorando os diversos    
instrumentos avaliativos, tendo por    
base a recuperação paralela    
(através de estudos direcionados). 
Refletir sobre avanços e dificuldades     
dos alunos construindo intervenções    
coletivas. 

 
 
 
 
1º e 2º Semestre 

 
 
Registro de classe online 
 
 
 
Plano de trabalho docente 

Verificar RCO a partir do plano de       
trabalho docente com a participação     
dos professores 
Rever o plano de trabalho docente      
com relação a conteúdos    
trabalhados e não trabalhados. 
Acompanhamento na H.A e    
preenchimento do livro de    
acompanhamento pedagógico; 

 
 
 
 
 
1º e 2º Semestre 

Diretrizes Curriculares e Cadernos 
de Expectativas 

Estudar as diretrizes curriculares por     
disciplina, para a realização de um      
trabalho que possibilite   
conhecimento das diversas áreas da     
educação. 

 
Julho/Agosto 

Avaliação do trabalho realizado no 
1º semestre e 2º semestre 

Analisar o trabalho realizado do 1º      
semestre, procurando construir   
coletivamente algumas intervenções   
que venha contribuir para melhoria     
da qualidade de ensino. 

 
 
Julho / Dezembro 

 
Orientações direcionadas na hora    
atividade 

 
Dialogo com o professor dando     
continuidade aos trabalhos no    
segundo semestre. 

 
No decorrer do ano letivo 
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Jucimar Antero Quintino Ribeiro 

Ana Maria Xavier Teles 

Marly Aparecida Savio Aljonas 

 
 
14.5 – PLANO DE AÇÃO EM RELAÇÃO À GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 
Objetivos: promover uma gestão democrática entre a comunidade escolar que          

seja participativa e transparente. 

 

Ações: diálogo, exposição de prestações de contas e boletim de faltas,           

acatando sugestões do corpo docente, discente e funcionários. 

 

Já em relação aos funcionários estes valorizaram a capacitação         

descentralizada, então para este segmento juntamente com os alunos         

representantes de turma, reafirmou-se como proposta de ação que sejam          

mantidas estas capacitações, pois acontecem momentos de reflexão e         

aprendizagem. 

Os pais também precisam interagir com a escola e se sentirem parte            

dela, para isso estabeleceu-se que as reuniões com os pais, também podem se             

tornar espaço de formação continuada. 

Por meio de palestras, a equipe pedagógica e os professores estarão           

envolvendo temas como: rendimento escolar deficiente, limites e regras,         

relacionamento pais e filhos, drogas e outros, esta é uma forma de conquistar e              

cativar os pais para a participação, pois através da modificação de perfil das             

reuniões, em vez de falar problemas de alunos em específico, estaremos           

formando os pais com atitudes mais humanas e com mais compromisso           

educacional dos filhos, urna vez que o grau de escolaridade dos pais no nosso              

município no geral é precário, nesse sentido é fundamental o papel da escola             

como espaço formador. 

Quando a formação do gestor educacional é um dado de extrema           

relevância na escola por meio de formação específica, e deve ser levado em             

conta, não como processo finalizado, mas sim como formação continuada          
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pressupondo o desenvolvimento e aprimoramento contínuo de suas        

capacidades, seja por meio da experiência vivida na escola ou por meio da             

educação continuada. 

 
14.6 - AÇÕES EM RELAÇÃO A GESTÃO DEMOCRÁTICA: 
 
- Conselho Escolar: reforçar o compromisso de engajamento com as questões           

escolares. 

- Conselho de Classe: mudanças e Iterações nas atas para maior entendimento            

das dificuldades de ensino-aprendizagem e detectar onde estão as falhas          

ocorridas no processo educativo, levantando estratégias de ação nos         

bimestres para recuperar alunos com dificuldades. 

- Alunos representantes de turma: manter o compromisso e a possibilidade de            

interação e decisão desses representantes junto às questões escolares. 

- APMF: estabelecer reuniões, conscientizar os integrantes da necessidade de          

uma atuação seria contando com a participação de pais, funcionários,          

professores, na busca de mover ações para arrecadar recursos financeiros          

para sanar falta de materiais pedagógicos, reformas, etc. 

 

Grêmio Estudantil: participação dos estudantes nas discussões do cotidiano         

escolar e em seus processos decisórios, constituindo-se num laboratório de          

aprendizagem da função política da educação e do jogo democrático.  

 
14.7 – PLANO DE AÇÃO DO PEDAGOGO 
 

Justificativa: 

Cabe ao Pedagogo acompanhar e assistir todo o processo         

ensino-aprendizagem, bem como sugerir e realizar algumas intervenções        

pedagógicas necessárias. 

Com esta finalidade elaboramos este projeto contendo algumas        

estratégias com vistas a instrumentalizar o professor em busca da melhoria do            

processo ensinar/aprender. 
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Objetivos: 

- Diagnosticar a realidade nos vários níveis através de instrumentos próprios. 

- Planejar, prever e organizar a ação. 

- Proporcionar condições para a elaboração de projetos extra classe e extra            

curriculares para enriquecer o trabalho da escola de leitura, visita, estudo de            

apoio, orientação profissional, saúde e higiene, informática, ética, etc. 

- Capacitar em serviço através da organização de debates, discussão e de            

grupos de estudo. 

- Propiciar trabalho conjunto por áreas, por séries, etc, para analisar, discutir,            

estudar, atualizar, aperfeiçoar as questões pertinentes às áreas, às séries e ao            

processo ensino-aprendizagem. 

- Pesquisar causa de evasão, repetência e outras. 

- Organizar o trabalho pedagógico através das fichas: individual de aluno, de            

advertência disciplinar, de encaminhamento dos alunos à equipe pedagógica. 

Propostas de Trabalho para Resgatar Problemas Apresentados: 

- Prestar assistência técnico-pedagógico, de forma direta, ao corpo docente e           

de forma indireta, ao corpo discente, durante todos os dias letivos. 

- Manter o fluxo de informações e orientações ao corpo docente sempre de             

forma escrita. 

- Enfatizar os diversos tipos ou instrumentos de avaliação. 

- Busca função básica da avaliação que é a de diagnóstico para a tomada de               

decisões. 

Metodologia: 

- Reflexão da prática, estudo de proposta de encaminhamentos para a           

superação, monitoramento. 

- Leituras, vídeos, discussões, trocas de experiências, painéis. 

- Exigência de qualidade e eficiência. 

- Comprometimento. 

 
15 – PROPOSIÇÕES DE AÇÕES 
 
 
15.1 – PLANO DE AÇÃO DO COLÉGIO PARA O ANO LETIVO DE 2018 
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META: Aumentar a taxa de aprovação 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Elevado índice  
de reprovação 

-Realizar avaliações  
diagnósticas dos alunos, para    
identificação das defasagens e    
assim implantar sistemática de    
acompanhamento do  
desempenho dos alunos; 
-Realizar palestras para alunos    
e professores com o objetivo     
de motivá-los melhorando o    
processo 
ensino-aprendizagem; 
-Propor 
estratégias/metodologias 
diferenciadas nas disciplinas e    
séries críticas; 
-Buscar identificar as possíveis    
causas das dificuldades de    
aprendizagem e fazer os    
devidos e possíveis   
encaminhamentos; 
-Promover a formação de    
leitores na escola; 
Proporcionar a reflexão dos    
conteúdos necessários para   
cada série, de modo a garantir      
sua efetiva aprendizagem. 
 

 
 
No decorrer do   
ano letivo 

 
- Corpo docente 
- Pedagogos 
- Direção 
 

META: Reduzir a distorção idade/série 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Alunos com  
distorção 
idade-série 

-Propor estratégias e   
metodologias diferenciadas  
nas disciplinas e séries críticas; 
-Buscar identificar as possíveis    
causas das dificuldades de    
aprendizagem e fazer os    
devidos e possíveis   
encaminhamentos; 

No decorrer  
do ano letivo 

- Corpo docente 
- Pedagogos 
- Direção 
- Corpo discente 
- Responsável pelo   
aluno 
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-Realizar avaliações  
diagnósticas dos alunos, para    
identificação das defasagens e    
assim implantar sistemática e    
acompanhamento do  
desempenho dos alunos; 
-Processo de reclassificação. 
 

META: Reduzir o índice de abandono escolar 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Elevado índice  
de evasão  
escolar 
principalmente 
no noturno 

-Buscar identificar as possíveis    
causas das dificuldades de    
aprendizagem e fazer os    
devidos e possíveis   
encaminhamentos; 

No decorrer  
do ano letivo 

- Direção 
- Pedagogos 
- Corpo docente 
- Conselho Tutelar 
- Conselho Escolar 
 

META – CAPACITAR OS  PROFESSORES, FORNECENDO CONDIÇÕES PARA A 
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Ampliar a 
formação 
continuada 

-Envolver a comunidade escolar    
(pais, professores, alunos,   
direção, pedagogos e   
funcionários) com o propósito    
de estudar o Regimento Escolar     
e o Projeto Político Pedagógico     
para maior conhecimento e    
conscientização da importância   
de sua participação; 
-Oferecer condições e apoio    
para a capacitação dos    
profissionais da educação; 

No decorrer 
do ano 
letivo 

- Corpo docente 
- Pedagogos 
- Direção 
- Funcionários 
- SEED 
- NRE-Londrina 
- Conselho Escolar 

META – elevar o desempenho acadêmico dos alunos através da utilização de recursos e 
equipamentos 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Falta de 
interesse e 
motivação dos 

-Realizar palestras para alunos    
e professores com o objetivo de      
motivá-lo melhorando o   
processo ensino-aprendizagem; 

No decorrer 
do ano letivo 

- Corpo doente 
- Pedagogos 
- Direção 
- Corpo discente 
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alunos nos 
estudos 

-Envolver a comunidade escolar    
(pais, professores, alunos,   
direção, pedagogos e   
funcionários) com o propósito    
de estudar o Regimento Escolar     
e o Projeto Político Pedagógico     
para maior conhecimento e    
conscientização da importância   
de sua participação; 
-Propor 
estratégias/metodologias 
diferenciadas nas disciplinas e    
séries críticas; 
-Buscar identificar as possíveis    
causas dificuldades de   
aprendizagem e fazer os    
devidos e possíveis   
encaminhamentos; 
-Promover a formação de    
leitores na escola; 
-Propor intervenções  
diferenciadas com palestra,   
mediação de conflitos e    
encaminhamento a área   
especializada envolvendo a   
comunidade escolar. 
 

- Responsável pelo 
aluno 
- Conselho Escolar 

META – PROPOR MAIOR PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR DE FORMA 
COMPROMISSADA 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Falta de  
participação dos  
pais 

-Envolver a comunidade escolar    
(pais, professores, alunos,   
direção, pedagogos e   
funcionários) com o propósito    
de estudar o Regimento Escolar     
e o Projeto Político Pedagógico     
para maior conhecimento e    
conscientização da importância   
de sua participação;  
-Reunião de pais com espaços     
reflexivos- conscientizando-os  
sobre a importância de “limites”     

No decorrer  
do ano letivo 

- Corpo docente 
- Pedagogos 
- Direção 
- Corpo discente 
- Responsável pelo   
aluno 
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na relação educativa com os     
filhos; 
-Buscar identificar as possíveis    
causas das dificuldades de    
aprendizagem e fazer os    
devidos e possíveis e possíveis     
encaminhamentos; 
-Propor intervenções  
diferenciadas com palestra,   
mediação de conflitos e    
encaminhamento á área   
especializada envolvendo a   
comunidade escolar; 
-Interação dos pais nas    
atividades educativas/  
recreativas promovidas pela   
comunidade escolar. 
 

META – ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA NO INTERIOR DA ESCOLA 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Indisciplina e  
violência na  
escola 

-Buscar parcerias com o    
Conselho Tutelar, 
-Propor intervenções  
diferenciadas com palestra,   
mediação de conflitos e    
encaminhamento a área   
especializada envolvendo a   
comunidade escolar. 

No decorrer  
do ano letivo 

- Corpo docente 
- Pedagogos 
- Direção 
- Corpo discente 
- Responsável pelo   
aluno 
- Conselho Escolar 
- Conselho Tutelar 
 

META: INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ENTRE A COMUNIDADE          
ESCOLAR 

DIAGNÓSTICO AÇÕES DA ESCOLA PERÍODO RESPONSÁVEL 

Falta de  
conscientização 
e compromisso  
com o meio   
ambiente na  
escola 

-Aquisição de lixeiras: papel,    
plástico, metal, material   
orgânico, vidro; 
-Treinamento para o quadro    
funcional, com reciclagem   
periódica; 
-Promover palestras, aulas   
demonstrativas e atividades   
com os alunos para a     

No decorrer  
do ano letivo 

- Docentes 
- Direção 
- Pedagogos 
 -Discentes 
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